
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
 

โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาตรา  ๖  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๑๘  
มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖   
มาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๖   
มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  มาตรา  ๘๗  มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๐  มาตรา  ๙๒   
มาตรา  ๑๐๒  มาตรา  ๑๐๓  มาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๐๙  มาตรา  ๑๑๐   
มาตรา  ๑๑๓  มาตรา  ๑๑๗  มาตรา  ๑๑๘  มาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  มาตรา  ๑๒๕  และ 
มาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๓)   

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
(๔) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๕) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการยื่นและพิจารณาค าร้อง

คัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

บรรดาระเบียบ  ข้อก าหนด  ประกาศ  มติ  หรือค าสั่งอื่นใดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ขอ้ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย   
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้ตรวจการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้ตรวจการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   

ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  ประธานกรรมการและกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  ประธานกรรมการและกรรมการ
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และผู้ซึ่งได้รับแตง่ตั้งให้ชว่ยเหลือการปฏิบัตงิาน
ในการเลือกตั้ง   

“ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎร   

“นายทะเบียนอ าเภอ”  หมายความว่า  นายทะเบียนอ าเภอตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
“นายทะเบียนท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึงผู้อ านวยการเขตด้วย   
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
“ผู้สูงอาย”ุ  หมายความว่า  ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 
“วันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง   
“วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  หรือนอกเขตเลือกตั้ง  หรือส าหรับผู้มี  
สิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  แล้วแต่กรณี   

“การเลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

“เขตเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   

“หน่วยเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนน 
“ที่ เลือกตั้ ง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนนและ   

ให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย   
“ที่เลือกตั้งกลาง”  หมายความว่า  สถานที่ที่ก าหนดให้ท าการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียง 

ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งกลางด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย   
“ต าบล”  หมายความรวมถึงแขวงด้วย   
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึงส านักงานเขตด้วย   
“เทศบาล”  หมายความรวมถึงเมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย   
“ส านักงานเทศบาล”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการเมืองพัทยา  และที่ท าการองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย   
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึงส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 
“บัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

และแบบบัญชีรายชื่อ 
“หีบบัตรเลือกตั้ง”  หมายความว่า  หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง 

เขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยพรรคการเมือง   
“แอปพลิเคชัน”  หมายความว่า  โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการประมวลผล 
“เครือข่ายอินเทอร์เน็ต”  หมายความว่า  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยอาศัย

ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลาง 
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือมีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการอาจก าหนด  ยกเว้น  หรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้   

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

หมวด  ๑ 
เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลอืกตั้งและผูส้ังเกตการณ์ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๖ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหนึ่งคน   

ข้อ ๗ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม 
(๓) มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดนั้น  หรือเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ที่ปฏิบัติหน้าที่

ในจังหวัดนั้น 
(๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ ๘ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถู กเพิกถอน 

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๗) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๘) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึงสิบปีนับถึงวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม   

เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๙) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระท าการทุจริต  หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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(๑๒) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง 
ข้อ ๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ 

ตามข้อ  ๗  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  เข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง   

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๑  ด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ณ  สถานที่ที่ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร 

เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครตามวรรคหนึ่งในเขตเลือกตั้งใด  หากมีผู้สมัครน้อยกว่าสองคน   
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  เพ่ือสมัครเข้ารับการสรรหาให้มีจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  โดยยื่นประวัติ 
ผู้ได้รับการทาบทาม  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๑  (ท)  ภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร   

ข้อ ๑๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม   
ประวัติ  และพฤติการณ์ของผู้เข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่ 
วันปิดรับสมัคร 

ข้อ ๑๑ ภายในสามวันนับแต่วันที่พ้นระยะเวลาตามข้อ  ๑๐  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ  ๑๐  ให้เหลือเขตเลือกตั้งละสองคน  และจัดท าบัญชี 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงตามล าดับความเหมาะสม  พร้อมทั้งประวัติบุคคลและเหตุผล 
ในการคัดเลือกส่งให้ส านักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ   

ข้อ ๑๒ เมื่อส านักงานได้รับบัญชีรายชื่อและประวัติบุคคลตามข้อ  ๑๑  แล้ว  ให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว   
ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๓  และในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบด้วยกับบุคคลที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดได้คัดเลือกไว้หรือเห็นว่าบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกมาไม่เหมาะสม  ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘  
จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งภายในสามวัน   

ข้อ ๑๓ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจภายในเขตเลือกตั้ง  
ของตน  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๑) รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  และยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร   
(๓) ด าเนินกิจการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(๔) ควบคุม  ก ากับ  ดูแลงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
(๕) เป็นเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งในที่ประชุม 
(๖) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  ที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  และที่รวมผลคะแนน 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลใด  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  

ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  จนกว่าภารกิจการเลือกตั้ง
จะเสร็จสิ้น 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีค าสั่ง 

ข้อ ๑๔ ผู้อ านวยการการ เลือกตั้ งประจ า เขตเลือกตั้ ง พ้นจากต าแหน่ง   พร้อมกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๒๒   

ข้อ ๑๕ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๗  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘   
(๔) กรรมการสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมือ่พบว่าผู้นั้นขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัตหินา้ที่  หรือ

ละทิ้งหน้าที่  หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  แล้วรายงานคณะกรรมการเพ่ือมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติส่อไปในทางทุจริต  

ต่อหน้าที่  ส่อว่ากระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่  หรือส่อว่าจงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อประกาศ  หรือ
ระเบียบของคณะกรรมการ  ละเลยต่อหน้าที่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่กระทบการใดที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งกระท าไปในหน้าที่  รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่กรรมการออกค าสั่งหรือคณะกรรมการมีมติ   

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้  ให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าจังหวัดมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
คนใหม่  หรืออาจมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งคนใหม่แทน  โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่  เว้นแต่  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมอาจแต่งตั้งจากบุคคลอื่นก็ได้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๑๗ ในกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หรือต้องมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  หรือ 
มีการเลือกตั้งใหม่  แล้วแต่กรณี  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
จากบุคคลที่เคยได้รับการแต่งตั้ง  หรือทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๘  เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก็ได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๘ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจ านวนสามคน  จากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามข้อ  ๘ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการคนหนึ่งและ  
กรรมการอื่นอีกสองคน  โดยให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่ง 
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและแจ้งผลให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
เพื่อรายงานคณะกรรมการทราบ   

ข้อ ๑๙ การประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งต้องมีกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธาน  
กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่มาประชุมเลือกกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งคนหนึ่งเป็นประธาน 
ในที่ประชุม   

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งคนหนึ่งย่อมมี  
เสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๒๐ การแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ให้น าความในข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  
ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่จ านวนบุคคลที่ต้องคัดเลือกให้มีจ านวนหกคน  
ทั้งนี้  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๒  และแบบ  ส.ส.  ๒/๒  (ท) 

ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ   
อันเป็นประโยชน์ต่อการอ านวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  โดย ค านึงถึง 
ความหลากหลายของอาชีพ  การมีส่วนร่วมของสตรี  และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ งมีหน้าที่และอ านาจภายใน 
เขตเลือกตั้งของตน  ดังต่อไปนี้   
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(๑) อ านวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง 
(๒) ก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  และที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
(๓) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เพ่ิมชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๔) ก ากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน   
(๕) การประกาศผลการนับคะแนน 
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ า เขตเลือกตั้ง  คณะบุคคล  หรือบุคคล   

เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน  ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนดจนกว่าภารกิจการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น 

(๗) แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  และ
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

(๘) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพ่ือท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุน  
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  และ
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

(๙) รับหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองประจ าที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  หรือ 
สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  พร้อมแจ้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการ 
ประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทราบ 

(๑๐) เข้าไปในที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  ที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  และที่รวมผลคะแนน 
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือมีค าสั่ง 
ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อคณะกรรมการ

ประกาศผลการเลือกตั้ง  และให้น าความในข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับกับการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพ้นจากต าแหน่ง  
เพราะเหตุตามข้อ  ๑๕  และกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้งให้กรรมการประจ า
เขตเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่เท่าที่มีอยู่  เว้นแต่การพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวท าให้มีจ านวนกรรมการประจ า
เขตเลือกตั้งเหลือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ิมจนครบสามคน  โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่หรือ
จากบุคคลผู้มีคุณสมบัตติามข้อ  ๗  และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามขอ้  ๘  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
โดยเร็ว 

กรณีที่ต าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งว่างลง  ให้กรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง  และแจ้งผลให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือรายงานคณะกรรมการทราบ 
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การแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ิมตามวรรคสอง  หากคณะกรรมการเห็นว่า 
ไม่เหมาะสมอาจมีมติให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ิมพ้นจากต าแหน่ง 
และแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเพ่ือให้ครบองค์ประชุม  และแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว   

เมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าเขตเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างจนครบสามคน  โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ที่เหลืออยู่  เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมอาจแต่งตั้งจากบุคคลอื่นก็ได้   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  หรือต้องมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  หรือ
มีการเลือกตั้งใหม่  แล้วแต่กรณี  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
จากบุคคลที่เคยได้รับการแต่งตั้ง  หรือทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๗  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๘  เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก็ได้ 

ส่วนที ่ ๓ 
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้  คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

และคณะกรรมการนับคะแนนบตัรเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๒๕ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเก้าคน  ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และ
กรรมการอีกแปดคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๔  โดยกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งคน 
ให้แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเสนอ  เว้นแต่ไม่สามารถแต่งตั้งได้  
เนื่องจากบัญชีรายชื่อไม่เพียงพอและหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินแปดร้อยคน  ให้เพ่ิม  
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เพ่ิมขึ้นทุกหนึ่งร้อยคน  แล้วให้ปิดประกาศ   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้นและที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งแจ้งให้ 
ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๗   

(๒) คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  ได้แก่ 
 (ก) คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  อย่างน้อยหนึ่งชุด  เก้าคน  

ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกแปดคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๕  โดยถือเกณฑ ์
ผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคนต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ  กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคนให้เพ่ิมคณะกรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้อีกหนึ่งชุดและให้เฉลี่ยจ านวนผู้ลงทะเบียนให้แก่คณะกรรมการ
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ประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งในจ านวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ 
การแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๘   

 (ข) คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  อย่างน้อยหนึ่งชุด  เก้าคน  
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกแปดคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๕  โดยถือเกณฑ ์
ผู้ลงทะเบียนทุกห้าร้อยคนต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ  กรณีมีเศษเกินสองร้อยห้าสิบคน  ให้เพ่ิม
คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งได้อีกหนึ่งชุดและให้เฉลี่ยจ านวนผู้ลงทะเบียน  
ให้แก่คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งในจ านวนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๘ 

 (ค) กรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนดที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  แห่งละอย่างน้อยเก้าคน  
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกอย่างน้อยแปดคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๕   
และให้น าความใน  (๒)  (ก)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งภายหลังทราบจ านวน 
ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งแล้ว  โดยอาจแต่งตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้งก็ได้   
ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  อย่างน้อยหนึ่งชุด  เก้าคน   
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกแปดคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๖  โดยถือเกณฑ ์
ผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคนต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ  กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคน  ให้เพ่ิมคณะกรรมการ  
นับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได้อีกหนึ่งชุด  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  
ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๘   

(๒) คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร  อย่างน้อย 
หนึ่งชุด  เก้าคน  ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกแปดคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๖   
โดยถือเกณฑ์ผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคนต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ  กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคน   ให้เพ่ิม 
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรได้อีกหนึ่งชุด  พร้อมทั้ง 
แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๘   

ให้เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  พ้นจากหน้าที่เมื่อได้ด าเนินการ 
ตามข้อ  ๑๘๒  เว้นแต่คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งให้พ้นจากหน้าที่เมื่อได้
ด าเนินการตามข้อ  ๒๐๕ 

ในการแต่งตั้งประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ให้พิจารณาจากข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ส านักงานก าหนด   

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส ารองไว้ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของจ านวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุตามข้อ  ๒๘  และข้อ  ๒๙   

ข้อ ๒๖ ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
อาจจัดให้มีการอบรมผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งกลาง  ให้ครอบคลุมทุกหนว่ยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลาง  ตามหลักสูตรที่ส านกังานก าหนด
ก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ งและประธานกรรมการประจ า 
ที่เลือกตั้งกลาง   

ข้อ ๒๗ ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  
และประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  มีหน้าที่ในการควบคุม  ก ากับการปฏิบัติงานของ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ าที่เลือกตั้ งกลางหรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  
แล้วแต่กรณี  รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และมีหน้าที่ในการจัดท าและตรวจสอบเอกสารของ
การออกเสียงลงคะแนนหรอืนับคะแนน  รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๘ ก่อนวันเลือกตั้งหรือวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้ากรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  ซึ่งได้รับ  
การแต่งตั้งไว้แล้วตอ่มาผู้นัน้เปน็ผู้ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะตอ้งหา้มมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส ารองตามข้อ  ๒๕  วรรคสี่  แทนให้
ครบจ านวน   

ข้อ ๒๙ ในวันเลือกตั้งหรือวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียง 
ลงคะแนน  มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  มาปฏิบัติหน้าที่  
ไม่ครบจ านวนแต่มาไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับการแตง่ตั้ง  ให้กรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้ 
หรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางที่มาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ได้และให้กรรมการประจ า  
หน่วยเลือกตั้ งหรือกรรมการประจ าที่ เลือกตั้ งกลางที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในขณะนั้นรายงาน  
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
มอบหมายเพ่ือแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส ารองตามข้อ  ๒๕  วรรคสี่  เป็นกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนน   

ในกรณีที่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  มาปฏิบัติหน้าที่
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่
ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเพ่ือแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส ารองตามข้อ  ๒๕  วรรคสี่   
เป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางให้ครบจ านวนโดยเร็ว   

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางมาปฏิบัติ  
หน้าที่เลย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งส ารองตามข้อ  ๒๕  วรรคสี่  เป็นกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  หากไม่มีกรรมการประจ า  
หน่วยเลือกตั้งส ารองตามข้อ  ๒๕  วรรคสี่  เหลืออยู่ให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางเพ่ือปฏิบัติหน้าที่   

ข้อ ๓๐ เมื่อปรากฏว่าก่อนนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งมีกรรมการ 
นับคะแนนบตัรเลือกตัง้ชุดใดชดุหนึ่งมาปฏิบตัิหน้าทีน่้อยกวา่กึง่หนึง่  ให้กรรมการนับคะแนนบตัรเลือกตัง้ 
ที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเพ่ิมเติมให้ครบจ านวน  
ก่อนการนับคะแนน   

กรณีไม่มีกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่  
ในการนับคะแนน 

ข้อ ๓๑ กรณีไม่อาจด าเนินการตามข้อ  ๒๙  และข้อ  ๓๐  ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศงดการออกเสียง 
ลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๙  หรือประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง  ตามแบบ   
ส.ส.  ๕/๑๓  แล้วแต่กรณี  แล้วรายงานคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่
หรือนับคะแนนใหม่   

ข้อ ๓๒ การประชุมเพ่ือวินิจฉัยการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือวินิจฉัยการทักท้วงเกี่ยวกับ  
การด าเนินการเลือกตั้ง  หรือการนับคะแนนของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจ า 
ที่เลือกตั้งกลาง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมนั้นไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่   จึงจะเป็นองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้ง  ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   
แล้วแต่กรณี  เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม   

การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียง 
ลงคะแนน  โดยกรรมการทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมต้องออกเสียงลงคะแนนเสียง   ถ้ามีคะแนนเสียง 
เท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด   

ส่วนที ่ ๔ 
เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย 

 
 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๓๓ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมอบหมายจัดให้มี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่ดังต่อไปนี้  อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน 

(๑) ที่เลือกตั้ง 
(๒) ที่เลือกตั้งกลาง 
(๓) สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

มอบหมายประสานกับอธิบดีกรมการปกครอง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  หรือผู้บังคับบัญชาหนว่ยทหาร 
ในพ้ืนที่  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง  โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสา 
รักษาดินแดน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หรือก าลังทหารในพื้นที่   

ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามวรรคสองได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ประสานไปยังหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่เพ่ือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   

ข้อ ๓๔ เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมอบหมาย 
ได้ด าเนินการตามข้อ  ๓๓  แล้ว  ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  และ 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
มอบหมาย  พิจารณาประกาศแต่งตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๔  หรือแบบ  ส.ส.  ๒/๕  หรือแบบ  ส.ส.  ๒/๖   
แล้วแต่กรณี  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน   

ในกรณีมีความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่ตามข้อ  ๓๓  วรรคหนึ่ง  เพ่ิมเติมได้ 
ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๕ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ  ๓๔  มีหน้าที่  ดังนี้   
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลางและ  

สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   
(๒) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจ า

ที่เลือกตั้งกลาง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ   
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  

คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ส่วนที ่ ๕ 
การอบรมเจา้พนักงานผูด้ าเนินการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๓๖ ให้ส านักงานจัดให้มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๓๗ ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จัดให้มี
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๕  และข้อ  ๓๔  ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ 
ตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  และค าสั่งของคณะกรรมการ  โดยให้ส านักงานเป็นผู้จัดให้มีวิทยากร 
ในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการก าหนด   

ส่วนที ่ ๖ 
ค่าตอบแทนของผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งให้ปฏบิัตหิน้าที่เกี่ยวกับการเลอืกตัง้ 

 
 

ข้อ ๓๘ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง  เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้งตามข้อ  ๒๕  ข้อ  ๓๔  และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  
ซึ่งก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ส่วนที ่ ๗ 
ผู้แทนพรรคการเมอืงที่ส่งผูส้มัคร 
และการสังเกตการณก์ารเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ ๓๙ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  หากพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครประสงค์จะส่ง
ผู้แทนไปประจ า  ณ  ที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  
เพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน  ให้ยื่นหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของตน 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  โดยให้แต่งตั้งเพ่ือประจ าที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง   
หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งได้แห่งละหนึ่งคน  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๑๐   

ข้อ ๔๐ กรณีมีการแต่งตั้งผู้แทนพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณ์ตามข้อ  ๓๙  ให้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนพรรคการเมืองในการปฏิบัติงานในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  
ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๖ 

ข้อ ๔๑ ผู้แทนพรรคการเมืองต้องอยู่ในที่ซึ่งจัดไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  หรือ
สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  ซึ่งสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้  โดยห้ามมิให้กระท า

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

หรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  กรรมการนับคะแนน
บัตรเลือกตั้ง  หรือระหว่างกันเอง  หรือบันทึกภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามข้อ  ๒๕  หรือ 
การออกเสียงลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งก าหนด   

กรณีมีการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง   
หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งตักเตือนหากยังฝ่าฝืนอีก  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  
คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ผู้แทน
พรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้ง  ที่เลือกตั้งกลาง  หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  
โดยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่ง  และให้บันทึกไว้ในรายงาน
เหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๖ 

หมวด  ๒ 
จ านวนสมาชิก  เขตเลือกตัง้  หน่วยเลอืกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  และที่เลือกตั้งกลาง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
จ านวนสมาชิกและเขตเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ ๔๒ จ านวนสมาชิกและเขตเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๔๓ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ของแตล่ะจังหวัดแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท าและประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลาสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ  ซึ่งแต่ละ
รูปแบบต้องประกอบด้วย   

(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอ าเภอหรือต าบล  หรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต 
(๒) จ านวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง  และผลต่างของจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง  

จากจ านวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น  ทั้งนี้  ผลต่างของจ านวน
ราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบของจ านวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน  
ในจังหวัดนั้น  เว้นแต่เป็นกรณีมีความจ าเป็นเพ่ือให้ราษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถ 
เดินทางได้โดยสะดวก   

(๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
(๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  และ  
ให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   รวมทั้งประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ  ด้วย   

ในกรณีพรรคการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ที่ปิดประกาศไว้  ให้ขอคัดส าเนาจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก าหนด 

ข้อ ๔๔ ภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและ 
ประชาชนในจังหวัดตามข้อ  ๔๓  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน าความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่ง  
เขตเลือกตั้งของจังหวัด  แล้วรวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชน 
ในจังหวัด  พร้อมผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อยสามรูปแบบ  
เรียงตามล าดับความเหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการในวันถัดไป 

ข้อ ๔๕ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามข้อ  ๔๔  และได้ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว  
ให้คณะกรรมการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้  การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง
ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัด 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหนง่ที่วา่งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร  
ให้ใช้เขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของต าแหน่งที่ว่างนั้น  
โดยมิให้น าการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ 

ข้อ ๔๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  ซึ่งจะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับอ าเภอหรือเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งในคราวนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๒  โดยให้ถือเขตเลือกตั้ง
ตามข้อ  ๔๕  เว้นแต่มีกรณีจ าเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๔๕ 

การเลือกตั้งทั่วไปกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้คณะกรรมการประกาศจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่ง  
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดใด  ให้ด าเนินการแบ่งเขตตามข้อ  ๔๓  และข้อ  ๔๔  โดยคณะกรรมการ 
มีอ านาจออกประกาศให้ย่นระยะเวลาด าเนินการดังกล่าว  เพ่ือให้เหมาะสมและจ าเป็นแก่การด าเนิน 
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยรวดเร็ว  สุจริตและเที่ยงธรรมได้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ส่วนที ่ ๒ 
หนว่ยเลือกตั้งและที่เลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ ๔๗ ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นจัดท าร่างประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 
และที่เลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายพิจารณา  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ  
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน  จ านวนสี่ชุด  ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๑   

การปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ชุดที่หนึ่ง  มอบให้นายอ าเภอ  หรือปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา  ปิดประกาศไว้   

ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
(๒) ชุดที่สอง  มอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  และให้เก็บรักษาไว้ที่ส านักงาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(๓) ชุดที่สาม  มอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้ง   

ในวันเลือกตั้ง 
(๔) ชุดที่สี่  มอบให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้เป็นชุดส ารอง 
เมื่อมีการประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ

ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายส่งข้อมูลการประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับส านักงานและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั
ที่เกี่ยวข้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ใช้หน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งตามที่ก าหนดไว้ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๔๘ ในการก าหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๔๙ หากมีความจ าเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้ง 
ให้กระท าได้โดยประกาศตามแบบ  ส.ส.  ๓/๓  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  เว้นแต่ในกรณี 
เกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  จะประกาศเปลี่ยนแปลง  
เขตของหน่วยเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้  เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้ว 
ให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่ที่ก าหนดตามข้อ  ๔๗  แล้วส่งประกาศไปยังส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว   

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๕๐ การก าหนดหมายเลขประจ าหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง  ให้ก าหนด 
หมายเลขประจ าหน่วยเลือกตั้งแยกเป็นรายต าบลหรือรายเทศบาล  โดยใช้หมายเลขเรียงล าดับเป็น  
รายต าบลหรือเทศบาลตั้งแต่หมายเลข  ๑  ตามล าดับจนครบทุกหน่วยเลือกตั้งในแต่ละต าบลหรือเทศบาล   
แล้วแต่กรณี   

ในกรณีกรุงเทพมหานคร  หรือเทศบาลใดแบ่งพ้ืนที่ปกครองออกเป็นแขวง  ให้ก าหนดหมายเลข
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นรายแขวง 

ข้อ ๕๑ คูหาออกเสียงลงคะแนนส าหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจ านวนสามคูหาเป็นอย่างน้อย 
การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง  ให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้กับ  

คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุด้วย 
ข้อ ๕๒ ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรื อผู้ที่ผู้อ านวยการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมาย  ด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) จัดให้มีการหาวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือกตั้ง 

ตามตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้งท้ายระเบียบนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรืออาจปรับแผนผังที่เลือกตั้งได้  
ตามสภาพพ้ืนที่ของที่เลือกตั้งก็ได้   

(๒) จัดท าป้ายหรือเครื่องหมายเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง  เพ่ือมอบให้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศ   

(๓) จัดท าป้ายบอกที่ เลือกตั้งเพ่ือมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไปติดไว้ 
หน้าที่เลือกตั้ง  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อความ  ดังนี้   

“  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (เป็นการทั่วไป/หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง) 
ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่  ..  ต าบล/แขวง..............เทศบาล  .............อ าเภอ/เขต..............   

ของเขตเลือกตั้งที่  ..  จังหวัด  .................  สถานที่เลือกตั้ง  .......(ระบุสถานที่)...”   
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมายส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ  
ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  เพ่ือมอบให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการแทนได้   

ส่วนที ่ ๓ 
ที่เลือกตัง้กลาง 

 
 

ข้อ ๕๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ประกาศก าหนดที่เลือกตั้งกลาง   
ดังนี้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๑) ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๒  อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง  
ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๒) ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๒  อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง   
ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๓) ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๒  
ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  

ให้น าความในส่วนที่  ๒  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๓ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้  การแจ้งเหตุที่ไมอ่าจไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง  และบญัชีรายชือ่ผู้มีสิทธิเลอืกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๕๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๑  และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ 
เป็นส าคัญ   

ส่วนที ่ ๒ 
การแจ้งเหตุทีไ่ม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้ง 

 
 

๑.  บุคคลผูร้ับแจ้งเหต ุ

ข้อ ๕๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว   แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
ให้ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๕๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้นายทะเบียน
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรเป็นบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจ  
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือ  
ในการรับแจ้งเหตุ  ณ  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิน่  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๙  แล้วส่งประกาศ 
แต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  ปลัดเทศบาล  ปลัดเมืองพัทยา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
และผู้ใหญ่บ้าน  แล้วแต่กรณี  เพ่ือน าไปปิดประกาศไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ   
ส านักงานเทศบาล  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  และเขตชุมชนหนาแน่น  
ที่เห็นสมควรและส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด้วย   

๒.  วิธกีารแจ้งเหตุที่ไมอ่าจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ 

ข้อ ๕๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้  ให้แจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๘  หรือท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน  พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้  
สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด  โดยยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ใน  
ทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งด้วยตนเองหรือท าเป็นหนังสือมอบหมาย 
ให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน  หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่คณะกรรมการก าหนด  โดยต้องแจ้งเหตุภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่ 
วันเลือกตั้ง   

กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งด าเนินการแจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนระยะเวลา  
ตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับค าร้องไว้พิจารณาเมื่อถึงก าหนด  
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  และเมื่อพิจารณาแล้ว  หากเหตุที่ผู้มีสิทธิแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ให้แจ้ง   
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน   

ข้อ ๕๘ ให้บุคคลต่อไปนี้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นผู้แจ้งเหตทุี่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้   

(๑) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า  เป็นผู้แจ้งแทนทหารประจ าการ  
ทหารกองประจ าการ  ต ารวจ  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หรือข้าราชการซึ่งได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยนอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิล าเนา 

(๒) หัวหน้าสถานพยาบาล  เป็นผู้แจ้งแทนผู้ เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ ใน
สถานพยาบาลแห่งนั้น 

(๓) หัวหน้าสถานสงเคราะห์  เป็นผู้แจ้งแทนคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ความควบคุมดูแลและพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น 

(๔) หัวหน้าสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องควบคุมหรือดูแลบุคคลที่ต้อง   
ถูกควบคุมหรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น  เป็นผู้แจ้งแทนผู้ที่ถูกควบคุมหรือดูแลดังกล่าว 

การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แจ้งดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นที่สถานที่แห่งนั้นตั้งอยู่ภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ  ๕๗ 
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๓.  การพิจารณาการแจง้เหตุที่ไมอ่าจไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง 

ข้อ ๕๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้  เนื่องจาก  
มีเหตุดังต่อไปนี้  ซึ่งได้แจ้งเหตุและนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นเหตุอันสมควรจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้  คือ 

(๑) มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล 
(๒) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
(๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
(๕) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร 
(๖) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๖๐ เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งเหตุแล้วเห็นว่า   

เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 

ข้อ ๖๑ ผู้มีสิทธิ เลือกตั้งที่ ได้รับแจ้งตามข้อ  ๖๐  มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
พิจารณาค าร้องให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง   

๔.  การประกาศรายชื่อผู้ไมไ่ปใช้สิทธเิลือกตั้งและไม่ไดแ้จ้งเหตุอนัสมควร 
หรือแจ้งเหตุทีไ่ม่อาจไปใช้สทิธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตนุั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

ข้อ ๖๒ เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งเหตุและเห็นว่า   
เป็นเหตุอันสมควรตามข้อ  ๕๙  ให้จัดท ารายชื่อผู้แจ้งเหตุดังกล่าวส่งผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือ 
ผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ภายในสามวันนับแต่ 
สิ้นสุดระยะเวลาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ข้อ ๖๓ ภายในสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  มอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังต่อไปนี้  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมาย   

(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง
ลงคะแนน 

(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)  ชุดที่ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน 

(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่ เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  (ส.ส.  ๑/๕)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน 
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ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๖๔ เมื่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายได้รับ
เอกสารตามข้อ  ๖๒  และข้อ  ๖๓  แล้ว  ให้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้ 
สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ว   แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
เป็นรายต าบลหรือเทศบาล  แล้วแต่กรณีในแตล่ะเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๙  จ านวนสี่ชุด  ให้แล้วเสรจ็ 
ภายในหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ชุดที่หนึ่ง  ส าหรับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็ น 
หลักฐาน 

(๒) ชุดที่สอง  มอบให้นายอ าเภอปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ 
(๓) ชุดที่สาม  มอบให้ปลัดเทศบาล  ปลัดเมืองพัทยา  หรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

ปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานเทศบาล  หรือที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือต าบลนั้น 

(๔) ชุดที่สี่  มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้อ านวยการเขต  ปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา 
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน  หรือปิดประกาศไว้   
ณ  เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น 

ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายส่งบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ ว   
แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควรตามวรรคหนึ่ง  ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ส านักงานเพื่อใช้ตรวจสอบ
ข้อมูลหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  มิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนยกเว้นชุดที่หนึ่ง 
ข้อ ๖๕ เมื่อผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมาย   

ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้  
สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ว  แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  (ส.ส.  ๑/๙)  ตามข้อ  ๖๔  แล้ว  ให้ส่งมอบ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับไว้ตามข้อ  ๖๓  คืนผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือเก็บ 
รักษาไว้เป็นหลักฐานต่อไป   

ข้อ ๖๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ 
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ว  แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  (ส.ส.  ๑/๙)  ตามข้อ  ๖๔   
มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้อง   ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๐   
พร้อมหลักฐานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
มอบหมาย   
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เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
มอบหมายได้รับค าร้องแล้ว  ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ได้รับคืนจากผู้อ านวยการ  
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายตามข้อ  ๖๕  และตรวจสอบจากตน้ขั้วบัตรเลือกตัง้ 
ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม่  หรือตรวจสอบ  
หลักฐานที่ผู้ร้องน ามาแสดงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  แต่ได้แจ้ง 
เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นเหตุอันสมควรตามข้อ  ๕๙  โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมายพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มอบหมายตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง  ให้ด าเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่า
ชื่อผู้ถูกจ ากัดสิทธินั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธเิลือกตัง้ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้และไมแ่จ้งเหตทุี่ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ว  แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  (ส.ส.  ๑/๙)  ชุดที่หนึ่ง  ตามข้อ  ๖๔  
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรักษาไว้  และแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มี  
สิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ  พร้อมทั้งแจ้งไปยังผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมาย   
เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขในฐานข้อมูลโดยเร็ว  แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไม่ได้ไปใช้ 
สิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบโดยเร็ว 

ส่วนที ่ ๓ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๖๗ เมื่อมีประกาศก าหนดวันเลือกตั้งแล้ว  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
จัดท าร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๓  จ านวนสี่ชุด  ให้แก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
เพ่ือพิจารณาและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน   

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง   (ส.ส.  ๑/๓)  ตามวรรคหนึ่ ง   ให้จัดท าเป็น 
รายหน่วยเลือกตั้ง  โดยเรียงตามล าดับเลขประจ าบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ส าหรับหน่วยเลือกตั้ง  
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล  ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือในเขตชุมชนหนาแน่น  อาจแยกออกตามชื่อ  ถนน  
ตรอก  ซอย  แยก  คลอง  หรือแม่น้ า  โดยเรียงล าดับตัวอักษรและตามล าดับเลขประจ าบ้าน   

ข้อ ๖๘ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 
(๑) เลขประจ าบ้าน 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๓) ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
(๔) เพศ 
(๕) หมายเหตุ 
ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือปิดประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้ง  ห้ามมิให้ระบุ 

เลขประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  (๒)  เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่หนึ่ง 
และชุดที่สอง  ตามข้อ  ๗๐  (๑)  และ  (๒)  ให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย  ทั้งนี้   
เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ 

ข้อ ๖๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเห็นชอบร่างประกาศบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๖๗  แล้ว  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นลงลายมือชื่อแทน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)   

ข้อ ๗๐ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  แต่ละชุด  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ชุดที่หนึ่ง  ส าหรับนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง  
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  หรือย้ายที่อยู่  และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๒) ชุดที่สองและชุดที่สาม  มอบให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปรับปรุง   
ให้ตรงกับชุดที่หนึ่ง  และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเพ่ิมชื่อ  ถอนชื่อ  เพ่ือมอบให้  
คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเลือกตั้ งที่มีการลงทะเบียนขอใช้ 
สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๑๘๘  และคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้ 
ส าหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  
และในวันเลือกตั้งหนึ่งชุด  (ชุดที่สอง)  และส ารองในวัน เลือกตั้งอีกหนึ่งชุด  (ชุดที่สาม)  ส าหรับ 
ปิดหน้าที่เลือกตั้งแทนชุดที่สี่  และให้เก็บกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน   

(๓) ชุดที่สี่   มอบให้นายอ าเภอ  ปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา  ปิดประกาศไว้   
ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอ าเภอ  หรือหน่วยเลือกตั้ง 
ที่อยู่ในเขตการปกครองท้องถิ่นนั้น  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่หนึ่ง  เพ่ือมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ใช้ในการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน   

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๗๑ กรณีพรรคการเมืองใด  หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศไว้  ให้ขอคัดส าเนาจากนายทะเบียนอ าเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางก าหนด   

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นคัดส าเนาบัญชีรายชื่อชุดที่สาม   
ตามข้อ  ๗๐  (๒) 

ข้อ ๗๒ ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นท าการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตั้ง  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ไปยังเจ้าบ้าน 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๖   

ส่วนที ่ ๔ 
การเพิ่มชือ่หรอืถอนชื่อผู้มีสทิธิเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๗๓ กรณีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพบว่า  การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  มีความผิดพลาด  ไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้รีบ 
พิจารณาโดยเร็ว  หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาดหรือ  
มีชื่อตกหล่น  หรือปรากฏรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า เขตเลือกตั้ง   
มีค าสั่งให้แก้ไขหรือเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตกหล่นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  หรือถอนชื่อ  
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  และแจ้งค าสั่งไปยังนายทะเบียนอ าเภอหรือ  
นายทะเบียนท้องถิ่น  พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวนันบัแต่วนัที่ได้รบัรายงาน  ในการนี้  ให้นายทะเบียน 
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพ่ิมเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)   
ของหน่วยเลือกตั้งนั้น  หรือขีดฆ่าชื่อออก  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อไว้ใน 
ช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้  และแจ้งให้เจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายใน 
สามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมีค าสั่ง   

ข้อ ๗๔ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า   ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  แห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควร 
มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วแต่กรณี  ให้น าส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัว 
ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นค าร้อง   ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๗   
ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นซึ่งท าการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน   

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าร้องและหลักฐานแล้ว  หากพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า  ผู้ยื่นค าร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้สั่งเพ่ิมชื่ อผู้ยื่นค าร้องหรือ 
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพ่ิมเติมต่อ 
ใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ของหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุ 
ของการเพ่ิมชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้  แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง   

ในกรณีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า   ผู้ยื่นค าร้องหรือ   
ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพ่ิมชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้สั่งยกค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมทั้ง 
แสดงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง   

ข้อ ๗๕ ผู้ยื่นค าร้องที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ตามข้อ  ๗๔   
วรรคสาม  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่หรือต่อศาลแพ่ง
ส าหรับผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  เพ่ือขอให้ศาลวินิจฉัยว่า
จะให้เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ตามที่ได้ยื่นค าร้องหรือไม่  โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

ข้อ ๗๖ เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าสั่งของศาลให้เพ่ิมชื่อ 
บุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพ่ิมเติมเช่นเดียวกับ 
ข้อ  ๗๔  วรรคสอง   

ในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับค าสั่งศาล  ให้นายทะเบียน  
อ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ทุกฉบับ 
ให้ถูกต้องด้วย   

การใดที่ได้ปฏิบัติไปตามค าสั่งของนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนได้รับค าสั่งศาล 
ให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

ข้อ ๗๗ ในกรณีผู้ยื่นค าร้องขอเพ่ิมชื่อได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่นให้เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๗๔  วรรคสองหรือศาลมีค าสั่งให้เพ่ิมชื่อ 
ตามข้อ  ๗๕  แล้ว  แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของบุคคลดังกล่าวในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งนั้นสามารถขอเพ่ิมชื่อต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้  โดยใช้หนังสือ 
ที่นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้  หรือค าสั่งศาลเป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ 

เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว   ให้รีบ 
ตรวจสอบโดยเร็ว  หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องให้เพ่ิมชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้  
ส าหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพ่ิมเติมต่อ 
ใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ของหน่วยเลือกตั้งนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุ 
ของการเพ่ิมชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ  และให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ   

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

วัน  เดือน  ปีก ากับไว้  และเก็บหนังสือรับรองการอนุมัติให้เพ่ิมชื่อไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้งบันทึก 
การให้เพิ่มชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  ด้วย   

ข้อ ๗๘ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่า  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)   
ของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่  หรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า   ในบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ให้ผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านนั้นยื่นค าร้องขอถอนชื่อผู้ ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๗  ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ซึ่งท าการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน   

เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาค าร้องแล้วเห็นว่า   มีหลักฐาน 
เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้มีค าสั่งถอนชื่อ 
ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  โดยให้ด าเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ   
วัน  เดือน  ปีก ากับไว้  แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้อง  ผู้ถูกถอนชื่อ  และเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต ่
วันที่ได้รับค าร้อง   

ในกรณีนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า   ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชี 
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้มีค าสั่งยกค าร้องพร้อมทั้งแสดงเหตุผล   
เป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งค าสั่งให้ผู้ยื่นค าร้องและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง 

ข้อ ๗๙ ผู้ยื่นค าร้องหรือเจ้าบ้านที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  
ตามข้อ  ๗๘  วรรคสาม  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมิล าเนาอยู่   
หรือต่อศาลแพ่งส าหรับผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าวัน  เพ่ือขอให้
ศาลวินิจฉัยว่าจะให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ตามที่ยื่นค าร้องหรือไม่  
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา   

ข้อ ๘๐ เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าสั่งศาลให้ถอนชื่อบุคคลใด
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการตามนั้นด้วยวิธีขีดฆ่าชื่อออกเช่นเดียวกับข้อ  ๗๘  
วรรคสอง  และให้น าความในข้อ  ๗๖  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๕ 
การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๘๑ ก่อนการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  หากศาลมีค าพิพากษา 
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้ค าพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตามและส านักงานศาลยุติธรรมได้แจ้ง

้หนา   ๓๔
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ค าพิพากษาต่อส านักงานแล้ว  ให้ส านักงานจัดท าทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๑   

ข้อ ๘๒ ในช่วงระหว่างการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ถึงสิบวัน 
ก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ส านักงานแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าพิพากษาซึ่งอยู่ใน  
เขตเลือกตั้งใดแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งมอบหมายในเขตเลือกตั้งนั้น  เพ่ือตรวจสอบว่ามีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
ในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  หรือไม่  หากมีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งและไม่มีบันทึกหมายเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  ให้แจ้งนายทะเบียนอ าเภอหรือ  
นายทะเบียนท้องถิ่นถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดฆ่าชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ชุดที่หนึ่ง  ชุดที่สอง  และชุดที่สาม  โดยให้ระบุ
ข้อความในช่องหมายเหตุว่า  “ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามค าสั่งศาล”  หรือ  “เพิกถอนสิทธิ”  และ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้   

ส่วนที ่ ๖ 
การย้ายบคุคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ 

 
 

ข้อ ๘๓ การด าเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน  
ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ   

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้าน  ซึ่งเป็น
กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

 (ก) เป็นการแจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้านในคราวเดียวกันหรือหลายคราวในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน   

 (ข) เป็นการแจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาในบ้านหรืออาคารที่มีขนาดพ้ืนที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขก าหนดไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่อยู่อาศัยไม่ต่ ากว่าสามตารางเมตรต่อหนึ่งคน   

กรณีตาม  (ก)  และ  (ข)  ต้องไม่เป็นการแจ้งย้ายที่เกิดจากการรณรงค์  และการจัดท าโครงการ
ของทางราชการเพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรให้มีชื่อและรายการ
บุคคลตรงตามสถานที่ที่อยู่อาศัยจริงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้ถอนชื่อบุคคล

ดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  และให้ส านักงานแจ้งรายชื่อไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือแจ้งนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือ

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือถอนชื่อโดยวิธีการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ   
วัน  เดือน  ปีก ากับไว้   

กรณีตามวรรคหนึ่ง  (๑)  มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ  สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ   
หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ที่เป็นการย้ายเจ้าหน้าที่  นักศึกษา  หรือพนักงานของตน   
หรือบุคคลที่คณะกรรมการประกาศก าหนดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน 

หมวด  ๔ 
การรบัสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การประกาศวนัรบัสมัครรบัเลือกตั้งและสถานที่รบัสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๘๔ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑   

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพื้นที่ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้  เนื่องจาก
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นอื่นในเขตเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดวันรับสมัครเพ่ิมเติมได้และอาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่อื่นก็ได้   

ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง  ให้น าความในวรรคหนึ่ง  และ 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘๕ ก่อนวันรับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้เลขาธิการ  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  จัดเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง  วัสดุอุปกรณ์  
รวมทั้งจัดท าเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่รับสมัคร  เพ่ือการอ านวยความสะดวก 
แก่ผู้สมัครและมิให้บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปในบริเวณที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 

สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็น
สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างสะดวกตามขั้นตอนการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถ
ควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้   

ส่วนที ่ ๒ 
ผู้มีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง 
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ข้อ ๘๖ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และแบบบัญชีรายชื่อ  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๔๑  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๔๒   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ข้อ ๘๗ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียวและจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่ง  
เขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว 

ส่วนที ่ ๓ 
การรบัสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้ 

 
 

๑.  การยืน่ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๘๘ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้งและได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  โดยจะสมัครรับเลือกตั้ง  
เกินหนึ่งเขตมิได้  และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ   

ข้อ ๘๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๕  ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้ประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง  และ  
ปิดประกาศดังกล่าวไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั  ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  และที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล   

กรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้  เนื่องจาก  
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอื่น  ให้น าความในข้อ  ๘๔  วรรคสอง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๙๐ ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๖  ด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้   
ณ  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดภายในระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตัง้   

ข้อ ๙๑ ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมี  

ค ารับรองด้วยว่า  ได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๘   

้หนา   ๓๗
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(๕) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที ่
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี  
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๗ 

(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร  
ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จ านวนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
(๘) ส าเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ  ๘๖ 
(๙) เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมัครเพ่ือใช้ในการแนะน าตัว

ตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
(๑๐) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
หลักฐานเอกสารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๕)  และ  (๘)  ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท าข้อมูลหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  (๕)   

และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๘   

๒.การตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 

ข้อ ๙๒ เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานการสมัครแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบการลงรายการในใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
และหลักฐานการสมัครว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ถ้าเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่ครบถ้วน  ให้คืนใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้นเพ่ือไปด าเนินการแก้ไข
และน ามายื่นใหม่ 

กรณีเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้บันทึกการรับสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐาน  พร้อมทั้ง  
ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้น 
เรียงตามล าดับการยื่นใบสมัคร  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๑  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน   

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายบันทึกข้อมูลผู้สมัครและสแกนเอกสารหลักฐาน
การสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๙๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัคร 
รับเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นจะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร 
ได้เฉพาะกรณีผู้สมัครตาย  หรือขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามซึ่งต้องกระท าก่อนปิดการรับสมคัร 
รับเลือกตั้ง  และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอื่นอีก   
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ในกรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นหนังสือขอถอน  
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๙  ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

ในกรณีที่พรรคการเมืองประสงค์จะถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง   
ให้ผู้สมัครที่จะสมัครรับเลือกตั้งแทนยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๐  พร้อมด้วยเอกสาร 
หลักฐาน  และหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๙   
พร้อมทั้งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครใหม่  ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัคร   
โดยให้น าความในข้อ  ๘๘  ข้อ  ๙๑  ข้อ  ๙๒  และข้อ  ๙๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ในแต่ละวัน  ให้น าเงินค่าธรรมเนียมการสมัครน าส่งเข้ากองทุน 

ข้อ ๙๔ เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง  
เขตเลือกตั้งในแต่ละวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งรายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการ  ตามแบบ   
ส.ส.  ๔/๑๒  (๑)  และแบบ  ส.ส.  ๔/๑๒  (๒)   

เมื่อปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งรายงาน
ผลสรุปการรับสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการ  ตามแบบ   
ส.ส.  ๔/๑๓  (๑)  และแบบ  ส.ส.  ๔/๑๓  (๒)   

ข้อ ๙๕ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ ง
ประจ าเขตเลือกตั้งประกาศรายชื่อผู้สมัคร  ซึ่งอย่างน้อยต้องให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุลผู้สมัคร  รูปถ่ายผู้สมัคร  
พรรคการเมืองที่สังกัด  และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน   ตามแบบ   
ส.ส.  ๔/๑๔  ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่น 
ที่เห็นสมควร   

ส าหรับผู้สมัครที่ไม่มีประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
แจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้นั้นทราบ  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๖ 

ข้อ ๙๖ กรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด  หรือไม่ประกาศ
รายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัครตามข้อ  ๙๕  ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลใน  
การด าเนินกระบวนพิจารณา  โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน  และเมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้วให้ศาลแจ้งค าวินิจฉัยไปยัง  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว  ทั้ง นี้    
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาล 
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เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ได้รับแจ้งค าสั่งศาลฎีกาแล้ว  ถ้าศาลฎีกามีค าสัง่
ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการประกาศชื่อผู้นั้น  
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๕  พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ   

ข้อ ๙๗ ในกรณีที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าเขตเลือกตั้ งพบว่า   ผู้สมัครผู้ ใด   
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘๖  หรือมีการสมัครอันเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ  ๘๘   
ห้ามมิให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัคร 

ข้อ ๙๘ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ  
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง   
ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว
ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่   

กรณีตามวรรคหนึ่ง   หากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว 

๓.  การใหห้มายเลขที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจบัสลาก 

ข้อ ๙๙ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขที่ของใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ออกให้ตามข้อ  ๙๒ 

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้ว  จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครไม่ได ้
ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ   

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครอันเนื่องมาจากผู้สมัครตาย  หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  ให้ผู้สมัครที่เข้ามาแทนและผู้สมัครที่เหลืออยู่ใช้หมายเลขประจ าตัวหมายเลขเดิม  
ที่ได้รับ   

ข้อ ๑๐๐ กรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
จัดให้มีการประชุมผู้สมัครนั้นเพ่ือตกลงก าหนดล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  หากไม่สามารถ   
ตกลงกันได้  ให้ด าเนินการจับสลากสองครั้ง  ดังนี้   

(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเขียนชื่อผู้สมัครบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพ่ือไม่ให้ 
ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครใด  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่ อ 
ผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรก  ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มี 
สิทธิจับสลากล าดับในการยื่นใบสมัครก่อน  ชื่อผู้สมัครใดที่จับมาเป็นล าดับต่อไป  ให้ถือว่าผู้สมัครนั้น  
เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบจ านวนผู้สมัคร 
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(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนผู้สมัคร  
ที่ท าการจับสลากครั้งที่หนึ่งบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ  แล้วให้ผู้สมัครท าการจับสลากจากภาชนะ 
เรียงล าดับตามผลการจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใด  ให้ถือเป็นล าดับในการยื่น 
ใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น 

ส่วนที ่ ๔ 
การรบัสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชีรายชื่อ 

 
 

๑.  การยืน่ใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๐๑ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชี   
มีจ านวนไม่เกินหนึ่งร้อยรายชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และได้ด าเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

ข้อ ๑๐๒ ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้หัวหน้า
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง 
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๙  ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น   ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๒๑   
ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการก าหนด 
ตามข้อ  ๘๔   

การยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ต้องยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
ของผู้สมัครแต่ละคน  ดังนี้   

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย์ 
(๔) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  

(ส.ส.  ๔/๒๐) 
(๕) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่ 

สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี   
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี  (ส.ส.  ๔/๗) 

(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาดกว้างประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร  
ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จ านวนตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๘) ส าเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ  ๘๖ 

(๙) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด   
หลักฐานเอกสารตามวรรคสอง  (๑)  (๒)  (๕)  และ  (๘)  ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 
ให้ส านักงานจัดท าข้อมูลหลักฐานตามวรรคสอง  (๕)  และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๒๘   

๒.การตรวจสอบหลักฐานการสมัคร 

ข้อ ๑๐๓ เมื่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกคนตามข้อ  ๑๐๒  แล้ว   
ให้ตรวจสอบว่าพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่  ถ้าใช่ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบต่อไป 
ว่าการลงรายการในใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  และหลักฐานการสมัครครบถ้วนหรือไม่  กรณี  
เห็นว่าครบถ้วนถูกต้องทุกคน  ให้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองนั้นเรียงตามล าดับ
การยื่นใบสมัคร  ตามแบบ  ส.ส  ๔/๒๒  และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 

ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องทุกคน  ให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ทั้งหมดให้พรรคการเมืองนั้นเพื่อด าเนนิการแก้ไขให้ถกูต้องแล้วน ามายื่นใหม่  เว้นแต่พรรคการเมืองยนืยนั
ว่าจะส่งสมัคร  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ไม่รับสมัครผู้สมัครที่ หลักฐาน 
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้นได้  และแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ   

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผู้สมัครและสแกน
เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๐๔ เมื่อการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสิ้นสุดลงในแต่ละวัน   
ให้ส านักงานน าเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามข้อ  ๑๐๒  น าส่งเข้ากองทุน   

ข้อ ๑๐๕ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อทุกคนว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๘๖  หรือไม่  ในกรณีที่ปรากฏว่า
ผู้สมัครใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  ให้แจ้งชื่อของผู้สมัครดังกล่าวให้พรรคการเมืองที่ยื่น
บัญชีรายชื่อทราบและห้ามมิให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัคร  ทั้งนี้  ให้น า
ความในข้อ  ๙๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๐๖ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร  ให้คณะกรรมการจัดท าประกาศรายชื่อ
พรรคการเมือง  ภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองและหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง   
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๒๓  และจัดท าประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง  
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๒๔  ส่งไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  เพ่ือให้ปิดประกาศ
ดังกล่าวไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง  หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร 
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๓.  การใหห้มายเลขที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจบัสลาก 

ข้อ ๑๐๗ ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครได้รับ
หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับ
เลขที่ของใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งที่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายออกให้ตามข้อ  ๑๐๓   

เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าพรรคแล้ว  จะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าพรรคไม่ได้  ไม่ว่า 
ด้วยประการใด ๆ   

ข้อ ๑๐๘ ในกรณีที่พรรคการเมืองใดยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อพร้อมกัน  ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจัดให้มีการประชุม 
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้า  
พรรคการเมือง  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๙  นั้น  เพ่ือตกลงก าหนดล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง  หากไม่ 
สามารถตกลงกันได้  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจับสลาก  ดังนี้ 

(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมายเขียนชื่อพรรคการเมืองบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพ่ือไม่ให้ทราบว่า
เป็นสลากของพรรคการเมืองใด  แล้วให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมาย  เป็นผู้จับสลากชื่อพรรคการเมืองจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อพรรคการเมืองใด 
ที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรก  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากล าดับในการยื่นใบสมัครก่อน   
ชื่อพรรคการเมืองใดที่จับมาเป็นล าดับต่อไป  ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไป
ตามล าดับจนครบจ านวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมายเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อ 
ผู้สมัครที่ท าการจับสลากครั้งที่หนึ่งบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ  แล้วให้หัวหน้าพรรคการเมือง 
หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง  ตามแบบ   
ส.ส.  ๔/๑๙  ท าการจับสลากจากภาชนะเรียงล าดับตามผลการจับสลากครั้งที่หนึ่ง  พรรคการเมืองใด  
จับสลากได้หมายเลขใด  ให้ถือเป็นล าดับในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร   

ส่วนที ่ ๕ 
การแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรฐัมนตร ี

 
 

ข้อ ๑๐๙ ในการเลือกตั้งทั่วไป  พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และ  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  หากประสงค์จะแจ้ง  
รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง  
เป็นนายกรัฐมนตรี  ให้แจ้งรายชื่อไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  
ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๒๙   
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ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อตามวรรคหนึง่  ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๓๑  โดยให้เรียงตามล าดับตัวอักษรของชื่อพรรคการเมือง 

ข้อ ๑๑๐ การเสนอชื่อบุคคลตามข้อ  ๑๐๙  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๓๐ 
(๒) ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี  ตามที่

บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  และไม่เคยท าหนังสือยินยอมตาม  (๑)  ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง
คราวนั้น 

ส่วนที ่ ๖ 
การเพิกถอนสิทธิสมคัรรบัเลอืกตั้ง 

และการระงับสทิธิสมคัรรับเลือกตั้งเปน็การชั่วคราว 
 
 

ข้อ ๑๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  หากศาลมีค าพิพากษาให้เพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลใดและส านักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งค าพิพากษาต่อส านักงานแล้ว  
ให้ส านักงานจัดท าทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๒ 

ข้อ ๑๑๒ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  ให้ส านักงานแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๑๓ กรณีคณะกรรมการมีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  ให้ส านักงาน 
จัดท าทะเบียนผู้ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวและบันทึกการถูกระงับสิทธิสมัครรับ  
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวของบุคคลนั้นไว้  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๓  และให้น าความในข้อ  ๑๑๒   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๕ 
การวนิิจฉัยสิทธิสมคัรรับเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 

ภายหลังประกาศรายชือ่ผู้สมัคร 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
กรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๑๔ ก่อนวันเลือกตั้ง  หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้วเห็นว่า  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ  
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๘๖  หรือมีการสมัครอันเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ  ๘๘   

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือพิจารณา
วินิจฉัยให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร   

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการได้รับแจ้งค าสั่งศาลฎีกาแล้ว   
ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อของผู้นั้น  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ 
ด าเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัคร  ตามแบบ  ส.ส.  ๔/๑๗  หรือตามแบบ  ส.ส.  ๔/๒๗  แล้วแต่กรณี   
และแจ้งค าสั่งศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 

เมื่อถึงวันเลือกตั้ง  ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังไม่มีค าวินิจฉัยค าร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
ให้ถือว่าประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ 
ยังมีผลอยู ่

ส่วนที ่ ๒ 
กรณีได้รบัแจ้งว่าผู้สมัครไมม่ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๑๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่า  ผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศ   
หรือผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ 
คณะกรรมการประกาศ  เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการภายใน  
เจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้สมัคร   
แล้วแต่กรณี 

การพิจารณาค าร้องตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการอาจมอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลหรือ  
คณะบุคคลเป็นผู้รับค าร้องแทนและตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมท าความเห็นเบื้องต้นเสนอคณะกรรมการ
ภายในสามวันและให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน   

๑.  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๑๖ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครที่ประสงค์จะยื่นค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อผู้สมัคร  
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
ให้ยื่นค าร้องด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ผู้ถูกร้องได้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดนั้น 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมายพนักงานสืบสวนและไต่สวนบันทึกถ้อยค า 
ผู้ร้องในวันที่ผู้ร้องมายื่นค าร้องเพ่ือประกอบค าร้อง  และส่งส าเนาค าร้องทางโทรสารหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังส านักงานภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ได้รับค าร้อง   

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๑๑๗ ค าร้องต้องท าเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และมีรายการ  ดังนี้   
(๑) วัน  เดือน  ปีที่ท าค าร้อง 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดท าเป็นบัญชีแนบท้ายค าร้องก็ได้ 
(๓) ชื่อ  ที่อยู่  และสถานะของผู้ถูกร้อง  หากมีหลายคนอาจจัดท าเป็นบัญชีแนบท้ายค าร้องก็ได้ 
(๔) ข้อเท็จจริงของข้อกล่าวหาว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและหลักฐานต่าง ๆ    

ที่เกี่ยวข้อง 
(๕) ลายมือชื่อผู้ร้อง 
ข้อ ๑๑๘ เมื่อด าเนินการตามข้อ  ๑๑๖  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

พิจารณาว่า  ค าร้องได้ยื่นภายในระยะเวลาตามข้อ  ๑๑๕  และเป็นไปตามข้อ  ๑๑๗  หรือไม่แล้ว 
จึงพิจารณาสั่งรับหรือไม่รับค าร้องนั้น  โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันถัดจากวันที่ได้รับค าร้อง 

กรณีสั่งรับค าร้องไว้พิจารณา  ให้มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ  ๑๑๙  พิจารณาต่อไป 

กรณีสั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา  ให้ส่งค าร้องและพยานหลักฐานพร้อมเสนอความเห็น 
ให้คณะกรรมการพิจารณาภายในวันถัดจากวนัที่มีค าสั่งไม่รบัค ารอ้ง  เมื่อคณะกรรมการได้รบัรายงานจาก 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว  ให้พิจารณาค าสั่งของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วนัที่ไดร้ับรายงาน  หากเหน็ดว้ยให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั 
เพ่ือแจ้งให้ผู้ร้องทราบ  หากไม่เห็นด้วยให้มีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาและมอบหมายคณะกรรมการ  
พิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ  ๑๑๙  ด าเนินการต่อไป   

ค าร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาตามข้อ  ๑๑๕  หรือค าร้องที่ไม่เป็นไปตามข้อ  ๑๑๗  ให้ถือเป็นเหตุ
สั่งไม่รับค าร้องไว้พิจารณา 

ข้อ ๑๑๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  อย่างน้อยหนึ่งคณะ  ประกอบด้วย   

(๑) รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มงาน  
เป็นประธานกรรมการ  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มงาน  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่นั้น   
เป็นประธานกรรมการ 

(๒) พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
(๓) พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร

สืบสวนและไต่สวนระดับกลางหรือระดับต้นหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่

และอ านาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้นและจัดท าความเห็นเสนอ
ตอ่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๑๒๐ ภายในหนึ่ งวันถัดจากวันที่คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๑๑๘  ได้รับค าร้องจากคณะกรรมการหรือ  
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ให้ก าหนดวัน  เ วลา  และสถานที่นัดพิจารณา  
รวมทั้งแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้และผู้ถกูรอ้งท าค าชี้แจง  และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ   

ในวันนัดพิจารณาเมื่อผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมาพร้อม 
กันแล้ว  ให้ทุกฝ่ายมีโอกาสตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งปวง  หากฝ่ายใดโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง   
ให้เลขานุการจดบันทึกข้อโต้แย้งนั้นไว้และต้องจดบันทึกการให้ถ้อยค าของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย   

หากผู้ร้องไม่มาในวันนัดพิจารณา  ให้ถือว่าสละสิทธิในการชี้แจง  แสดงพยานหลักฐาน  โต้แย้ง
พยานหลักฐานและการให้ถ้อยค า 

ข้อ ๑๒๑ ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ  
ข้อเท็จจริงและจัดท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันที่  
ได้รับค าร้อง  และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดท าความเห็นประกอบรายงานดังกล่าว 
เสนอคณะกรรมการภายในวันถัดไป   

ข้อ ๑๒๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาความเห็นของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ตามข้อ  ๑๒๑  และมีค าสั่ง  ดังนี้ 

(๑) สั่งให้ยกค าร้อง  กรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  และแจ้งผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือด าเนินการแจ้งผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  ค าสั่งดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

(๒) สั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร  กรณีเห็นว่าผู้ถูกร้องไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
กรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  (๒)  ให้ส านักงานจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  และแจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
เพื่อด าเนินการแจ้งผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง  และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
ตามวรรคสองแล้ว  ให้ด าเนินการถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกร้องออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเร็วและให้ปิดประกาศค าวินิจฉัยไว้  ณ   ส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้น   

๒.  การวินิจฉัยสิทธิสมัครรบัเลือกตั้งแบบบัญชรีายชื่อ 

ข้อ ๑๒๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะยื่นค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ยื่นค าร้องด้วยตนเองพร้อมเอกสาร
ประกอบค าร้องต่อเลขาธิการ  และให้น าความในข้อ  ๑๑๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้เลขาธิการมอบหมายพนักงานสืบสวนและไต่สวนบันทึกถ้อยค าผู้ร้องในวันที่ผู้ร้องมายื่นค าร้อง
เพ่ือประกอบค าร้อง 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๑๒๔ การพิจารณาค าร้องของเลขาธิการ  และการด าเนินการเกี่ยวกับค าร้องคัดค้าน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้น าความในข้อ  ๑๑๘  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๕ ให้ เลขาธิการแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง สมาชิก   
สภาผู้แทนราษฎร  อย่างน้อยสามคณะ  ประกอบด้วย   

(๑) ผู้อ านวยการส านัก  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองผู้อ านวยการส านักหรอืผู้อ านวยการฝ่ายหนึง่คนเป็นกรรมการ  กรณีไม่มีผู้ด ารงต าแหนง่ 

รองผู้อ านวยการส านักหรือผู้อ านวยการฝ่าย  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่นั้น   
เป็นกรรมการ 

(๓) พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสืบสวนและ  
ไต่สวนระดับกลางหรือระดับต้นหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที ่
และอ านาจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  วินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้น  และจัดท าความเห็นเสนอ 
ต่อเลขาธิการ   

ข้อ ๑๒๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับ
มอบหมายตามข้อ  ๑๒๔  แจ้งส่วนงานของส านักงานที่รับผิดชอบผู้ถูกร้อง  และพรรคการเมืองที่ส่ง 
ผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งท าค าชี้แจง  และให้น าความในข้อ  ๑๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๒๗ เมื่อเลขาธิการได้รับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณาสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ  ๑๒๖  แล้ว  ให้ท าความเห็นประกอบรายงานดังกล่าวเสนอ 
คณะกรรมการภายในวันถัดไป   

ข้อ ๑๒๘ ให้น าความในข้อ  ๑๒๒  มาใช้บังคับกับการวินิจฉัยค าร้องคัดค้านประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

กรณีคณะกรรมการมีค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร  ให้ส านักงานจัดท าค าวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน
สามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ  และให้เลขาธิการด าเนินการถอนชื่อผู้สมัครที่ถูกร้องออกจาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้อง   
ผูถู้กร้อง  และพรรคการเมืองที่ส่งสมัครทราบโดยเร็ว  และให้ปิดประกาศค าวินิจฉัยไว้  ณ  ส านักงาน   

หมวด  ๖ 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บัตรเลือกตั้ง 

 
 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๑๒๙ บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็น 
คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีรหัส  หรือเครื่องหมาย  หรือข้อความอื่นใดเพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ 

ในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง 
ข้อ ๑๓๐ บัตรเลือกตั้งให้มีสองประเภทซึ่งต้องมีสีต่างกันอย่างชัดเจน  ดังนี้   
(๑) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ใช้ส าหรับการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
(๒) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
ข้อ ๑๓๑ บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม  เล่มละไม่เกินยี่สิบบัตร  มีรอยปรุ

เพื่อให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งได้  และให้มีปกหน้าและปกหลัง 
ข้อ ๑๓๒ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีข้อความว่า  “เล่มที่  ....  เลขที่  ....  ล าดับที่  ....”  

อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และมีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลาง  ผู้ท าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกตั้ง  และมีที่ส าหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือ  เพ่ือเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๓๓ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  อย่างน้อยต้องมีลักษณะ  
ดังนี้   

(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้ายมีตราครุฑ 
และถัดลงไปมีข้อความว่า  “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง”   

(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งให้มีค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย  หมายเลขผู้สมัคร   
ช่องท าเครื่องหมาย  และช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

ข้อ ๑๓๔ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  อย่างน้อยต้องมีลักษณะ  ดังนี้   
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา  ถัดไปทางซ้ายมีตราครุฑและ

ถัดลงไปมีข้อความว่า  “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ”   
(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งให้มีค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย  หมายเลขของบัญชี

รายชื่อของพรรคการเมือง  ชื่อพรรคการเมืองและภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง  ช่องท าเครื่องหมาย  
และช่องไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด 

ส่วนที ่ ๒ 
หีบบตัรเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๓๕ หีบบัตรเลือกตั้งให้ท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง  มีฝาด้านบน  และ
บนฝามีช่องใส่บัตรเลือกตั้งและระหว่างตัวฝาบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบบัตรเลือกตั้งให้มีที่ส าหรับใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ด้านหน้าหีบบัตรเลือกตั้งมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นภายในหีบบัตร

้หนา   ๔๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

เลือกตั้งได้  และให้มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง   
และเมื่อใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดแล้วจะไม่สามารถน าบัตรเลือกตั้งใ ส่หรือออกจาก 
หีบบัตรเลือกตั้งได้ 

ข้อ ๑๓๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปให้มีหีบบัตรเลือกตั้งสองใบ
ส าหรับใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหนึ่งใบ  และบัตรเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งใบ  ซึ่งต้องก าหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบ 
ไว้ให้แตกต่างกันอย่างชัดเจนเพ่ือให้ทราบว่า  เป็นหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทใด   
และต้องมีป้ายหรือข้อความระบุหมายเลขของหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  ๕๐   

ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซึ่งไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ
ตามข้อ  ๑๓๕  ได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

ส่วนที ่ ๓ 
การด าเนนิงานกอ่นวันเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๓๘ ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
แต่งตั้งคณะอนกุรรมการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้ง  คณะบุคคล  หรือบุคคล  เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลอื
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  หรือมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด  และให้พ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง 

ข้อ ๑๓๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  บัญชี รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๑/๓)  แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง  และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น ๆ   ซึ่งจะใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละ 
หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้งกลาง  ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๔๐ ก่อนวันเลือกตั้งหรือก่อนวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี   
ให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
มอบหมายด าเนินการมอบสิ่งของส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  ให้แก่คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  ดังต่อไปนี้   

(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง   
(๒) บัตรเลือกตั้ง   
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)   
(๔) แบบขีดคะแนน  (ส.ส.  ๕/๑๑  และ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช))   
(๕) วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเลือกตั้ง 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๖) สมุดแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง  ดังนี้ 
 (ก) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๕) 
 (ข) รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)   
 (ค) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง  เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  

(ส.ส.  ๕/๗) 
 (ง) รายงานผลการนับคะแนน  (ส.ส.  ๕/๑๘  และ  ส.ส.  ๕/๑๘  (บช))   
 (จ) ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๙)   
 (ฉ) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการนับคะแนน  (ส.ส.  ๕/๑๐) 
ข้อ ๑๔๑ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง   

แล้วแต่กรณี  ไม่น้อยกว่าห้าคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เป็นผู้รับหีบบัตรเลือกตั้ง   
บัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ 
ในการเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งตามข้อ  ๑๔๐  จากคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย   

ในการมอบบัตรเลือกตั้ง  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบบัตรเลือกตั้ง  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลาง  แล้วแต่กรณี  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับมอบ
บัตรเลือกตั้งที่ปกหน้าของบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๔๒ เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  
แล้วแต่กรณี  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ได้ตรวจสอบและนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง  บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเลือกตั้งและการนบัคะแนน
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน  และให้น าบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
แยกบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง   
ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  และลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง 
และให้ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส  กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  
แล้วน าไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย   

ส่วนที ่ ๔ 
การด าเนนิงานในวันเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๑๔๓ ในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
น าสิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งและการนับคะแนนตามข้อ  ๑๔๐  และให้ผู้ที่

้หนา   ๕๑
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ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในที่เลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้งเวลาประมาณ  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  เพ่ือเตรียม
สถานที่ให้พร้อมส าหรับการออกเสียงลงคะแนน   

ข้อ ๑๔๔ เมื่อถึงเวลา  ๐๗.๓๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบ 
บัตรเลือกตั้งเพ่ือตรวจสอบและนับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น  และจัดท าประกาศ 
รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๕)  จ านวนสามชุด   
แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  ก่อนเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  จ านวนหนึ่งชุด 
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ ๑๔๕ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน  ดังต่อไปนี้   
(๑) หน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง  ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับล าดับที่ 

ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  การจัดระเบียบและควบคุมดูแล 
ให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุที่มาแสดงตน 
ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  รวมถึงการด าเนินการอื่น ๆ   เพ่ือให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และเป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ได้แก่  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชรีายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตัง้แล้วส่งหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การบันทึกหมายเลขล าดับที่ไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
การจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  การมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น 
ไปออกเสียงลงคะแนน  รวมถึงการแจ้งสีของบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท 

(๔) หน้าที่ควบคุมคูหาออกเสียงลงคะแนน  ได้แก่  ปิดประกาศค าเตือนในการกระท าอันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ด้านในคูหาออกเสียงลงคะแนนทุกคูหา  รวมทั้งจัดระเบียบในการเข้าไป
ออกเสียงลงคะแนนในคูหาออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  ได้แก่  การควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและอ านวย 
ความสะดวกในการใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากที่เลือกตั้ง   

กรณีมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเหลืออยู่  ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

ข้อ ๑๔๖ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งอาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน   

้หนา   ๕๒
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เพ่ือให้การตรวจสอบรายชื่อและส่งบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น  และเมื่อปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
ให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม 

ข้อ ๑๔๗ ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา 
ข้อ ๑๔๘ เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งน าหีบบัตรเลือกตั้ง 

มาแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  
พร้อมกับปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้งและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  เสร็จแล้ว  
เปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการด าเนินการดังกล่าวในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)   
โดยให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ใน  
ที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่ เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  เว้นแต่ไม่มีผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งอยู่  ณ  ที่เลือกตั้งนั้น  ให้หมายเหตุไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้งด้วยกรณีใช้หีบ  
บัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๔๙ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๔๘  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย  กล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  
“บัดนี้ถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน”  แล้วจึงเริ่มด าเนินการออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป 

ข้อ ๑๕๐ ในวันเลือกตั้ง  ก่อนการออกเสียงลงคะแนนให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้า
ของหน่วยเลือกตั้งเช่นเดียวกับสถานที่ราชการ  และเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
ให้เชิญธงชาติลง  เว้นแต่หน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งนั้นไม่อยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะที่สามารถเชิญธงชาติ
ขึ้นลงบริเวณด้านหน้าของที่เลือกตั้งได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๑๕๑ หลักฐานในการแสดงตนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตวัประชาชนของผู้ถือบัตร  รวมถึงหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชนั 
ของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๑๕๒ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ  ๑๕๑  ของผู้มาแสดงตนเพ่ือขอใช้
สิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้ผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ไว้เป็นหลักฐาน  แล้วให้จดล าดับที่ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ลงในกระดาษจดล าดับที่และส่งหลักฐานแสดงตน 
พร้อมกระดาษจดล าดับที่ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง 
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ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  จดล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ลงลายมือชื่อไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  
แล้วมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน   

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้   ให้พิมพ์ 
ลายนิ้วหัวแม่มือขวา  หากไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง 
ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทนและให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหมายเหตุว่า  พิมพ์ลายนิ้วมือใด 
ไว้ด้วย  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหมายเหตุว่ า 
ไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  และต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๕๓ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่า  ผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มี 
ชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมและ 
วินิจฉัยชี้ขาดว่า  ผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  หรือไม่   
และในกรณีที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่า   ผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มี 
สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกค าวินิจฉัยลงในรายงาน  
เหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  แต่ถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่า  ตนเป็นผู้ไม่มี 
สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น  พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดง 
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้ส าหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจ า  
หน่วยเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทนคณะกรรมการในฐานะผู้เสียหาย   
แจ้งต่อเจ้าพนักงานต ารวจด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดดังกล่าว   

ถ้าคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดว่า  ผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย 
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง 
ลงคะแนนและให้บันทึกค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  ด้วย 

ข้อ ๑๕๔ การออกเสียงลงคะแนนให้ท าเครื่องหมายกากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และท าเครื่องหมาย
กากบาทลงในช่องท าเครื่องหมายของหมายเลขบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองในบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือบัญชีรายชื่อของ  
พรรคการเมืองใด  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาทในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”   
หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”   

ข้อ ๑๕๕ ในการออกเสียงลงคะแนน  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วให้ไปยังคูหา
ออกเสียงลงคะแนน  เพ่ือท าการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ  ๑๕๔  และพับบัตรเลือกตั้งเพ่ือไม่ให้ผู้อื่น
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ทราบว่าลงคะแนนอย่างไร  แล้วให้น าบัตรเลือกตัง้นั้นใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองตอ่หนา้กรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๕๖ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ของ 
หน่วยเลือกตัง้ใด  ให้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้  ณ  ที่เลือกตั้งของหนว่ยเลือกตั้งนั้นและใหม้ีสิทธลิงคะแนน 
ได้เพียงแห่งเดียว   

ข้อ ๑๕๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอื่นที่อยู่นอก  
หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน  สามารถออกเสียง ลงคะแนนได้  โดยใช ้
สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่  โดยให้แสดงหลักฐานค าสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้งก่อนออกเสียงลงคะแนน  เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งเพ่ิมชื่อต่อท้ายในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  และไม่ให้นับรวมกับจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น  แต่ให้นับเป็นจ านวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งใน 
หน่วยเลือกตั้งนั้น  แล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 

ข้อ ๑๕๘ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการออก 
เสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออก 
เสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  โดยการให้ความช่วยเหลือ 
ดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของ  
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  ไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ 
ญาติหรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไป  
ตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึก
การกระท าดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ 

ข้อ ๑๕๙ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่อผู้นั้น
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  และ 
ห้ามมิให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการ  แม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติ 
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ตาม  เว้นแต่ผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนน  โดยอ้างว่าได้ยื่นค าร้อง 
ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นและนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้สั่ง  
เพ่ิมชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.   ๑/๓)  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
ตรวจสอบหลักฐานและวนิิจฉยัชี้ขาดวา่  จะให้ผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนหรือไม่  พร้อมทั้งบันทึกค าวินิจฉยั 
และบันทึกถ้อยค าของผู้แสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  หากวินิจฉัยว่า 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตามข้อ  ๗๗   
โดยอนุโลม   
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ข้อ ๑๖๐ ผู้ใดแสดงตนว่า  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๑/๓)  แต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ระบุค าน าหน้าชื่อ  หรือรายการ 
แสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง  หรือการสะกดชื่อตัว  ชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร  สระ  หรือวรรณยุกต์   
ให้คณะกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้มีอ านาจสอบสวนและวินจิฉัยชี้ขาดว่า  สมควรจะมอบบัตรเลือกตัง้ 
ให้แก่ผู้นั้นไปออกเสียงลงคะแนนหรือไม่  แล้วให้บันทึกค าวินิจฉยัลงในรายงานเหตกุารณ์ประจ าที่เลอืกตัง้   
(ส.ส.  ๕/๖)   

ข้อ ๑๖๑ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
จะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจ าเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่าคราวละ 
หนึ่งคน  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นกรณีไป  และบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ 
ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)   

ข้อ ๑๖๒ ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนน  จะให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้งไม่ได้   
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งและผู้ที่เข้าไปเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาออกเสียง  
ลงคะแนน  นอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่  
ในกรณีจ าเป็นและให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์  
ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 

ประธานกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
คณะกรรมการ  และพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  มีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งเพ่ือท า  
การสอดส่องดูแลหรือแนะน าให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย   

กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งจะเข้าไปที่เลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง   

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกการเข้าไปในที่เลือกตั้งของบุคคลตามวรรคสอง  
และวรรคสามไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 

ข้อ ๑๖๓ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน  ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครซึ่งเป็น 
ผู้สังเกตการณ์ในที่เลือกตั้งใด  หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนหน่วยเลือกตั้งนั้น  
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้  ให้ท าการทักท้วงโดยยื่นค าทักท้วง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๐   
และให้น าความในข้อ  ๔๑  มาใช้บังคับด้วย   

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบค าทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาด  โดยให้บันทึกค าทักท้วง 
และค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  และให้ผู้ทักท้วงและกรรมการ 

้หนา   ๕๖
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ประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน   
ในกรณีที่ไม่มีบุคคลเป็นพยานให้หมายเหตุไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  ด้วย 

ข้อ ๑๖๔ ก่อนวันเลือกตั้ง  ถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้ 
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปออกเสียงลงคะแนนได้ 
โดยสะดวก  แต่ถ้าไม่อาจก าหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น  (ส.ส.  ๕/๙)  จ านวนสามชุด   
แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

 (ก) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด   
 (ข) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด 
 (ค) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จ านวนหนึ่งชุด 
(๒) รายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในสถานที่ปลอดภัย 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 
กรณีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ

คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นและ 
ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๑๖๕ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๑๖๔  วรรคหนึ่ง  ภายหลังเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนและ 
มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น  (ส.ส.  ๕/๙)  จ านวนสามชุด   
โดยให้น าความในข้อ  ๑๖๔  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ระงับการมอบบตัรเลือกตัง้และลงลายมือชื่อในป้ายส าหรบัปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ   
ส.ส.  ๕/๑  แล้วน าป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้งและปิดทับลายมือชื่อ 
ทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง   

(๓) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  เพ่ือให้รายงานคณะกรรมการ  
ทราบโดยเร็ว 

(๔) นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ทราบจ านวนและใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง   
ในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือ
กระท าด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียงลงคะแนนได้ 

(๕) นับจ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน 

(๖) จัดท ารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์  (ส.ส.  ๕/๘) 
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(๗) บันทึกเหตุของการงดการออกเสียงลงคะแนน  จ านวนบัตรเลือกตั้งตาม  (๔)  และจ านวน 
ผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งตาม  (๕)  ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 

(๘) น าสิ่งของต่อไปนี้  (ถ้ามี)  ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายก าหนด  
ได้แก่ 

 (ก) หีบบัตรเลือกตั้ง  (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน) 
 (ข) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
 (ค) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง 

ลงคะแนน 
 (ง) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๕) 
 (จ) รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 
 (ฉ) คูหาออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 
ข้อ ๑๖๖ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๑๖๔  หรือข้อ  ๑๖๕  ให้คณะกรรมการพิจารณาและก าหนด 

วันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีค าสั่งเป็นอย่างอื่นเพ่ือประโยชน์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งโดยเร็ว 

ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งชุดใหม่ส าหรับการลงคะแนนใหม่นั้น   

ส่วนที ่ ๖ 
การด าเนนิการหลงัปดิการออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๑๖๗ เมื่อถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  
“บัดนี้ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้ปิดการออกเสียงลงคะแนน”  และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง   

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัว 
อยู่ในที่เลือกตั้งเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือ  
รับบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้ง 
เพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  และเมื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้ประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่งและ  
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในป้ายส าหรบัปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑   
แล้วน าป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง   

้หนา   ๕๘
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ข้อ ๑๖๘ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจ านวน
และบันทึกจ านวนลงในปกบัตรด้านหลัง  และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับ
จ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๗   

ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  ดังนี้   
(๑) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม  ให้ท าเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะกลาง  

บัตรเลือกตั้งให้ทะลุทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังแล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระท า 
การด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียงลงคะแนนได้และให้จัดเก็บไว้ 
ในถุงวัสดุใส  พร้อมเขียนล าดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง  ต าบล/แขวง.......  (เทศบาล  .......)  อ าเภอ/เขต  .......   
และจ านวนเล่มของบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้ด้วย 

(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว  ให้ด าเนินการตาม  (๑)   
และจัดเก็บรวมกับต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไว้ในถุงวัสดุใสอีกถุงหนึ่ง  พร้อมเขียนล าดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง   
ต าบล/แขวง..........  (เทศบาล  ..........)  อ าเภอ/เขต  ..........  และจ านวนเล่มของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  
และบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มดังกล่าวไว้ด้วย 

ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลื อกตั้ง 
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๗  จ านวนสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด 
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จ านวนหนึ่งชุด 

หมวด  ๗ 
การนบัคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๖๙ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๖๗  และ  ๑๖๘  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่  ณ  ที่เลือกตั้ง  แล้วด าเนินการนับคะแนน   

ข้อ ๑๗๐ การนับคะแนนให้กระท า  ณ  ที่เลือกตั้ง  โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จ  จะเลื่อน 
หรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้  และต้องก าหนดให้มีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองใด”  ด้วย   

ข้อ ๑๗๑ การนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการแบ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นสองชดุ
เพื่อนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ   

ข้อ ๑๗๒ ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแต่ละชุดตามข้อ  ๑๗๑  เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
เพ่ือท าการนับคะแนน  หากพบว่ามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้งให้กรรมการประจ า 
หน่วยเลือกตั้งชุดที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภทมอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวแก่ประธานกรรมการประจ า  
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หน่วยเลือกตั้งเพ่ือให้เป็นผู้ด าเนินการน าส่งแก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งชุดที่รับผิดชอบน าไปรวมกับ
บัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้อง  และบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  
และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนที่อยู่ในที่เลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อเป็นพยานในรายงาน
เหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  ด้วย 

ข้อ ๑๗๓ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน  ดังนี้   
(๑) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและคลี่บัตร  

ส่งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง 
(๒) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน 
(๓) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนลงใน 

แบบขีดคะแนน  (ส.ส.  ๕/๑๑  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช))   
(๔) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยและอ่านจาก  

กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 
หากมีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเหลืออยู่ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจ า  

หน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่   
ขอ้ ๑๗๔ บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรเลือกตั้ง

นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
ผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินหนึ่งคน  หรือเลือกบัญชีรายชื่อของ 

พรรคการเมืองเกินหนึ่งบัญชีรายชื่อ   
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด   

เว้นแต่เป็นการท าเครื่องหมายในช่อง  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองใด” 

(๖) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง  และ
ท าเครื่องหมายในช่อง  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”  ด้วย 

(๗) บัตรที่ท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๘) บัตรที่ได้ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครแล้วท าเครื่องหมายในช่องที่ไม่มีผู้สมัคร 
(๙) บัตรที่ท าเครื่องหมายในช่องไม่มีผู้สมัคร  หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อ

ผู้สมัคร 
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(๑๐) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องท าเครื่องหมาย”  เกินกว่าหนึ่ง
เครื่องหมาย 

(๑๑) บัตรที่ท าเครื่องหมายนอก  “ช่องท าเครื่องหมาย” 
(๑๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 
(๑๓) บัตรเสียตามมาตรา  ๑๑๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
(๑๔) บัตรเลือกตั้งที่มิใช่ของเขตเลือกตั้งที่ด าเนินการนับคะแนน 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามข้อนี้ว่า  “เสีย”  พร้อมทั้ง 

ระบุเหตุผลว่า  เป็นบัตรเสียตามความในวงเล็บใดและลงลายมือชื่อก ากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน  เว้นแต่  
เป็นกรณีตาม  (๑๓)  ให้จัดท าบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง 

ข้อ ๑๗๕ เมื่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๖๙  ถึงข้อ  ๑๗๓  
เรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี้   

(๑) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและคลี่บัตรส่งให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง 

(๒) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน  ดังนี้ 
 (ก) ถ้าเป็นบัตรดี  ให้อ่านว่า  “ดี”  และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนในกรณี

การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  หรืออ่านหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ได้คะแนน  
ในกรณีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง 
ได้เห็นด้วย 

 (ข) ถ้าเป็นบัตรที่ท าเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใด  ให้อ่านว่า  “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  หรือ  “ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด”  
พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 

 (ค) ถ้าเป็นบัตรเสีย  ให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ใน
บริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย  และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนสลักหลังบัตรว่า  
“เสีย”  พร้อมทัง้ระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด 

(๓) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สามขานทวนและขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๑๑  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช))  เมื่อกรรมการประจ าหน่วยคนที่สองได้วินิจฉัยและ 
อ่านบัตรเลือกตั้ง   

(๔) เมื่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สองวินิจฉัยตาม  (๒)  แล้ว  ให้ส่งบัตรเลือกตั้ง 
แก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่ 
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ส าหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนนตามวรรคหนึ่ง  (๓)  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน   
แต่เมื่อถึงขีดที่ห้าให้ขีดขวางทบัเส้นส่ีขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีลอ้มรอบ  เช่น  ดังรูป    หรือ   
หรือ    เป็นต้น  เพ่ือสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกตั้งและให้ท าเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด   

ข้อ ๑๗๖ ในระหว่างการนับคะแนน  ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นว่าการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้อง  ให้น าความในข้อ  ๑๖๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗๗ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการนับคะแนน  โดยให้นับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือที่ลงคะแนนให้แก่บัญชี
รายชื่อของพรรคการเมือง  รวมกับจ านวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองใด  และจ านวนบัตรเสียว่าตรงกับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  หรือไม่   

ในกรณีปรากฏผลคะแนนตรงกันกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการน าบัตรเลือกตั้ง  
ท่ีนับเป็นคะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  และบัตรเสีย  
แยกใส่ถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นใน)  พร้อมเขียนจ านวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส  และรายงานผล  
การนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว  ส าหรับแบบขีดคะแนนให้กรรมการ 
ประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   

กรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ ใช้ลงคะแนน  ได้แก่    
บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  และ 
บัตรเสีย  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบอีกครั้งตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผล 
การนับคะแนนยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  อีก   
ให้รายงานคณะกรรมการถึงความไม่ถูกต้องตรงกันพร้อมเหตุผลของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจ านวน 
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๖  พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตัง้ 
ทราบ  และน าส่งหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย   

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามวรรคสามแล้ว  ให้สั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ส าหรับ  
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในหน่วยเลือกตั้งนั้น  หรือสั่งให้ออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  เว้นแต่คณะกรรมการจะมีความเห็นว่า  ความไม่ถูกต้องตรงกันนั้น 
มิได้เกิดจากการทุจริตและไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะสั่งให้ยุติก็ได้   

ข้อ ๑๗๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๗๗  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดท า 
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๘  และ  ส.ส.  ๕/๑๘  (บช))  จ านวนอย่างละสามชุด   
แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จ านวนหนึ่งชุด   
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ตามข้อ  ๑๗๙  จ านวนหนึ่งชุด   
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(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จ านวนหนึ่งชุด 

หน่วยเลือกตั้งใดที่ผลการนับคะแนนปรากฏจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวน 
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ให้ระบุเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๑๘)  ด้วย   

ข้อ ๑๗๙ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน   
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  และบัตรเสีย  ล าดับที่ของ  
หน่วยเลือกตั้ง  และที่เลือกตั้ง  ลงในแบบบันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๒  และ   
ส.ส.  ๕/๑๒  (บช)) 

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดเก็บเอกสารและ
สิ่งของต่าง ๆ  ไว้ในถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ดังนี้ 

(๑) ถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นใน)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนแล้ว   
(๒) แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด  (ส.ส.  ๕/๑๑  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช)) 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๘  และ  ส.ส.  ๕/๑๘  (บช)) 
(๔) แบบข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๒  และ  ส.ส.  ๕/๑๒  (บช))  ใส่ในถุงวัสดุใส  

(ถุงชั้นนอก)  ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด 
ข้อ ๑๘๐ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๗๙  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ท าการปิดถุงวัสดุใส  (ถุงชั้นนอก)  ด้วยสายรัดเพ่ือป้องกันการเปิดถุงวัสดุใส  แล้วน าใส่  

ในหีบบัตรเลือกตั้ง   
(๒) ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  และปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  พร้อมใส่สายรัดหรือ

อุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  หากใช้หีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด 
ข้อ ๑๘๑ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๘๐  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกวา่ 

ห้าคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด าเนินการน าส่งสิ่งของคืนให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ดังนี้   

(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ด าเนินการตามข้อ  ๑๘๐   
(๒) เอกสารส าคัญ  ประกอบด้วย 
 (ก) ถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๖๘   

วรรคสอง 
 (ข) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง 

ลงคะแนน 
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 (ค) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๕)   
และเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน  (ส.ส.  ๕/๗) 

 (ง) รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 
 (จ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๘  และ  ส.ส.  ๕/๑๘  (บช)) 
 (ฉ) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์  (ส.ส.  ๕/8) 
(๓) คูหาออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและสิ่งของอื่น  ๆ  เช่น  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   

(ส.ส.  ๑/๓)  ชุดที่ปิดประกาศ  ป้าย  และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
ข้อ ๑๘๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ได้รับสิ่งของตามข้อ  ๑๘๑  จากคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแล้ว  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
มอบหมายด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง  คูหาออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด  สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  แล้วน าไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งก าหนด 

(๒) ด าเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ   
ตามแบบ  ส.ส.  ๖/๑  และ  ส.ส.  ๖/๑  (บช) 

ข้อ ๑๘๓ ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
ด าเนินการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๑๘๑  แล้วบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
หีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม  แล้วท าการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด   
แล้วให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งลงลายมือชื่อบนสายรัด   
ทั้งนี้  ให้ด าเนินการบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งใบอื่นจนครบทุกถุง   

(๒) ให้จัดท าบัญชีข้อมูลของหน่วยเลือกตั้งส าหรับบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทที่อยู่ใน 
หีบบัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๙  จ านวนสามชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรเลือกตั้ง   
ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และชุดที่สามส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   

(๓) น าหีบบัตรเลือกตั้ งที่ ยุบรวมถุ งใส่บัตรเลือกตั้ งแล้ว  ไปเก็บรักษา  ณ  สถานที่ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด   

(๔) จัดท ารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  เอกสาร  และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒๐)  
เพื่อส่งมอบพร้อมบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๙)  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ข้อ ๑๘๔ ให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง 
ด าเนินการยุบรวมถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไปบรรจุรวมไว้ใน 
หีบบัตรเลือกตั้ง  โดยให้น าความในข้อ  ๑๘๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
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ข้อ ๑๘๕ ในกรณีการนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถ 
นับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น  อันเนื่องมาจากเกดิเหตจุลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเปน็
อย่างอื่น  หรือความจ าเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  หากยังไม่ได้นับคะแนน   
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๓  จ านวน 
สามชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และชุดที่สาม  
ส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

(๒) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารเกี่ ยวกับการเลือกตั้งไว้ 
ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 

(๓) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 
กรณีนับคะแนนไปแล้วบางส่วนและเกิดเหตุตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  (ส.ส.  ๕/๑๓)  จ านวนสามชุด   

โดยชุดที่หนึ่งปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน  และชุดที่สามส่งมอบให้  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

(๒) จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว  และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย 
ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ  แล้วน าไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 

(๓) ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 

(๔) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตาม  (๓)  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 

(๕) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖) 
ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ  ๑๘๕  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเพ่ือก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนน
ต่อไปโดยเร็ว  และรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและคณะกรรมการทราบโดยเร็ว   
ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดไว้ก็ได้   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่า  
มีบัตรเลือกตั้งที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้วช ารุดหรือสูญหาย  ให้ รายงานคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น   

ข้อ ๑๘๗ ในกรณีการรายงานผลการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดหรือสถานที่นับคะแนนใด 
ไม่อาจกระท าได้  เนื่องจากมีข้อจ ากัดหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใด  ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
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หรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายหรือประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งหรือ
กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย  รายงานผลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งทันทีภายหลังจากเหตุข้อจ ากัดหรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดสิ้นสุดลง 

หมวด  ๘ 
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การลงทะเบียน 

 
 

ข้อ ๑๘๘ ให้คณะกรรมการประกาศก าหนดวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งเป็น 
วันเดียวกันทุกแห่งไม่เกินหนึ่งวัน  และระยะเวลาการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง   
โดยวันสุดท้ายของการลงทะเบียนต้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ยื่นค าขอเป็นรายบุคคล  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๔  หรือ  ส.ส.  ๑/๑๕  แล้วแต่กรณี  หรือ 
ท าเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ที่อยู่ตามหลักฐาน
ทะเบียนบ้าน  สถานที่และเขตเลือกตั้งที่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง   
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นค าขอด้วยตนเองหรือท าหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นด าเนินการแทน 

(๒) ยื่นค าขอเป็นคณะบุคคล  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๔  หรือ  ส.ส.  ๑/๑๕  แล้วแต่กรณี  โดยผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้   

(๓) การยื่นค าขอตาม  (๑)  และ  (๒)  อาจส่งทางไปรษณีย์ก็ได้  โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์ 
เป็นส าคัญ   

(๔) ยื่นค าขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย   
ได้จัดท าขึ้นส าหรับการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 

ในกรณียื่นค าขอลงทะเบียนโดยมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทน  หรือ  
ยื่นค าขอเป็นคณะบุคคล  หรือส่งค าขอทางไปรษณีย์  ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนา
บัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้ง  และชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมทั้งแสดงหลักฐานว่า   ไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้  โดยให้รับรองส าเนาเอกสารดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๑๘๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
ตามข้อ  ๒๕  หรือข้อ  ๓๔  หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ภายหลังสิ้นสุดระยะเวลา 
การลงทะเบียนตามข้อ  ๑8๘  หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือ 
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นอกเขตเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน   
โดยย่ืนค าขอต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ดังนี้   

(๑) กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  
ส.ส.  ๑/๑๔  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทน  หรือยื่นค าขอเป็น
คณะบุคคลพร้อมแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรที่มีรูปถ่าย  
ซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจ าตัวประชาชน  โดยให้รับรองส าเนาเอกสารดังกล่าวด้วย  น าไปยื่นต่อ 
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ เลือกตั้ง 
เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าขอลงทะเบียนแล้ว  ให้บันทึกค าว่า  “ใช้สิทธิก่อน 
วันเลือกตั้งในเขต”  หรือ  “ก่อนในเขต”  ในช่องหมายเหตุในรายการของผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  พร้อมทั้งออกแบบตอบรับให้แก่ผู้ลงทะเบียน   

(๒) กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าขอตามแบบ  
ส.ส.  ๑/๑๕  ด้วยตนเอง  หรือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้ด าเนินการแทน  หรือยื่นค าขอเป็น
คณะบุคคลพร้อมแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้งและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรที่มีรูปถ่าย  
ซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจ าตัวประชาชน  โดยให้รับรองส าเนาเอกสารดังกล่าวด้วย  น าไปยื่น
ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งกลางที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งตาม  (๒)  ที่ได้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง   
เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าขอลงทะเบียนแล้ว  ให้บันทึกค าว่า  “ใช้สิทธิที ่
เขตเลือกตั้งที่  ..  จังหวัด  ........”  หรือ  “ก่อนนอกเขต”  พร้อมทั้งออกแบบตอบรับให้แก่ผู้ลงทะเบียน   
และให้แจ้งไปยังประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเพ่ือด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้ขอลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
นอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)  ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอลงทะเบียน   

กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งตาม  (๒)  ที่ได้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่รับผิดชอบที่เลือกตั้งกลางที่ตนประสงค์  
จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้แจ้งไปยัง ประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  
เพ่ือด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้ขอลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)   
พร้อมทั้งออกแบบตอบรับให้แก่ผู้ลงทะเบียน  และให้แจ้งไปยังนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน 
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีสิทธิเลือกตั้ง  เพ่ือด าเนินการบันทึกค าว่า  “ใช้สิทธิที่ 
เขตเลือกตั้งที่  ..  จังหวัด  ........”  หรือ  “ก่อนนอกเขต”  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)   
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอลงทะเบียน 
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ข้อ ๑๙๐ การยื่นค าขอลงทะเบียนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามข้อ  ๑๘๘  (๔)  ให้ผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งด าเนินการยื่นค าขอลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนดหรือ 
ทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง  (D.DOPA)   

การยื่นค าขอทางเว็บไซต์ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) เข้าสู่ระบบ  บันทึกเลขประจ าตัวประชาชน  ชื่อตัว  ชื่อสกุล  วันเดือนปีเกิด  หมายเลข  

หลังบัตรประจ าตัวประชาชน  เลขประจ าบ้าน  (๑๑  หลัก)  และสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  เมื่อกรอกข้อมูลดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้นแล้วให้เลือกรายการลงทะเบยีน
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๒) เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธเิลือกตัง้เรียบรอ้ยแล้ว  ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏวา่ถกูตอ้ง 
หรือไม่  กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว  ถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน  ให้ระบุ 
สถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน   ให้เลือกรายการ 
ขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล 

(๓) เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล  ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่  
หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล  หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล 
ให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล 

(๔) เมื่อผู้ยื่นค าขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็น  
หลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
นอกเขตเลือกตั้ง 

การยื่นค าขอทางดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง  (D.DOPA)  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ข้อ ๑๙๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และ 
นายทะเบียนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบยีนแล้ว  ให้หมดสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่ เดิม  เว้นแต่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงต่อ 
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยการลงทะเบียน 
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงให้ท าได้ครั้งเดียว  และต้องด าเนินการก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรบัการลงทะเบยีนหรือแจ้งการยกเลิกหรอื 
เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้บันทึกลงในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของส านักทะเบียนกลาง   
แล้วแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนนั้นทราบภายในสามวัน 

ส่วนที ่ ๒ 
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตัง้กลางในเขตเลือกตั้ง 
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ข้อ ๑๙๒ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง 
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  หากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าขอ 
ตามข้อ  ๑๘๘  วรรคสอง 

เมื่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ   
ได้รับค าขอลงทะเบียนตามข้อ  ๑๘๘  วรรคสอง  แล้ว  ให้ตรวจสอบว่าผู้ยื่นค าขอนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่  หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ามีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนทราบสถานที่ออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๔  และให้บันทึกค าว่า  
“ใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขต”  หรือ  “ก่อนในเขต”  ในช่องหมายเหตุในรายการของผู้นั้นในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน  ให้บันทึกจ านวนผู้ยื่น 
ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไว้บนปกหน้าของบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว 

(๒) หากเห็นว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนทราบ  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๔ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้ง  
ตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่  ณ  ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งจนไม่สามารถใช้  
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๙๓ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งตามข้อ  ๑๙๒  ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ   
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ไปแสดงตนและขอออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางใน  
เขตเลือกตั้งที่ตนมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตัง้ตามวนั  เวลาที่ระบุไว้  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๔   

ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  แต่กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 
ในเขตเลือกตั้งไม่พบการหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า   
“ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันที่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยอ้างว่าได้ยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนและนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ตอบรับการลงทะเบียน  
ตามข้อ  ๑๘๙  หรือข้อ  ๑๙๒  แล้ว  ให้กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐานและให้คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางใน เขตเลือกตั้ง  ด าเนินการตามข้อ  ๑๕๙   
โดยอนุโลม   

ข้อ ๑๙๔ ให้น าความในหมวด  ๖  การด าเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๑  บัตรเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๒  
หีบบัตรเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๓  การด าเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๔  การด าเนินงานในวันเลือกตั้ง  
และส่วนที่  ๕  การออกเสียงลงคะแนน  มาใช้บังคับกับการออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง  
ในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๙๕ เมื่ อถึ งก าหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้น าความในหมวด  ๖   
การด าเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๖  การด าเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มและบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม  ให้ท าลายด้วยการใช้โลหะหรือ
วัตถุอื่นเจาะกลางบัตรเลือกตั้งให้ทะลุทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็น
ปึกเดียวกันหรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียง
ลงคะแนนได้  หลังจากนั้น  ให้น าส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้งที่เหลือ  พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนให้แก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย   
เพื่อจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย  เขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งประกาศก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้า   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศก าหนดสถานที่ เก็บรั กษา 
หีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งก่อนน าไปนับคะแนน   
(ส.ส.  ๕/๔)  ตามวรรคหนึง่  ไม่น้อยกว่าสิบวนันับถึงวนัเลือกตัง้  และปดิประกาศ  ณ  ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ที่ว่าการอ าเภอ   
และสถานที่เก็บรักษา  โดยสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลการเก็บรักษา 
จนกว่าจะมีการเบิกหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวไปนับคะแนนในวันเลือกตั้ง 

ข้อ ๑๙๖ หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งตามข้อ  ๑๙๕  ต้องจัดให้มีการท าเครื่องหมายเพ่ือป้องกัน
การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยให้คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  
ในเขตเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพ่ือป้องกัน
การเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง 

ส่วนที ่ ๓ 
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตัง้กลางนอกเขตเลอืกตั้ง 

 
 

ข้อ ๑๙๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือ 
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง  หากประสงค์จะใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าขอตามข้อ  ๑๘๘  เพ่ือขอใช้สิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้าย  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

้หนา   ๗๐
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ข้อ ๑๙๘ เมื่ อนายทะเบียนอ า เภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับค าขอลงทะเบียน 
ตามข้อ  ๑๘๘  แล้ว  ให้ตรวจสอบว่าผู้ยื่นค าขอนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ถ้าเห็นว่ามีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้อ านวยการ
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  เพ่ือให้หมายเหตุในช่องหมายเหตุของบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  ว่า  “ใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งที่  ..  จังหวัด  ........”  หรือ   
“ก่อนนอกเขต”  และปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(๒) หากเห็นว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้แจ้งผู้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนทราบภายในสามวัน  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๕ 

ข้อ ๑๙๙ ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  จัดพิมพ์ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)  จ านวนสองชุด  ส่งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย   
ก่อนวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าสิบวันเพ่ือใช้ปิดประกาศหน้าที่ 
เลือกตั้งกลางในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด  โดยไม่ต้องระบุเลขประจ าตัว 
ประชาชน  และใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งหนึ่งชุด 

ให้น าความในหมวด  ๖  การด าเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๑  บัตรเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๒   
หีบบัตรเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๓  การด าเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๔  การด าเนินงานในวันเลือกตั้ง   
และส่วนที่  ๕  การออกเสียงลงคะแนน  มาใช้บังคับในการออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง   
โดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือใส่ซอง  
ใส่บัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง   

ข้อ ๒๐๐ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์และปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มี 
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๑๙๙  มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจ า 
ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อ 
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)  และบัตรที่ใช้แสดงตนแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ 
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐาน  (ส.ส.  ๑/๔)  แล้วให้ลงรายการเกี่ยวกับจังหวดั   
เขตเลือกตั้ง  และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  ก่อนส่ง 
มอบหลักฐานแสดงตนและซองใส่บัตรเลือกตั้งให้กรรมการผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  และให้น า  
ความในข้อ  ๑๕๒  วรรคสาม  มาใช้กับกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๐๑ เมื่อกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  
ได้รับหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและซองใส่บัตรเลือกตั้งจากกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ  ๒๐๐  แล้ว  ให้จดล าดับที่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)  ไว้ที่ต้นขัว้บัตรเลือกตัง้  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
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ลงลายมือชื่อไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  และกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งลงลายมือชื่อ  
ในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วส่งมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมซองใส่บัตรเลือกตั้งและหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้น
เพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน  และให้น าความในข้อ  ๑๕๒  วรรคสาม  มาใช้กับกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อไม่ได้  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๐๒ ให้กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ควบคุมคูหาออกเสียง 
ลงคะแนน  ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้น าบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วใส่ลงในซองใส่  
บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  และปิดผนึกเรียบร้อยหรือไม่  และให้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อก ากับตรงรอยต่อผนึกซอง 
ดังกล่าวและปิดทับรอยต่อผนึกซองด้วยเทปกาวใส  แล้วส่งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าซองใส่บัตรเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๒)  ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งผู้ท าหน้าที่ 
ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๐๓ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง   
แต่กรรมการประจ าที่ เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งไม่พบข้อมูลในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”  แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิ 
ท่ีจะออกเสียงลงคะแนนโดยอ้างว่าได้ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนและนายทะเบียนอ าเภอหรือ 
นายทะเบียนท้องถิ่นได้ตอบรับการลงทะเบียนตามข้อ  ๑๘๙  หรือข้อ  ๑๙๘  แล้ว  ให้คณะกรรมการ
ประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  ตรวจสอบหลักฐานการตอบรับการลงทะเบียนหรือหลักฐาน  
การลงทะเบียนดังกล่าว  และวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนหรือไม่  ถ้าคณะกรรมการ  
ประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  
นอกเขตเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๔)   
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน  และเขียนชื่อจังหวัด  เขตเลือกตั้ง  และรหัส  
เขตเลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  แล้วมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมซองใส่บัตรเลือกตั้งและ
หลักฐานการแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน  พร้อมทั้งบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  ในกรณีที่คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 
นอกเขตเลือกตั้งวินิจฉัยว่าเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ 
ประจ าที่เลือกตั้งกลางบันทึกค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๖)  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้นั้นทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้   

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งรายงานการเพ่ิมชื่อตามวรรคหนึ่งไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ผู้นั้น  
มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทราบและหมายเหตุสถานที่ที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
(ส.ส.  ๑/๓) 

ข้อ ๒๐๔ เมื่ อถึ งก าหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  ให้น าความในหมวด  ๖   
การด าเนินการเลือกตั้ง  ส่วนที่  ๖  การด าเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน  มาใช้บังคับกับ 
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การด าเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง   
โดยอนุโลม 

บัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มและบัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม  ให้ท าลายด้วยการใช้โลหะหรือ
วัตถุอื่นเจาะกลางบัตรเลือกตั้งให้ทะลุทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็น
ปึกเดียวกันหรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียง
ลงคะแนนได้ 

ข้อ ๒๐๕ ให้คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือนับ  
จ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  แล้วบรรจุในถุงพลาสติกใสและเขียนบัญชีจ านวนซองใส่ 
บัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๓  และให้บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร 
ที่คณะกรรมการมอบหมายมารับซองใส่บัตรเลือกตั้ง  เพ่ือส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งตามที่ระบุไว้หน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง 

ในการจัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งให้บริษัท   
ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการมอบหมาย  จัดส่งซองใส่  
บัตรเลือกตั้งเป็นชุด  ชุดละห้าร้อยซองโดยประมาณ 

ข้อ ๒๐๖ ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร 
แต่ละชุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งแต่งตั้งตามข้อ  ๒๕  อย่างน้อยชุดละห้าคน  
ด าเนินการรับและตรวจนับจ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้งจากบริษัท  ไปรษณีย์ไทย  จ ากัด  หรือผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการมอบหมายตามข้อ  ๒๐๕  ว่าตรงตามจ านวนที่บริษัท  ไปรษณีย์ไทย  
จ ากัด  หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการมอบหมายแจ้งหรือไม่  พร้อมทั้งจัดท าบัญชี  
รับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๕ 

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  ให้น าซองใส่บัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรเลือกตั้งที่ได้จัดเตรียมไว้และ 
ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง 
ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดและลงลายมือชื่อบนสายรัด  แล้วน าไปเก็บรักษาไว้   
ณ  ที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 

ให้น าความในข้อ  ๑๙๕  วรรคสาม  มาใช้บังคับกับการประกาศสถานที่ เก็บรักษา 
หีบบัตรเลือกตั้งก่อนการนับคะแนนด้วย  โดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๔ 
การออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตัง้กลางส าหรับคนพิการหรอืทุพพลภาพ  หรอืผู้สูงอาย ุ

 
 

ข้อ ๒๐๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีที่ออกเสียงลงคะแนนส าหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้ประกาศก าหนดวันลงทะเบียนเพ่ือยื่นค าขอออกเสียงลงคะแนน   

้หนา   ๗๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ณ  ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการ   

ข้อ ๒๐๘ ให้น าความในข้อ  ๑๘๘  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  โดยให้ผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องยื่นค าขอลงทะเบียน 
ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๖  ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดมอบหมาย  ที่สถานที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุตั้งอยู่
และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ลงทะเบียนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมด้วย 

ส าหรับผู้ดูแลผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง   
หากประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่ เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  ให้ผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องด าเนินการลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๐๙ ภายในสามวันนับแต่วันปิดการลงทะเบียนตามข้อ  ๒๐๘  ให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวัดมอบหมายส่งค าขอและหลักฐาน 
การลงทะเบียนของผู้ยื่นค าขอ  ตามแบบ  ส.ส.  ๑/๑๖  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการ 
ทะเบียนกลางมอบหมายเพ่ือตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
ให้ด าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑/๓)  โดยให้หมายเหตุว่า   
“ใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ”  หรือ  “หน่วยพิเศษ”  แล้วแจ้ง 
ไปยังองค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอลงทะเบียน  ตามแบบ   
ส.ส.  ๑/๑๖  เพื่อแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบต่อไป 

ให้น าความในข้อ  ๑๙๙  มาใช้บังคับกับการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง 
ส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  (ส.ส.  ๑/๕)  ด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการจัดและควบคุม  
การออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 

ให้น าความในส่วนที่  ๒  การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางใน  
เขตเลือกตั้ง  และส่วนที่  ๓  การออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตัง้  ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลอืกตัง้   
มาใช้บังคับกับการออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรอืทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 
โดยอนุโลม   

หีบบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ต้องก าหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบไว้ให้แตกต่างกัน 

้หนา   ๗๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคสอง  ให้จัดให้มีการสื่อสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการ  
ออกเสียงลงคะแนนพร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุด้วย 

ส่วนที ่ ๕ 
การนบัคะแนนบตัรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๒๑๑ ในการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศก าหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง   ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๔   
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน 

ข้อ ๒๑๒ การด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งใน 
เขตเลือกตั้ง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เมื่อถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งอย่างน้อยห้าคนไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายที่เก็บรักษาไว้  น าไปยังสถานที่ 
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๒๑๑ 

(๒) ก่อนการนับคะแนน  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งประกาศ
จ านวนหีบบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมอบตาม  (๑)  ว่าได้รับหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทมาจ านวนกี่หีบ   
ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๔  ทั้งนี้  ให้น าความในหมวด  ๗  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

(๓) ให้ประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายหีบบตัรเลือกตัง้จนครบทุกหีบ  จากนั้น  ให้น าคะแนน 
แต่ละหีบมารวมเป็นผลคะแนนของกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งชุดนั้นและน าส่งผลคะแนน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งต่อไป 

ข้อ ๒๑๓ การด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) เมื่อถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกา  ของวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรอย่างน้อยห้าคนไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุซองใส่  
บัตรเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๒)  ที่เก็บรักษาไว้  เพื่อน าไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๒๑๑ 

(๒) ก่อนการนับคะแนน  ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและ 
นอกราชอาณาจักร  เปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเพ่ือตรวจนับจ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้วให้เปิดซอง
และน าบัตรเลือกตั้งออกจากซองใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งแยกตามประเภทของบัตรเลือกตั้ง  กรณีไม่มี  
บัตรเลือกตั้งหรือมีบัตรเลือกตั้งเพียงบัตรเดียว  ให้บันทึกไว้หน้าซองแล้วแยกซองไว้แล้วประกาศจ านวน 
ซองใส่บัตรเลือกตั้งและจ านวนบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๕/๑   

้หนา   ๗๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๓) ให้น าความในหมวด  ๗  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กรณีบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  หรือบัตรเลือกตั้ง 

ที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ   
หรือบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ไปถึงสถานที่นับคะแนน  
บัตรเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๒๑๑  หลังจากเริ่มการนบัคะแนนแล้ว  ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสีย  และ 
ให้กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายน าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวมอบให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรักษาไว้  และให้บันทึกการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ า  
ที่เลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๖)  โดยอนุโลม 

หมวด  ๙ 
การประกาศผลการเลือกตัง้ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการนบัคะแนนเลอืกตัง้ 

 
 

ข้อ ๒๑๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  รวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง  จากรายงาน
ผลการนับคะแนน  ดังนี้   

(๑) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๕/๑๘  และ  ส.ส.  ๕/๑๘  (บช)) 
(๒) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.   ๕/๑๖  และ  ส.ส.  ๕/๑๖   

(บช)) 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร   

(ส.ส.  ๕/๑๗  และ  ส.ส.  ๕/๑๗  (บช)) 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  ตามแบบ   

ส.ส.  ๖/๑  และ  ส.ส.  ๖/๑  (บช)  จ านวนอย่างละสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ปิดประกาศการนับคะแนนไว้  ณ  สถานที่รวมคะแนน  จ านวนหนึ่งชุด 
(๒) ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จ านวนหนึ่งชุด   
(๓) ส่งให้คณะกรรมการ  จ านวนหนึ่งชุด   
ภายในห้าวันนับแตว่ันเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวดัเผยแพร่ขอ้มูลรายงาน

ผลการนับคะแนนตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ส่วนที ่ ๒ 
การประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ ๒๑๕ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอนัควรเชื่อไดว้า่  ผลการเลือกตัง้ 
ในเขตเลือกตั้งใดเป็นไปโดยสุจรติและเที่ยงธรรมและมจี านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตัง้ 
ทั้งหมด  ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่า  ผู้ใดได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง 
เขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๖/๒  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง   

เพื่อประโยชน์ในการประกาศผลการเลือกตั้ง  การตรวจสอบเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง  ถ้าไม่มีผู้ใด 
ร้องคัดค้านให้สันนิษฐานว่าผลการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ทั้งนี้  ต้องรับฟังรายงาน  
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งและข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ  มาประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายลงนามในหนังสือรับรองการได้รับ 
การเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรายบุคคล  ตามแบบ  ส.ส.  ๖/๔  เพ่ือเป็นหลักฐานใน 
การได้รับการเลือกตั้ง   

ข้อ ๒๑๖ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครที่ได้รับ
คะแนนสูงสุดในเขตเลือกตั้งและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
ตามแบบ  ส.ส.  ๖/๒ 

ข้อ ๒๑๗ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่สามารถ
กระท าได้  เนื่องจากมีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งตาม  วัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด  
ซึ่งต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง   

กรณีผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  ไม่สามารถมาจับสลากด้วยตนเองตามวัน  เวลา  และสถานที่ 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดได้  ให้มอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่น 
เป็นผู้จับสลากแทนได้ 

เมื่อถึงก าหนดเวลาจับสลากแล้ว  หากผู้สมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ
ตามวรรคสองไม่มา  ณ  สถานที่จับสลาก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลาก
แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มา  โดยให้ด าเนินการตามข้อ  ๒๑๘ 

ข้อ ๒๑๘ การจับสลาก  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจัดท ารายชื่อผู้สมัคร

ที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล า ดับแรก 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพ่ือจับสลากครั้งที่สองก่อน  ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับต่อไป   
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบทุกผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจัดท าสลากเท่า
จ านวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องจับสลาก  เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ได้รับเลือกตั้ง”  หนึ่งสลาก  
นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ไม่ ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้สมัครใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า   
“ได้รับเลือกตั้ง”  ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้บันทึกแสดงผล 
การจับสลากไว้ด้วย 

ส่วนที ่ ๓ 
การประกาศผลการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบัญชรีายชื่อ 

 
 

ข้อ ๒๑๙ เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามข้อ  ๒๑๔  แล้ว  ให้ด าเนินการค านวณ
สัดส่วนเพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ทั้งนี้  การค านวณสัดส่วน
เพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ให้ค านวณตามวิธีการที่บัญญัติ  
ไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

ให้ถือว่าผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมอืงตามจ านวนที่พรรคการเมอืงนั้นไดร้บั 
ตามผลการค านวณตามวรรคหนึ่งได้รับเลือกตั้งเรียงตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
จนครบจ านวนแต่ต้องไม่เกินจ านวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
ที่พรรคการเมืองนั้นได้ส่งสมัคร   

ข้อ ๒๒๐ เมื่อได้ด าเนินการค านวณสัดส่วนจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ของแต่ละพรรคการเมืองตามข้อ  ๒๑๙  แล้ว  และมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ตามแบบ  ส.ส.  ๖/๓  ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  แต่ต้องไม่ช้ากวา่ 
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง  และให้น าความในข้อ  ๒๑๕  วรรคสองและวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีการประกาศผลการเลือกตัง้แบบบญัชีรายชื่อไม่สามารถท าได้เนื่องจากมีกรณีที่พรรคการเมอืง
มีเศษของคะแนนเท่ากันและจะท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเกินจ านวน  
หนึ่งร้อยคน  ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษของคะแนนเท่ากันจับสลากตามวนั  เวลา  และสถานที ่
ที่คณะกรรมการก าหนด  ซึ่งต้องไม่เกินสามวันนบัแต่วันเลือกตัง้เพ่ือให้ไดจ้ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อครบจ านวน  โดยให้น าความในข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒๑ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าในการเลือกตั้งแบบบัญชี
รายชื่อ  ผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือ  
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท า

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

การดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้นหรือกระท าการ 
อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ระเบียบ  หรือประกาศของ
คณะกรรมการจนอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้บัตรเลือกตั้ง  
ที่ลงคะแนนให้แก่บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในหน่วยเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็น
คะแนนในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น   

กรณีที่คณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่งภายหลังการนับคะแนนแล้ว  มิให้น าความในข้อ  ๑๗๔   
วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่บัตรเสียดังกล่าว 

ข้อ ๒๒๒ เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.  ๖/๒   
และ  ส.ส.  ๖/๓)  แล้ว  ให้น าประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และเมื่อม ี
ประธานรัฐสภาแล้วให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองไปยังประธานรัฐสภา 
เพื่อทราบโดยเร็ว   

หมวด  ๑๐ 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้ใหม ่ การออกเสียงลงคะแนนใหม่  และการเลอืกตัง้ใหม่ 

ก่อนประกาศผลการเลือกตัง้ 
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การนบัคะแนนเลอืกตัง้ใหม ่

 
 

ข้อ ๒๒๓ ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือ 
ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น  เมื่อมีเหตุ  ดังต่อไปนี้   

(๑) จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา  ๑๒๒   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า  การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้องภายหลังคณะกรรมการได้รับรายงานผลการนับคะแนน 
ตามมาตรา  ๑๒๔  แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้ วยการเลือกตั้ งสมาชิก   
สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๓) ก่อนหรือในวันเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการหรือกรรมการได้ด าเนินการสอดส่อง  สืบสวน   
ไต่สวน  หรือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานรวมถึงได้สืบสวนหรือไต่สวนแล้วมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามมาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๒๒๔ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่
ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเป็นกลาง
ทางการเมือง  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเหมาะสม  หรือความจ าเป็น  ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง 
ตามข้อ  ๑๗  และข้อ  ๒๔   

ข้อ ๒๒๕ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง  ชุดละเก้าคน

ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคน  โดยกรรมการนับคะแนนใหม่ 
อย่างน้อยสามคนให้แต่งตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเสนอ  และแต่งตั้ง  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๖  โดยอนุโลม   
ทั้งนี้  จะมีจ านวนชุดเท่าใดให้พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสมแก่การด าเนินการนับคะแนนใหม่   

(๒) กรณีนับคะแนนบตัรเลือกตัง้ที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตัง้  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งชุด  โดยให้น าความใน  (๑)  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

(๓) ประกาศก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ณ  สถานที่ที่ก าหนด  
ให้ท าการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ของหน่วยเลือกตั้งหรือทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๓/๔   
โดยอนุโลม  และประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้สมัคร  และพรรคการเมืองทราบ   

(๔) แจ้งพรรคการเมืองที่ส่ งผู้สมัครให้ส่งผู้แทนพรรคการเมืองเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้หนึ่งคนต่อคณะกรรมการนับคะแนนใหม่หนึ่งชุด  โดยให้แจ้งรายชื่อผู้แทน 
พรรคการเมืองต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต  ตามแบบ  ส.ส.  ๒/๑๐  โดยอนุโลม  ก่อนวัน 
นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  ทั้งนี้  ให้แจ้งขั้นตอนการจับสลากกรณีผลการนับคะแนน  
เลือกตั้งใหม่มีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากันด้วย   

(๕) จัดเตรียมสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง  
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  เช่น  หีบบัตรเลือกตั้ง  ภาชนะใส่บัตรเลือกตั้ง  
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  แบบพิมพ์  ถุงบรรจุบัตรเลือกตั้ง  เป็นต้น  ให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับ
คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกชุด  และอ านวยความสะดวกในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ผู้แทนพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง  (๔)  ต้องอยู่ในที่ซึ่งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่จัดไว้ 
เพ่ือร่วมสังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
โดยห้ามมิให้ผู้แทนพรรคการเมืองจับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกล่าวตอบโต้กับกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
หรือโต้เถียงระหว่างกันเอง  โดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ก าลังด าเนินอยู่   

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนตามวรรคสอง  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ งใหม่ตักเตือน  และ
หากยังฝ่าฝืนอีก  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่มีอ านาจสั่งให้ผู้แทนพรรคการเมืองออกไป 

้หนา   ๘๐
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จากสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   ตามแบบ   
ส.ส.  ๕/๖  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๒๖ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งจัดอบรมแก่คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  เพ่ือทราบแนวทางการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ข้อ ๒๒๗ ก่อนวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
เบิกหีบบัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรอืเขตเลือกตั้งที่จะมีการนบัคะแนนเลือกตั้งใหม่  จากสถานที่เก็บ 
รักษามาอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   ณ  สถานที ่
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดและให้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็ บรักษา 
หีบบัตรเลือกตัง้ระหว่างรอการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  โดยให้จัดท าบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้งด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และการรักษาความสงบเรียบร้อยในการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
อาจแต่งตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้   

ข้อ ๒๒๘ ในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้ด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือ 

ผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายเบิกหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการ  
เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๒๒๗  และน าหีบบัตรเลือกตั้งมายังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่   
แล้วด าเนินการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือน าถุงใส่บัตรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่จะนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
ออกมาจัดเตรียมส าหรับจ่ายให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด  ตามบัญชีควบคุม  
การเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง 

(๒) เมื่อถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด  
ส่งตัวแทนอย่างน้อยชุดละห้าคน  เบิกถุงใส่บัตรเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย   
แล้วน ามานับจ านวนบัตรเลือกตั้งว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแบบ  ส.ส.  ๕/๑๒  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๒   
(บช)  หรือไม่  แล้วบันทึกผลการนับจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้ในแบบรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง   
(ส.ส.  ๕/๖)  โดยอนุโลม  จากนั้น  ให้คละบัตรเลือกตั้งทั้งบัตรดี  บัตรเสีย  และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
หรือไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  ใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งเปล่าที่เตรียมไว้ 

(๓) ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด  ด าเนินการนับคะแนนใหม่ตามความใน
หมวด  ๗  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง  โดยอนุโลม 

(๔) เมื่อนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว  ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่แต่ละชุด  
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๖   
หรือ  ส.ส.  ๕/๑๖  (บช)  โดยอนุโลม  จ านวนสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

้หนา   ๘๑
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 (ก) ปิดประกาศ  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จ านวนหนึ่งชุด   
 (ข) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้ว   

จ านวนหนึ่งชุด   
 (ค) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  จ านวนหนึ่งชุด 
(๕) ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนน 

เลือกตั้งใหม่  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๒  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๒  (บช)  โดยอนุโลม  จ านวนหนึ่งชุด  และใส่ลงใน 
ถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

(๖) ส่งถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ซึ่ งได้ตรวจสอบ 
ความถูกต้องแล้วพร้อมแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส.   ๕/๑๑  หรือ  ส.ส.  ๕/๑๑  (บช))   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
มอบหมาย  เพื่อส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรักษา 

การด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่มีการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่  ให้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  จนครบทุกหน่วยเลือกตั้ง   

ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เฉพาะหน่วยเลือกตั้ง  ให้ถือปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่ง  โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่จากคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามข้อ  ๒๒๘  (๔)  แล้ว  ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๑๘   
หรือ  ส.ส.  ๕/๑๘  (บช)  โดยอนุโลม  และประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่  ตามแบบ  ส.ส.  ๖/๑   
หรือ  ส.ส.  ๖/๑  (บช)  โดยอนุโลม  จ านวนสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้   

 (ก) ปิดประกาศ  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่  จ านวนหนึ่งชุด   
 (ข) ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  จ านวนหนึ่งชุด 
 (ค) ส่งให้คณะกรรมการ  จ านวนหนึ่งชุด 
การจัดท าประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้รวบรวมผลการนับคะแนน 

ของหน่วยเลือกตั้งที่มีค าสั่งให้นับคะแนนเลือกตั้งใหม่น าไปรวมกับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งอื่น  คะแนน 
จากการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  นอกเขตเลือกตั้ง  และนอกราชอาณาจักร  
ที่มิได้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ด้วย 

ข้อ ๒๓๐ ในการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  หากผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเท่ากัน 
หลายคนอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงล าดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งด าเนนิการจับสลากตามความในข้อ  ๒๑๗  และข้อ  ๒๑๘  โดยอนุโลม  และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการจับสลากให้แล้วเสร็จภายในวันที่ก าหนดให้เป็นวันนับคะแนน
เลือกตั้งใหม่   

้หนา   ๘๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

ข้อ ๒๓๑ ให้น าความในข้อ  ๓๒  มาใช้บังคับกับกรณีมีการทักท้วงการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓2 เมื่อคณะกรรมการได้รับแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และประกาศ 
ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตามข้อ  ๒๒๙  แล้ว   
ให้ด าเนินการตามหมวด  ๙  การประกาศผลการเลือกตั้ง  โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๓๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  ได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราบัญชีค่าตอบแทนท้ายระเบียบนี้   

ส่วนที ่ ๒ 
การออกเสียงลงคะแนนใหม ่

 
 

ข้อ ๒๓๔ ให้คณะกรรมการสั่งยกเลิกการเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดและสั่งให้มีการออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น  เมื่อปรากฏว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวน 
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน  ตามมาตรา  ๑๒๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

ข้อ ๒๓๕ เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใด   
ให้ด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นกลาง 
ทางการเมือง  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเหมาะสม  หรือความจ าเป็น  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งตามข้อ  ๑๗   
และข้อ  ๒๔   

(๒) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้และเจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยที่ได้รับการแตง่ตัง้
ไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่กรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือความเหมาะสมหรือ 
ความจ าเป็นก็กระท าได ้ โดยใหน้ าความในหมวด  ๑  เจ้าพนักงานผู้ด าเนนิการเลือกตัง้  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

(๓) ให้ใช้ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุด   

(๔) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตัง้ส าเนาบญัชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชดุทีห่นึง่   
ตามข้อ  ๗๐  เพ่ือมอบให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งใช้ในการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง 
ลงคะแนนใหม่   

้หนา   ๘๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๕) ให้ขยายระยะเวลาในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามข้อ  ๕๗  โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่จนถึงระยะ เวลาภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันออกเสียงลงคะแนนใหม่   

ข้อ ๒๓๖ การด าเนินการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ให้น าความในหมวด  ๖  การด าเนินการ
เลือกตั้ง  และหมวด  ๗  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๒๓๗ กรณีที่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งประสงค์ จะส่งผู้แทนไปประจ า   
ณ  ที่เลือกตั้ง  เพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่และการนับคะแนน  ให้ยื่นหนังสือ  
ขอแต่งตั้งผู้แทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้หนึ่งคนก่อนวันออกเสียง  
ลงคะแนนใหม่ไม่น้อยกว่าห้าวัน   

ข้อ ๒๓๘ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาสัมพันธ์การออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ให้ประชาชนในหน่วยเลือกตั้งที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ทราบโดยทั่วกัน   

ข้อ ๒๓๙ ให้งดเว้นการจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  
นอกเขตเลือกตั้ง  และนอกราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๑๐๖  มาตรา  ๑๐๗  และมาตรา  ๑๐๙   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

ส่วนที ่ ๓ 
การเลือกตัง้ใหม ่

 
 

ข้อ ๒๔๐ ให้คณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งใดหรือทุกหน่วยเลือกตั้ง  
ในเขตเลือกตั้งนั้น  เมื่อมีเหตุ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและได้คะแนน  
อยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๒) ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริต   
หรือเที่ยงธรรม  หรือการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้องภายหลังคณะกรรมการได้รับรายงานผล 
การนับคะแนน  ตามมาตรา  ๑๒๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก   
สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

(๓) ไม่มีผู้สมัครรายใดได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด  ตามมาตรา  ๑๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๘๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ผู้สมัครผู้ใดกระท าการ  
อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัคร
ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า  สนับสนุน  หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่นกระท าการดังกล่าว  หรือรู้ว่ามีการกระท า
ดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพ่ือระงับการกระท านั้นและเป็นผู้ได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง
ตามมาตรา  ๑๓๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

(๕) ก่อนหรือในวันเลือกตั้งเมื่อคณะกรรมการหรือกรรมการได้ด าเนินการสอดส่อง  สืบสวน   
ไต่สวน  หรือแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน  รวมถึงได้สืบสวนหรือไต่สวนแล้วมีเหตุอันควรสงสัย 
ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ตามมาตรา  ๑๓๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๒๔๑ ให้น าความในข้อ  ๒๓๕  ข้อ  ๒๓๗  ข้อ  ๒๓๘  และข้อ  ๒๓๙  มาใช้บังคับกับ 
การเลือกตั้งใหม่โดยอนุโลม   

ข้อ ๒๔๒ ให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน  ตามข้อ  ๗๒ 
ข้อ ๒๔๓ ให้ย่นระยะเวลาการขอเพ่ิมชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่ อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 

ตามข้อ  ๗๔  หรือข้อ  ๗๘  โดยให้มีระยะเวลาการขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า
ห้าวัน   

ข้อ ๒๔๔ ในกรณีที่ต้องมีการสมัครรับเลือกตั้งใหม่  ให้ย่นระยะเวลาการรับสมัครรับเลือกตั้ง  
โดยสามารถก าหนดวันรับสมัครน้อยกว่าห้าวันก็ได้   

ข้อ ๒๔๕ ให้ย่นระยะเวลาในการประกาศรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๙๕  โดยให้มีระยะเวลาใน 
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เสร็จสิ้นภายในสามวันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งตามข้อ  ๒๔๔   

ข้อ ๒๔๖ การด าเนินการเลือกตั้งใหม่ให้น าความในหมวด  ๖  การด าเนินการเลือกตั้งและ
หมวด  ๗  การนับคะแนน  ณ  ที่เลือกตั้ง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

หมวด  ๑๑ 
การเกบ็รกัษาและการท าลายบัตรเลอืกตั้ง  และเอกสารที่เกี่ยวกบัการเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การเกบ็รกัษาบตัรเลือกตัง้กอ่นวันเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๒๔๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่มีความปลอดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า 
(๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  โดยค านึงถึงมาตรการที่เหมาะสม 

้หนา   ๘๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



 

 

(๓) จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์อย่างน้อยสามช่วงเวลา  ได้แก่ 
 (ก) ก่อนเข้างานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 (ข) ระหว่างเข้างานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
 (ค) การส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งอาจมอบหมายบุคคล   

หรือคณะบุคคลเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้   
ข้อ ๒๔๘ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๒๔๗  ให้แบ่งระยะเวลาออกเป็นสามระยะ  ดังนี้ 
(๑) ระยะที่หนึ่ง  เป็นการเก็บรักษาเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งมาอยู่ในการครอบครอง 
(๒) ระยะที่สอง  เป็นการเก็บรักษาระหว่างด าเนินการจัดเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการประจ า

หน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง   
(๓) ระยะที่สาม  เป็นการเก็บรักษาเนื่องจากมีบัตรเลือกตั้งเหลือภายหลังการจัดสรร 

บัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตัง้กลาง  ซึ่งถือวา่ 
เป็นบัตรเลือกตั้งส ารองอยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งระหว่าง  
ที่มีการออกเสียงลงคะแนน  โดยการจะน าบัตรเลือกตั้งส ารองไปใช้ต้องได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๔๙ การจัดเตรียมเพ่ือส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือ
คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) จัดท าบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ  
ประจ าที่เลือกตั้งกลางเพ่ือให้แต่ละที่เลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางมีบัตรเลือกตั้งเพียงพอต่อการออกเสียง  
ลงคะแนน  โดยให้มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง  และการลงลายมือชื่อ 
ของผู้จ่ายบัตรเลือกตั้งและผู้รับบัตรเลือกตั้งเป็นหลักฐานการส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วย   

(๒) หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้  ให้ด าเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง 
ทั้งหมดในที่ที่ก าหนดและจัดให้มีการตรวจสอบจ านวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละวัน  พร้อมจัดท าบันทึกไว้เป็น 
หลักฐานด้วย 

ส่วนที ่ ๒ 
การเกบ็รกัษาบตัรเลือกตัง้  และเอกสารทีเ่กี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
 
 

ข้อ ๒๕๐ เมื่อถึงเวลา  ๑๗.๐๐  นาฬิกาของวันเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย  ด าเนินการเจาะกลาง  
บัตรเลือกตั้งที่เก็บส ารองไว้ทั้งหมดให้ทะลุบริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  แล้วใช้ 

้หนา   ๘๖
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เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระท าการด้วยวิธกีารอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตัง้ 
ที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนไดแ้ล้วมัดบัตรเลือกตัง้ผ่านรเูจาะผูกรวมให้เป็นปกึเดียวกัน  แล้วน าไปเก็บรักษา 
พร้อมบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  หรือคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 
ส่งกลับมาภายหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 

ข้อ ๒๕๑ ภายใน เจ็ ด วั นนั บแต่ สิ้ นสุ ดการออก เสี ย งลงคะแนนในวั น เลื อกตั้ งแล้ ว 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
มอบหมาย  จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งรวมทั้งบัตรส ารอง  
ไว้เป็นรายหน่วยเลือกตั้ง  ต าบล  อ าเภอ  เขตเลือกตั้ง  ในสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า  
เขตเลือกตั้งก าหนด  โดยให้มีการจัดท ารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง 
ที่เหลือ  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ส.  ๕/๒๐  เพ่ือเป็นหลักฐานในการส่งมอบ 
ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งอยู่ในความควบคุมดูแลของ
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  การด าเนินการใดต้องได้รับอนุญาต  
จากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดก่อน 

ส่วนที ่ ๓ 
การท าลายบัตรเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๒๕๒ บัตรเลือกตั้งที่จะท าลายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม 
กรณีต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  และบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่ม   

ให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการท าลาย
เอกสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒  โดยอนุโลม 

บัตรเลือกตั้งที่จะท าลายได้ตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
ดังนี้ 

(๑) เป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วและไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน
เกี่ยวกับการนับคะแนน  และ 

(๒) เป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านในความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งหรือมีแต่เรื่องร้อง
คัดค้านนั้นคณะกรรมการหรือศาลฎีกา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยแล้วเสร็จ  และ 

(๓) เป็นบัตรเลือกตั้งทีไ่ม่มีกรณีการฟ้องคดอีาญา  คดีแพ่ง  หรือคดีปกครองในความผิดเกี่ยวกบั
บัตรเลือกตั้ง  การออกเสียงลงคะแนน  หรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  หรือการนับคะแนนเลือกตั้ง  
หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว 

้หนา   ๘๗
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ให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคสาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ทั้งที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดและส านักงาน 

ข้อ ๒๕๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งส่วนกลาง  ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ  พนักงานของส านักงานไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และ  
ให้พนักงานของส านักงานคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย
บัตรเลือกตั้ง  ประกอบด้วย  หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  พนักงาน  
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และให้พนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ถ้าประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
ท าหน้าที่ประธานกรรมการ  มติของคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้ากรรมการ
ผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 

ข้อ ๒๕๔ คณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ  ๒๕๓  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ารายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็น  และวิธีการท าลายเสนอขอ

อนุมัติท าลายบัตรเลือกตั้ง 
(๒) เสนอรายงานตาม  (๑)  ต่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

ประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา 
(๓) ควบคุมการท าลายบัตรเลือกตั้งตามที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว 
ทั้งนี้  วิธีการท าลายตามวรรคหนึ่ง  (๑)  ให้ค านึงถึงความปลอดภัยต่อบคุคล  ทรัพย์สินของผูอ้ืน่

หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ข้อ ๒๕๕ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  

แล้วแต่กรณี  ได้รับรายงานตามข้อ  ๒๕๔  แล้ว  ให้พิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๒๕๒ 
(๒) หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้เลขาธิการหรือผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
การท าลายบัตรเลือกตั้งโดยเร็ว 

ข้อ ๒๕๖ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  ได้รับอนุมัติให้ท าลายบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการท าลายบัตรเลือกตั้ง  และ  
ให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดมิให้บัตรเลือกตั้งสามารถถูกน าออกไปสู่ภายนอกหรือมีผู้น าไปใช้  
ในทางที่มิชอบ  แล้วให้จัดท ารายงานผลการท าลายบัตรเลือกตั้ง 

ข้อ ๒๕๗ ให้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งด้วยวิธีการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  
และจะต้องท าให้บัตรเลือกตั้งถูกท าลายจนสิ้นสภาพและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

้หนา   ๘๘
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การท าลายบัตรเลือกตัง้โดยวธิีการใด ๆ  หากจะเป็นผลให้มีรายไดเ้กดิขึน้ให้เสนอเลขาธกิารหรอื
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพ่ือพิจารณาเป็นกรณีไป  
และเงินที่ได้ให้ส่งเป็นรายได้ของส านักงาน 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้ง   ให้เสนอขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจาก 
เงินงบประมาณของส านักงาน 

ข้อ ๒๕๘ เมื่อได้ด าเนินการท าลายบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจังหวดัหรือคณะกรรมการตามข้อ  ๒๕๓  วรรคหนึง่  รายงาน
เลขาธิการทราบต่อไป 

ข้อ ๒๕๙ การเก็บรักษาเอกสารและการท าลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ให้เป็นไป  
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการท าลายเอกสาร  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

หมวด  ๑๒ 
ตัวอย่างบตัรเลอืกตัง้  หีบบตัรเลือกตัง้  แผนผังที่เลือกตัง้และแบบพิมพ์ 

 
 

ข้อ ๒๖๐ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้ง  แผนผังที่เลือกตั้ง  และแบบพิมพ์ที่ใช้  
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้  โดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๖๑ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าด าเนินการโดยชอบด้วย 
ระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖6 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๑๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราค่าตอบแทนผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  

ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน หมำยเหตุ 

1 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 15,000 บาท/เดือน  
2 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 15,000 บาท/เดือน 
3 กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 13,000 บาท/เดือน 
4 อนุกรรมการประจ าเขตเลือกตั้ง 10,000 บาท/เดือน 
5 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด (ธุรการ/การเงิน) 
11,500  บาท/เดือน 

6 เ จ้ า ห น้ า ที่ ช่ ว ย ป ฏิ บั ติ ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง (ธุรการ/การเงิน) 

8,000 บาท/เดือน 

7 เจ้ าหน้าที่ ช่ วยปฏิบัติ ง านคณะอนุกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  

8,000 บาท/เดือน 

8 ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง - วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุ

อุปกรณ ์ 250 บาท/วัน 
- วันเลือกตั้ง/วันออกเสียง

ลงคะแนน 700 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพ่ิมค่าพาหนะคนละ 200  
บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ 
วันออกเสียงลงคะแนน 

9 ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขต/
นอกเขตเลือกตั้ง 

- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุ

อุปกรณ ์ 250 บาท/วัน 
- วันเลือกตั้ง/วันออกเสียง

ลงคะแนน 500 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพ่ิมค่าพาหนะคนละ 200  
บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ 
วันออกเสียงลงคะแนน 

10 กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่
เลือกตั้งกลางในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง 

- วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุ

อุปกรณ ์ 250 บาท/วัน 
- วันเลือกตั้ง/วันออกเสียง

ลงคะแนน 450 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพ่ิมค่าพาหนะคนละ 200  
บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ 
วันออกเสียงลงคะแนน 

11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - วันอบรม 300 บาท/วัน 
- วันรับหีบบัตรและวัสดุ

อุปกรณ ์ 250 บาท/วัน 
- วันเลือกตั้ง/วันออกเสียง

ลงคะแนน 450 บาท/วัน 

- 
- 

 
เพ่ิมค่าพาหนะคนละ 200  
บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ 
วันออกเสียงลงคะแนน 

  



ล ำดับ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน หมำยเหตุ 

12 กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง - วันอบรม 300 บาท/วัน 
- ในวันรับหีบบัตร/ซองบัตร 

250 บาท/วัน 
- วันเลือกตั้ง/วันลงคะแนน 

350 บาท/วัน 

- 
- 
 

เพ่ิมค่าพาหนะคนละ 200  
บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ 
วันออกเสียงลงคะแนน 

13 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน 
เจ้าหน้าที่รวมคะแนน 

350 บาท/วัน 
ผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว
เป็นรายวัน 14 คณะบุคคลหรือคณะท างานหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้

ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
350 บาท/วัน 

 
 
หมายเหตุ 

๑. บุคคลตามล าดับที่ ๑ – ๔ และ ล าดับที่ ๖ – ๗ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ๒ เดือน กรณีมีการสั่งให้มี            
การเลือกตั้งใหม่หรือการออกเสียงลงคะแนนใหม่หรือนับคะแนนใหม่ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมเติมนับแต่
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งจนเสร็จสิ้นภารกิจ กรณีปฏิบัติงานไม่ครบเดือน ให้คิดค่าตอบแทน          
เป็นรายวัน 

๒. บุคคลตามล าดับที่ ๘ – ๑๔ ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน  
๓. ในพ้ืนที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส  และจังหวัดสงขลา 

(เฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี)  ให้เพ่ิมค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์ และวันลงคะแนนหรือวันเลือกตั้ง ให้บุคคลล าดับที่ 8 – 12 
ในอัตราสองเท่า ส่วนล าดับที่ 13 - 14 ให้เพ่ิมในอัตราสองเท่าเฉพาะวันลงคะแนนหรือวันเลือกตั้งหรือ 
วันปฏิบัติงานตามบัญชีจัดสรรและภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๔. กรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง           
หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนในวันอบรม 
วันรับหีบบัตรและวัสดุอุปกรณ์และวันเลือกตั้งแล้วแต่กรณี  
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เขา 

ออก 

เขา 

ออก 

ตัวอยางแผนผงัที่เลือกตั้ง 
แบบที่ ๑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายประกอบแผนผัง 

๑.  กปน. ผูมหีนาที่อํานวยความสะดวกหนาหนวย 
      เลือกตั้ง 
2.  กปน. ผูมีหนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

     และรับการแสดงตน 
3.  กปน. ผูมีหนาที่มอบบัตรเลือกต้ัง ส.ส.แบงเขตเลอืกต้ัง 

4. กปน. ผูมีหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
5. กปน. ผูมีหนาที่ควบคุมคูหาออกเสยีงลงคะแนน 
6. กปน. ผูมีหนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
7. ปธ.กปน. 
8.  กปน.  
9.  กปน. 
 

10. รปภ. ประจําที่เลือกต้ัง 
11. ผูแทนพรรคการเมือง 
12. คูหาออกเสียงลงคะแนนอยางนอย ๓ คูหา วางหางกัน        

ตามความเหมาะสม (อยางนอย 0.50 ม.) และ
ควรวางหางจากฝาผนัง หรือฉากทึบ ไมนอยกวา
๑ ม. ระหวางคูหาใหใชเชือกก้ันเพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการเดินออมหลังผูอื่น 

13. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง 
๑4. ปายปดประกาศ 
๑5. ปายบอกที่เลือกตั้ง 
๑6.  ฝาผนังหรือฉากทึบก้ัน สูงไมนอยกวา ๑.๕ ม. 

 
ตัวอยางแผนผงัที่เลือกตั้ง 

แบบที่ ๒ 

 

๑4 

๑6 

13 

ทางออก 

ทางเขา 

12 

12 

10 

6 

2 3 

1 

11 

11 

๗ 

5 

13 

4 

10 

7 

๑6 

เชือกก้ันแยกทางเขา-ทางออก 

๑6 

8 9 

12 

๑5 

หมายเหตุ :  ๑. กปน. ที่เหลืออยูใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหนาท่ีอยู และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
   ๒. การเลือกตั้ง ส.ส. ประเภทเดียวใหนาํตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้งแบบที่ ๑ มาปรับใชโดยอนุโลม 
 



เขา 

ออก 

เขา 

ออก 

ตัวอยางแผนผงัที่เลือกตั้ง 
แบบที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

อธิบายประกอบแผนผัง 

๑.  กปน.  ผูมีหนาที่อํานวยความสะดวกหนาหนวย
 เลือกตั้ง 

2.  กปน. ผูมีหนาที่ตรวจบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
     และรบัการแสดงตน 

3.  กปน. ผูมีหนาท่ีมอบบัตรเลอืกต้ัง ส.ส.แบงเขตเลอืกต้ัง 
4. กปน.  ผูมีหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ส.บัญชี 

  รายชื่อ 
5. กปน. ผูมีหนาที่ควบคุมคูหาออกเสียงลงคะแนน 
6. กปน. ผูมีหนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
7.  ปธ.กปน.  
8. กปน.  
9. กปน. 
10. รปภ. ประจําที่เลือกตั้ง 
 
 

11. ผูแทนพรรคการเมือง 
12.  คูหาออกเสียงลงคะแนนอยางนอย ๓ คูหา วางหางกัน        

ตามความเหมาะสม (อยางนอย 0.50 ม.) และ
 ควรวางหางจากฝาผนัง หรือฉากทึบ ไมนอยกวา
๑ ม. ระหวางคูหาใหใชเชือกกั้นเพื่อเปนการ
ปองกันไมใหมีการเดินออมหลังผูอ่ืน 

13. ท่ีวางหีบบัตรเลือกตั้ง 
๑4. ปายปดประกาศ 
๑5. ปายบอกที่เลือกตั้ง 
๑6.  ฝาผนังหรือฉากทึบก้ัน สูงไมนอยกวา ๑.๕ ม. 

 

 

 

 

 

 
 

๑6 

๑5 

 ๑4 

ทางออก 

ทางเขา 

11 

11 

10 

10 

12 

12 

12 

1 

13 

6 

5 

13 

2 3 4 
7 

๑6 

๑6 

9 8 

หมายเหตุ :  ๑. กปน. ที่เหลืออยูใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหนาท่ีอยู และอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
   ๒. การเลือกตั้ง ส.ส. ประเภทเดียวใหนาํตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้งแบบที่ ๒ มาปรับใชโดยอนุโลม 
 



ตัวอยางแผนผังที่เลือกต้ัง 
แบบที่ ๓ 

(กรณีคนพิการ/ทุพพลภาพ/สูงอายุ) 

 

๑.  กปน. ผูมีหนาที่อํานวยความสะดวกหนาหนวยเลอืกต้ัง 
๒. กปน. ผูมีหนาทีต่รวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
๓.  กปน. ผูมีหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ัง  

๔. กปน. ผูมีหนาที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
๕. กปน. ผูมีหนาที่ควบคุมคูหาออกเสียงลงคะแนน 
๖. กปน. ผูมีหนาที่ควบคุมหีบบัตรเลือกต้ัง 
๗. ปธ.กปน. 
๙. คูหาออกเสียงลงคะแนน (คนพิการ/ทุพพลภาพ/ผูสูงอายุ) วาง

หางกันจากคูหาออกเสียงลงคะแนนอยางนอย ๑.๕๐ ม. 
(ระเบียบฯ ขอ ๕๐) 

    ๙.๑ โตะวางคูหาออกเสียงลงคะแนนควรมีความสูงไมเกิน ๐.๗๕ ม. 
 ๙.๒ ควรจัดเกาอี้ไวในคูหาออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐. คูหาออกเสียงลงคะแนนอยางนอย ๓ คูหาวางหางกันตาม   
ความเหมาะสม (๐.๕-๑ ม.) และควรวางหางจากฝาผนัง
หรือฉากทึบไมนอยกวา ๑ ม. ระหวางคูหาใหใชเชือกก้ัน
เพ่ือเปนการปองกันไมใหมีการเดินออมหลงัผูอื่น 

๑๑. ท่ีวางหีบบัตรเลือกตั้ง 
๑๒. ผูแทนพรรคการเมือง 
๑๓. ปายปดประกาศ 
๑๔. ปายบอกที่เลือกต้ัง 
๑๕. ฝาผนังหรือฉากทึบก้ันสูงไมนอยกวา ๑.๕๐ ม. 

 

หมายเหตุ :  ๑. กปน. ที่เหลืออยูใหคอยสับเปลี่ยนชวยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหนาที่อยู และอํานวยความสะดวก 
ใหกับคนพิการ/ทุพพลภาพ/ผูสูงอายุ ดวย (ระเบียบฯ ขอ ๒๑๐ วรรคสอง) 

  ๒. การเลือกตั้ง ส.ส. ประเภทเดยีวใหนําตัวอยางแผนผังที่เลือกตั้งแบบท่ี ๓ มาปรบัใชโดยอนุโลม 
๓. กรณีที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมาแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนมากให กปน. ผูที่ทําหนาที่ควบคุมคูหา 
ออกเสียงลงคะแนนแนะนําใหเขาคูหาออกเสียงลงคะแนนคนพิการ/ทุพพลภาพ/ผูสูงอายุ 

 



การก าหนดหมายเลขแบบพิมพ ์ 

ก าหนดแบบพิมพ์โดยแยกเป็น 

 - งานทั่วไป     รหัสแบบพิมพ์ 1 

 - งานแต่งตั้งบุคคล   รหัสแบบพิมพ์ 2 

 - งานสถานที ่    รหัสแบบพิมพ์ 3 

 - งานรับสมัคร    รหัสแบบพิมพ์ 4 

 - งานออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน รหัสแบบพิมพ์ 5 

 - งานประกาศผล   รหัสแบบพิมพ์ 6 

๑. งานทั่วไป ก าหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๑ 

แบบ ส.ส. ๑/๑       ประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบ 
                          บัญชีรายชื่อและสถานที่ท่ีพรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ    
แบบ ส.ส. ๑/๒       ประกาศจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจ านวนเขต  
                          เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด  
แบบ ส.ส. ๑/๓       บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบ ส.ส. ๑/๔       บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง     
แบบ ส.ส. ๑/๕       บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
แบบ ส.ส. ๑/๖       หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
แบบ ส.ส. ๑/๗       แบบค าร้องขอเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๑/๘       หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 
แบบ ส.ส. ๑/๙       บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุ 

ไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
แบบ ส.ส. ๑/๑๐     ค าร้องขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
แบบ ส.ส. ๑/๑๑     ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๑/๑๒     ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๑/๑๓     ทะเบียนผู้ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว 
แบบ ส.ส. ๑/๑๔     ค าขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๑/๑๕     ค าขอลงทะเบียน/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๑/๑๖     ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
 
 



๒ 

๒. การแต่งตั้งบุคคล ก าหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๒ 

แบบ ส.ส. ๒/๑  ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๒/๑ (ท) ประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๒/๒   ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๒/๒ (ท) ประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๒/๓  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส.  ๒/๔  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
แบบ ส.ส. ๒/๕  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
แบบ ส.ส. ๒/๖  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
แบบ ส.ส. ๒/๗  หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
แบบ ส.ส. ๒/๘ หนังสือแต่งตั้ งคณะกรรมการประจ าที่ เลือกตั้ งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
แบบ ส.ส. ๒/๙ ประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๒/๑๐ หนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน 

๓. สถานที่ ก าหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๓ 

แบบ ส.ส. ๓/๑  ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๓/๒  ประกาศก าหนดที่เลือกตั้งกลาง 
แบบ ส.ส. ๓/๓  ประกาศเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๓/๔  ประกาศก าหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
                               นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร 

๔. งานรับสมัคร ก าหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๔ 

แบบ ส.ส. ๔/๑  ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบ ส.ส. ๔/๒ ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
แบบ ส.ส. ๔/๓ ประกาศงดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๔  ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพ่ิมเติม) 
แบบ ส.ส. ๔/๕  ประกาศก าหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๖  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๗  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   
แบบ ส.ส. ๔/๘  หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 
แบบ ส.ส. ๔/๙  หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๑๐  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 
แบบ ส.ส. ๔/๑๑  ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 



๓ 

แบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๑) รายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๒) รายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๑) รายงานผลสรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๒) รายงานผลสรุปการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๑๔  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๑๕  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพ่ิมเติม) 
แบบ ส.ส. ๔/๑๖  หนังสือแจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๔/๑๗  ประกาศถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๔/๑๘  ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึง 
                                ปทีี่สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๑๙  หนังสือมอบหมายท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 
แบบ ส.ส. ๔/๒๐  หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๔/๒๑  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๔/๒๒  ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๔/๒๓ ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๔/๒๔  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๔/๒๕  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพ่ิมเติม)  
แบบ ส.ส. ๔/๒๖  หนังสือแจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
แบบ ส.ส. ๔/๒๗  ประกาศถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
แบบ ส.ส. ๔/๒๘  ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึง 
                                ปีที่สมัครรับเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๔/๒๙  หนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
                               แตง่ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
แบบ ส.ส. ๔/๓๐  หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
แบบ ส.ส. ๔/๓๑  ประกาศแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น 
                               นายกรัฐมนตรี 

๕. ลงคะแนนและนับคะแนน ก าหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๕ 

แบบ ส.ส. ๕/๑  ป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง    
แบบ ส.ส. ๕/๒  ซองใส่บัตรเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๓  บัญชีจ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๔  ประกาศก าหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนน 
                                กอ่นวันเลือกตั้ง ก่อนน าไปนับคะแนน 



๔ 

แบบ ส.ส. ๕/๕  ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
แบบ ส.ส. ๕/๖  รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๗  ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 
แบบ ส.ส. ๕/๘  รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ 
แบบ ส.ส. ๕/๙  ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนน 
แบบ ส.ส. ๕/๑๐  แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการนับคะแนน 
แบบ ส.ส. ๕/๑๑  แบบขีดคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๑๑ (บช) แบบขีดคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๕/๑๒  บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๑๒ (บช) บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๕/๑๓  ประกาศงดการนับคะแนน 
แบบ ส.ส. ๕/๑๔  บัญชีรับมอบบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๑๕  บัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและ 
                               นอกราชอาณาจักร 
แบบ ส.ส. ๕/๑๕/๑ ประกาศจ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้งและจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ก่อนการนับคะแนน 
แบบ ส.ส. ๕/๑๖  รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
                               แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๑๖ (บช) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
                               แบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๕/๑๗  รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๑๗ (บช) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๕/๑๘  รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๑๘ (บช) รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๕/๑๙ บัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง/ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๕/๒๐ รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง  

๖. งานประกาศผล ก าหนดรหัสแบบพิมพ์เป็น ๖ 

แบบ ส.ส. ๖/๑   ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
แบบ ส.ส. ๖/๑ (บช) ประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
แบบ ส.ส. ๖/๒  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๖/๓  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
แบบ ส.ส. ๖/๔  หนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
แบบ ส.ส. ๖/๕  หนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 



 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  ก าหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือและสถานที่ท่ีพรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 

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

  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง 

 ๒. ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันรับสมัครรับ
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  

๓. ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันรับสมัครรับ
เลือกตั้ งแบบบัญชีรายชื่อ และก าหนดสถานที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  
ณ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

                        ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๑ 



  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีแต่ละจังหวัดจะพึงมี 

และจ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 

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

    ด้วยไดม้ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที ่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศส านักทะเบียนกลาง เรื่อง ..............  
ณ วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบ 
โดยทั่วกัน ดังนี้ 
 ๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... มีจ านวน ................. คน 
 ๒. จ านวนราษฎรโดยเฉลี่ย ....…………………. คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน 
 ๓. จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและ
จ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด 

ล าดับ
ที่ 

จังหวัด 
จ านวน

สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร 

จ านวนเขต
เลือกตั้ง 

เขต
เลือกตั้งที่ 

ท้องที่ 
ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง 

      
      
      
      

   
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

 

ส.ส. ๑/๒ 



 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด ..................................... 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
-------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖๗ 
ข้อ ๖๘ และข้อ ๖๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งส าหรับ 
หน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ .......... ต าบล/แขวง ........................................ (เทศบาล ................................................) อ าเภอ/เขต ............................................. บ้านเลขท่ี ................ 
ถึงบ้านเลขที ่............ หมู่ที ่........... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ..................... สถานทีเ่ลือกตั้ง ณ ............................................................................................................... 

จ านวนผู้ย่ืนค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง จ านวน ................ คน 
 

หมายเหตุ  ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ชาย 
 หญิง 
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ชาย 
 หญิง 

จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 

(ใบแรก) 

ส.ส. ๑/๓ 



 

เลข 
ประจ าบ้าน เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อตัว – ชื่อสกุล เพศ ล าดับที่ 

ลายมือชื่อหรือ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

(ใบต่อ) 
 

หมายเหตุ ในช่องหมายเหตุอาจใช้ค าว่า 
   ๑. “ใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขต” หรือ “ก่อนในเขต” 
  ๒. “ใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ......” หรือ “ก่อนนอกเขต” 
  ๓. “ใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ” หรือ “หน่วยพิเศษ” 

ส.ส. ๑/๓ 



 
 
 

 
 
 
 

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

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

นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ................. ท าการแทน 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..  

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

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

(ใบท้าย) 
 
 

ส.ส. ๑/๓ 



ส.ส. ๑/๔  
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี ..  
จังหวัด ................................. 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๙๗ ข้อ ๑๙๘ และข้อ ๑๙๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้ลงทะเบียนตามถ่ินที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ …………………………(ระบุชื่อสถานที)่…………………………….. 

หมายเหตุ  ให้กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ชาย 
 หญิง 
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ชาย 
 หญิง 

จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 
จ านวน .................................................... คน 

(ใบแรก) 

 
 
 
 
 



ส.ส. ๑/๔ 
 

 

 

หมายเหตุ  ๑. เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
              ๒. เรียงตามชื่อตัว – ชื่อสกุล 
 

 

ล าดับ
ที ่

เขตเลือกตั้ง/จังหวัด 
รหัสเขต
เลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อตัว - ชื่อสกุล เพศ 

ลายมือชื่อหรือ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



ส.ส. ๑/๔  

 

 

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

 

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..... /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จังหวัด ...................................... 

 
 
 
 
 
 

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

(ใบท้าย) 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี ..  
จังหวัด .................... 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

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

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๐๙ 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ ......................(ระบุชื่อสถานที)่…………........... 
 

หมายเหตุ ให้กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) 
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 
            ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
                 ชาย 
                 หญิง 
             ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในเขตเลือกตั้ง) 
                 ชาย 
                 หญิง 
             ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (นอกเขตเลือกตั้ง) 
                 ชาย 
                 หญิง 
 

จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 
จ านวน .............................. คน 

(ใบแรก) 
 

ส.ส. ๑/๕ 



 

 

 
 
 

ล าดับที่ 
เขตเลือกตั้ง/

จังหวัด 
รหัสเขต
เลือกตั้ง 

เลขประจ าตัวประชาชน ชื่อตัว - ชื่อสกุล เพศ 
ลายมือชื่อหรือ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
หมายเหตุ ๑. เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 ๒. เรียงตามชื่อตัว – ชื่อสกุล 
 
                        ใบต่อ 

 
 
 

ส.ส. ๑/๕ 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..... /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จังหวัด .................... 

 
 
 
 
 
 
 

........................................ ผู้พมิพ์/คัด 
.............................................. ผู้ทาน 

(ใบท้าย) 
 

  

ส.ส. ๑/๕ 



 

 

 
 

(ด้านหน้า)   
 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ............. จงัหวัด ........................ 

เรียน  เจ้าบ้าน ............................................................................................................. 
  ...........................................................................................................................  

  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง .............................................................................. 
.......................................................................................................................... ............................................................ 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคราวนี้  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคนมีหน้าที่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  หากไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ โปรดแจ้งเหตุที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ
นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาล) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ
ที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมถูกจ ากัดสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด จึงขอได้โปรดด าเนินการดังนี้ 
  ๑. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งว่ามีชื่อของท่านหรือไม่ ถ้าไม่มีหรือ  
ไม่ถูกต้องโปรดติดต่อนายทะเบียนอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ณ ส านักงานเทศบาล 
ภายในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
  ๒. ขอเชิญท่านและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคนไปออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง 
.................................. หน่วยเลือกตั้งที่ ............. ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................................................ 
อ าเภอ/เขต ......................................... จังหวัด .......................................... ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา 
  ๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านมีดังนี้ 

 ล าดับที่          ชื่อตัว - ชื่อสกุล  ล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.  .......................................             ............................ 
 ๒.   .......................................             ............................ 
 ๓.  .......................................             ............................ 
 
 
 

ส านักทะเบียน ....................................... ท าการแทน 
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด ............................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๖ 

ส.ส. ๑๐/๑/นร 



 

 

 
(ด้านหลัง) 

 
 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ สามารถแจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้งหรือ
ภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง   

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู ้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั ้น
ย่อมถูกจ ากัดสิทธิ ๕ ประการ  ดังนี้ 
  ๑. ยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

๒. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

๓. สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
๔. ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและ

ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
๕. ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น 

ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีก าหนดเวลาครั้งละ ๒ ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจ ากัดสิทธิ
ครั้งหลังนี้ โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใด
ให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๑/๖ 



 

 

 

แบบค าร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เลขรับที่ ............./....          เขียนที่ ....................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า .................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ............................. อยู่บ้านเลขที่ ........
หมู่ที่ .......... ตรอก/ซอย ................................... ถนน .................................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ...........................
อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด ............................. มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
ด าเนินการเก่ียวกับรายการผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
    ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ....... ต าบล/แขวง/เทศบาล ...................... 
อ าเภอ/เขต ............................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..................................... 
    ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/สถานที่เลือกตั้ง .......................................... 
อ าเภอ/เขต ............................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..................................... 
    ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ /สถานที่เลือกตั้ง 
................................................... อ าเภอ/เขต ................................ เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................  

  ๑. ขอเพิ่มชื่อ  ข้าพเจ้า  บุคคลอื่น ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
  ๑.๑ ................................................ เลขประจ าตัวประชาชน ............................................. 
  ๑.๒ ................................................ เลขประจ าตัวประชาชน .............................................   
  ๑.๓ ................................................  เลขประจ าตัวประชาชน .............................................   

  ๒. ขอถอนชื่อ  ข้าพเจ้า บุคคลอื่น ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
  ๒.๑ ................................................ เลขประจ าตัวประชาชน .............................................. 
  ๒.๒ ............................................... เลขประจ าตัวประชาชน ..............................................   
  ๒.๓ ...............................................  เลขประจ าตัวประชาชน ..............................................   
  ๓. เร่ืองอื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าด าเนินการในฐานะ  เจ้าบ้าน  ผู้มีส่วนได้เสีย ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้  
 (๑) บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่ ......................... ออกให้ ณ ............... วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
 (๒) ............................................................................................................................................................... 
 (๓) ............................................................................................................................................................... 

                                     (ลงชื่อ) .......................................... ผู้ยื่นค าร้อง 
                                 (........................................) 

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

ค าสั่ง 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
 
(ลงชื่อ) ..................................................... 
          ..................................................... 

 

ส.ส. ๑/๗ 



 

 

 
(ด้านหน้า) 

(ส่วนที่ ๑) 
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  

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

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................ เลขประจ าตัวประชาชน ..............................  
อายุ .............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที ่................ ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................. 
ต าบล/แขวง/เทศบาล ......................... อ าเภอ/เขต ............................... เขตเลอืกตั้งที ่.. จังหวัด ............................. 
ขอแจ้งว่าข้าพเจ้ามีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้ง ดังนี้ 
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  
   การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
   การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
   
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................   
.......................................................................................................................................................................... ............ 

พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งด้วย (กรณีมี) คือ 
๑. ............................................................. 
๒. ............................................................. 
๓. ............................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ตัดตามเส้นนี้                                                                                                   (ส่วนที่ ๒)  

 
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ)  
 

 เรียน ...............................................................................  
        .................................................................. ............. 
        ............................................................................... 
  รหัสไปรษณีย์ .............. 

 
 

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

(หมายเหต ุ ผู้แจ้งเหตุเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้แจ้ง) 

ส.ส. ๑/๘ 



 

 

 
(ด้านหลัง)  

(ส่วนที่ ๑) 
บันทึกของบุคคลรับแจ้งเหตุ  

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

 
  ได้ตรวจสอบแล้วผู ้แจ ้งเหตุมีชื ่ออยู ่ในบัญชีรายชื ่อ ผู ้ม ีส ิทธ ิเล ือกตั ้งหน่วยเลือกตั ้งที ่ ...  
ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................ อ าเภอ/เขต ........................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .............................. 
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  
   การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
   การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
   การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   

  มีเหตุผลอันจ าเป็นเพียงพอ       ไม่มีเหตุผลอันจ าเป็นเพียงพอ  

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

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

นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .................. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*ตัดตามเส้นนี้                                                                                                     (ส่วนที่ ๒)  

(ส าหรับบุคคลรับแจ้งเหตุ)  

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ 

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

ตามที่ นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ... ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................... อ าเภอ/เขต .................................. เขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด ................................................. ........ ได้แจ้งเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... นั้น  

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า    มีเหตุผลอันจ าเป็นเพียงพอ     
  ไม่มีเหตุผลจ าเป็นเพียงพอ  

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

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

       นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ................  

 

ส.ส. ๑/๘ 



 

 

 

 

 

ประกาศนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ..................................... 
จังหวัด ....................................... 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

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

 ตามท่ีได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... นั้น 

 ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ อ าเภอ/เทศบาล/เขต .................................................................... 
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  
ดังนั้น นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น จึงประกาศให้ทราบว่าบุคคลผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่ าว
เป ็นบ ุคคลที ่ถ ูกจ าก ัดส ิทธิตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ 

ต าบล/
หมู่บ้าน 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล 
ที่อยู่ 

(ตามบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

 
หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

     

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

   นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ................... 
 

 

 

 

หมายเหตุ ให้พิมพ์เลขประจ าตัวประชาชนเฉพาะชุดที่ส่งมอบใหส้ านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ส.ส. ๑/๙ 



 

 

(ด้านหน้า) 
ค าร้องขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจ 

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 

เขียนที ่.......................................................... 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................... เลขประจ าตัวประชาชน ............................
อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขท่ี ............. หมู่ที ่........... ตรอก/ซอย ................................ ถนน ..................................... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................................. อ าเภอ/เขต .............................................เขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด ................................. ขอแจ้งว่าข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
  การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 
 พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการยื่นค าร้องขอแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และไม่แจ้งเหตทุี่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร คือ 
 ๑. ..................................................................   ๓. ................................................................. 
 ๒. ..................................................................           ๔. .................................................................. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ผู้ยื่นค าร้อง 
            (............................................) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*ตัดตามเส้นนี้                                                                                                        (ส่วนที่ ๒) 

(หนังสือตอบผลการพิจารณาการยื่นค าร้อง) 
เรียน   .....................................................................................  

     ......................................................................................  
     ...................................................................................... 
     รหัสไปรษณีย์ ...................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(หมายเหต ุผู้ยื่นค าร้องเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้ยื่นค าร้อง) 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๑๐ 



 

 

(ด้านหลัง) 

บันทึกของบุคคลรับค าร้อง (ส่วนที่ ๑) 
 

วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
 
 ได้ตรวจสอบแล้วผู้ร้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
  การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
  การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 

       แจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องทราบ เมื่อวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

       แจ้งให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายทราบ 
เมื่อวันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. .... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ) …………………………………………… 

        (................................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ............. /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*ตัดตามเสน้นี ้                                                    (ส าหรับบุคคลรับค าร้อง)                                         (ส่วนที่ ๒) 

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยืน่ค ารอ้ง 
          วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

 ตามที่ นาย/นาง/นางสาว .................................................. ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ งและไม่แจ้งเหตุที่ ไม่อ าจไปใช้สิทธิเลือกตั้ งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้น มิใช่ เหตุอันสมควร ต าบล/หมู่บ้าน
..................................... ล าดับที่ ................ ที่อยู่(ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)......................................................................... 
............................................................................................................................. ...........................................................................
ได้ขอให้ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... นั้น 

 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า       
    
     

         
 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจงัหวัด ............./ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

ส.ส. ๑/๑๐ 

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง และได้ด าเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อฯ และแจ้งไปยัง
ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมายให้ด าเนินการ
แก้ไขฐานข้อมูลแล้ว  

ไม่ไปใช้สิทธิเลอืกตั้ง 



 

 

       

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยื่นค าร้อง 
 

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

เรียน  ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมอบหมาย 

  ด้วย นาย/นาง/นางสาว ........................................................... ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้น มิใช่เหตุ
อันสมควร ต าบล/หมู่บ้าน .................. ล าดับที่ ............ ที่อยู่(ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)................................. 
...................................................................................................................................................................................
ได้ขอให้ด าเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง หรือแจ้ง เหตุไว้แล้วแต่ เหตุนั้น มิใช่ เหตุอันสมควรในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใน
วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง และได้ด าเนินการขีดฆ่าชื่อออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้ว 
แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร  

  จึงเรียนมาเพ่ือแก้ไขฐานข้อมูล 

 

 
(ลงชื่อ) …………………………………………… 

        (................................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ............./หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑/๑๐ 



 

 

 

 
ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง ..............................  

ต าบล/แขวง/เทศบาล ...................... อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................... 

   

  

ล าดับ
ที ่

เลข 
ประจ าตัว
ประชาชน 

ช่ือตัว - ช่ือสกุล อาย ุ
ภูมิล าเนา
ปัจจุบัน 

ความผิดที่
กระท า 

ค าสั่งศาล/
มติ กกต. 
วันเดือนป ี

ระยะเวลาที่
ถูกเพิกถอน

สิทธิ 

วันที่พ้นการ
ถูกเพิกถอน

สิทธิ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

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

   

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑/๑๑ 



 

 

 

 

ทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง .......................... 
 ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................ อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ...............................  

   

ล าดับที ่
เลข 

ประจ าตัว
ประชาชน 

ช่ือตัว - ช่ือสกุล อาย ุ
ภูมิล าเนา
ปัจจุบัน 

ความผิดที่
กระท า 

ค าสั่งศาล/
มติ กกต. 
วันเดือนป ี

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

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

   

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๑/๑๒ 



 

 

 

 
ทะเบียนผู้ถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว  ประเภทการเลือกตั้ง ..........................  

ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................ อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ............................... 

   

ล าดับ
ที ่

เลข 
ประจ าตัว
ประชาชน 

ช่ือตัว - ช่ือสกุล อาย ุ
ภูมิล าเนา
ปัจจุบัน 

ความผิดที่
กระท า 

มติ กกต. 
วันเดือนป ี ระยะเวลา วันที่พ้น 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

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

   

 

 
 

ส.ส. ๑/๑๓ 



 

 

ค าขอลงทะเบียน 
 ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 
        ค าขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 

เรียน  นายทะเบียน ................... ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
         รายบุคคล 

ด้วยข้าพเจ้า ......................................... หมายเลขประจ าตัวประชาชน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ........... หมู่ที่ ...... ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .................................... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................ อ าเภอ/เขต .............................. จังหวัด .................................. มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง มีความประสงค์ 
    ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก 

       □  ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกตั้ง 
  □  มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อ่ืนใดนอกเขตเลือกตั้ง 
   ทีต่นมีสิทธิเลือกตั้ง  
   ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เพ่ือไปใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน   

         รายกลุ่ม 

 ด้วยข้าพเจ้า ............................................... ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด .................... เบอร์โทรศัพท์ ........................ ขอเรียนว่าบุคคลในหน่วยงาน จ านวน .......... คน ตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย ได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือเกี่ยวกับ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกเขตเลือกตั้ง   ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลจ านวนดังกล่าวไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอให้บุคคล
จ านวนดังกล่าว  ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 

           พร้อมนี้ได้ยื่นหลักฐาน ................................................................................. ประกอบค าขอลงทะเบียนมาด้วยแล้ว 

(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ยื่นค าขอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
                      (...........................................) 

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

การวินิจฉัยของนายทะเบียน ................... ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

 □  อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้ ..................... คน 
 □  ไม่อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ..................... คน 
      เนื่องจาก ................................................................................................................... ......................... 

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

                  นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ............... 
                                                        ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

(ใบแรก) 

ส.ส. ๑/๑๔ 



 

 

แบบตอบรับ 
เลขที่...../........ 

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

                รายบุคคล 

 หมายเลขประจ าตัวประชาชน                                                                  ที่ได้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ...................................... นั้น     

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้พิจารณาและเห็นว่า 
  □  ท่านเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอให้ไปใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ระหว่างเวลา ............................. นาฬิกา ถึง ...................... นาฬิกา 
ณ ...............................................................  

  □  ท่านเปน็ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก .............................. .... 
......................................................................................................................................................................................... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                รายกลุ่ม 

 ตาม ที่ ท่ า น ได้ ยื ่ น ค า ข อ ใ ช้สิท ธิ อ อ ก เ สี ย ง ล งคะแน น ก่อ น วัน เ ลื อ ก ตั้ ง ใน เ ข ต เ ลือ ก ตั้ ง ที่  . .  
จังหวัด .......................................   

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้พิจารณาและเห็นว่า 
  □ ล าดับที่ .................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
ระหว่างเวลา ................... นาฬิกา ถึง ................. นาฬิกา ณ ...................................................... 
  □ ล าดับที่ ............................................................ เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก ..............................................................................................................................................  

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

            (...............................................) 
              นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ............... 

         ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนังสือตอบรับการลงทะเบียน 
 

กรุณาส่ง ชื่อ ................................................. สกุล ...................................................... 

 เลขที ่................ ถนน ................................ ตรอก/ซอย ................................. 

 ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................ อ าเภอ ........................................ 

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

 รหัสไปรษณีย์    
(ใบท้าย) 

ส.ส. ๑/๑๔ 



 

 

 
       

 
 
 
 

ล า 

ดับ 

ที ่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

ลายมือชื่อผู้ขอใช้สิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนวันเลือกตั้ง 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

 รายช่ือบุคคลผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
 อ าเภอ/เขต ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........................... จังหวัด .................................. 
 ของหน่วยงาน ................................................................................ ประกอบค าขอ ส.ส. ๑/๑๔ 

เพื่อขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

ส.ส. ๑/๑๔ 



 

 

ค าขอลงทะเบียน 

        ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
       ค าขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 

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

       วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ด้วยข้าพเจ้า ............................................... เลขประจ าตัวประชาชน ...................................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................. หมู่ที่ .............. ตรอก/ซอย .................................. ถนน ....................................... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล .................... อ าเภอ/เขต ......................... จังหวัด ....................... เขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวดั ....................... มีความประสงค์ 

 ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพ่ือออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ....................(ระบุสถานที่)....................  อ าเภอ/เขต .................... 
เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ....................    

 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
เพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

 ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จากเดิมเขตเลือกตั้งที่ ..........
จังหวัด ................... เป็น ....................(ระบสุถานท่ี).................... เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด .................... 

 ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ จ านวน ........ คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียน
เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพ่ือออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอก
เขตเลือกตั้ง โดยได้แนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพร้อมค าขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

                                        (ลงชื่อ) ............................................... 
 (...............................................) 
 ผู้ยื่นค าขอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

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

ค าสั่งนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .................................. 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน  

ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และให้แจ้งผู้ยื่นค าขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และให้บันทึกปรับปรุงระบบฐานข้อมูล        

ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้เคยขอลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 

 

 (ลงชื่อ) ............................................... 
 (...............................................) 
          นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น..............................     
                                    (ใบแรก) 

ส.ส. ๑/๑๕ 



 

 

แบบตอบรับ 
เลขที ่...../....  

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

                รายบุคคล 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................                  
เลขประจ าตัวประชาชน ---- มีชื่ ออยู่ ในทะเบียนบ้ านเลขที่  ....................             
หมู่ที ่.............. ถนน ............................... ตรอก/ซอย ............................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ..........................   
อ าเภอ/เขต ..................................... จังหวดั .................................. นายทะเบยีนได้พิจารณาอนุญาตให้ 

 ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพ่ือออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง ...................(ระบสุถานท่ี).................... อ าเภอ/เขต ........................... 
เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ....................     

 ยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
เพ่ือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

 เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
จากเดิมเขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ................. เป็น ..................(ระบุสถานที่).................  เขตเลือกตั้งที่ ........... 
จังหวัด .................... 

 

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

                รายกลุ่ม 

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่าบุคคลตามที่ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนไว้ นายทะเบียนได้พิจารณาและเห็นว่า 
            ล าดับที่ ...................................... ................................ เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง  
       ล าดับที่ ............................................................. .................. เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก ..................................................................................................................  
  

                       (ลงชื่อ) ............................................... 
  (...............................................) 
           นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .............................. 

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

หนังสือตอบรับการลงทะเบียน 
 

กรุณาส่ง ชื่อ ................................................. สกุล ........................................................ 

 เลขที ่................ ถนน ................................ ตรอก/ซอย ................................. 

 ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................ อ าเภอ/เขต ......................... 

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

 รหัสไปรษณีย์    
(ใบท้าย) 

ส.ส. ๑/๑๕ 



 

 

บัญชีรายช่ือผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  

 

ล าดับที ่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย 

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง สถานที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
ที่จะไปใช้สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ลายมือชื่อผู้ขอ
ลงทะเบียน 

เขตเลือกตั้งที ่ จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ส.ส. ๑/๑๕ 



 

 

 
 

ค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

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

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

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ............................. 

    ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้แทน(ระบุชื ่อองค์กรหรือสมาคม) และผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้  
จ านวน .... คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้สูงอายุ โดยข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ได้แนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของทุกคน  
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาพร้อมค าขอนี้แล้ว 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าสั่งนายทะเบียน ....................................... 
  ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
  ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมทราบ 
 

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

นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .............................. 
 
 
 
 

(ใบแรก) 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๑/๑๖ 



 

 

แบบตอบรับ 
เลขที ่...../....  
 

 ตามท่ี (ระบุชื่อองค์กรหรือสมาคม) ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จ านวนทั้งสิ้น ......... คน  นายทะเบียน .............................................. 
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า  
  □ ล าดับที่ ................................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  ณ ......................................... 
อ าเภอ/เขต .................................... 
  □ ล าดับที่ .................................................................................................................. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เนื่องจาก ............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 จึงมอบหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

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

                                     นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .............................. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือตอบรับการลงทะเบียน 

 

กรุณาส่ง ชื่อ ................................................. สกุล ........................................................ 

 เลขที ่................ ถนน ................................ ตรอก/ซอย ................................. 

 ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................ อ าเภอ/เขต ......................... 

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

       รหัสไปรษณีย์        
    

 
 
 
 

(ใบท้าย)



 

 

บัญชีรายช่ือผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัว –  ชื่อสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ครั้งสุดท้าย  

ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 

ขอลงทะเบียน ลายมือชื่อผู้ขอลงทะเบียน นายทะเบียนได้ตรวจสอบ 

เบื้องต้นแล้ว 

   เขตเลือกตั้งที่ .................. 
อ าเภอ/เขต ..................... 
จังหวัด ............................ 

       พิการทางสายตา 
       พิการทางการเคลื่อนไหว 
       พิการทางการได้ยิน 
       พิการด้านอ่ืนๆ 
       เป็นผู้ทุพพลภาพ 
       เป็นผูสู้งอาย ุ
       เป็นผู้ดูแลฯ 

 
          เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
          ไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๑/๑๖ 



 

 

๑. ผู้แทนของพรรค 
 

 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ..................................................... 

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

 ใบสมัครเลขที่ ........................................  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)  

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี  สัญชาติ .................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................ ....... 
(๒)  เกิดวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
(๓)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
(๔)  สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ .................................................................. 
(๕) ชื่อตัว – ชื่อสกุล (บิดา) ...................................................................... สัญชาติ ................................... 
(๖) ชื่อตัว – ชื่อสกุล (มารดา) ............................................................. ...... สัญชาติ .................................... 
(๗)  คุณวุฒิการศึกษา 
 - ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา .................................................................................................. ........ 
   ชื่อสถานศึกษา ...................................................... ...............  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ....  
  - ระดับปริญญาตรี สาขา ......................................................................................................... ............ 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาโท สาขา .......................................................................................................... ........... 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาเอก สาขา ......................................................................................................... .......... 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
  
   

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ส.ส. ๒/๑ 



 

 

 
                                                                                                                (ด้านหลัง) 
(๘)  อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 
 ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ระบุต าแหน่งด้วย) ............................................................................................................................ 
 ข. กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................   
 .............................................................................................................................................................. 
(๙)  สถานที่ท างาน ................................................................................................................... .................. 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 โทรศัพท ์.................................................................................. ............................................................ 

 (๑๐) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป)       
  ........................................................................................................................... ................................... 

 .................................................................................................. ............................................................ 
(๑๑) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกตั้งที่ส าคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................ ..............................................

 ...................................................................................................................... ........................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้แนบประวัติการ
ท างาน (ถ้ามี) จ านวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้  

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล       
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและ
ส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          
เพ่ือประโยชน์ในการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคล 

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

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

ส.ส. ๒/๑ 



 

 

                               
บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 

เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..   
จังหวัด ....................................................... 

 
เขียนที ่........................................................... 

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

ข้าพเจ้า ........................................................................................................ ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านน าหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต 
 เลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .............................................................  

ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ........................................................................ และได้ลงลายมือชื่อ 
 รับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ 
ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการ

 การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม ่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ

 คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม ่
ตอบ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 ข้อความข้างบนนี้ ได้ อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย            
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
.......................................................... ผู้ให้ถ้อยค า 

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

.......................................................... ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
                                                             (...........................................................)   

 
 
 

    

ส.ส. ๒/๑ 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหา 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..................................................... 

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

 เลขที่ ........................................  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)  

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี  สัญชาติ .................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................ ....... 
(๒)  เกิดวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
(๓)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
(๔)  สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ..................................................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ .................................................................. 
(๕) ชื่อตัว – ชื่อสกุล (บิดา) ............................................................... ........ สัญชาติ ................................... 
(๖) ชื่อตัว - ชื่อสกุล (มารดา) .................................................................... สัญชาติ ................................... 
(๗)  คุณวุฒิการศึกษา 
 - ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา ..........................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
  - ระดับปริญญาตรี สาขา .....................................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาโท สาขา .....................................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ....  
  

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ส.ส. ๒/๑ (ท) 



 

 

 
(๘)  อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 
 ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ระบุต าแหน่งด้วย) ......................................................................................................... ................... 
 ข. กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................   
 ......................................................................................................... ..................................................... 
(๙)  สถานที่ท างาน ...................................................................................... ............................................... 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 โทรศัพท ์........................................................................................................... ................................... 

 (๑๐) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป)       
  .................................................................................................. ............................................................ 

 .................................................................................................. ............................................................ 
 .................................................................................................... .......................................................... 
(๑๑) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกตั้งที่ส าคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................ ..............................................

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ                
การท างาน (ถ้ามี) จ านวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้  

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล       
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้ งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          
เพ่ือประโยชน์ในการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการ 
ให้ความยินยอมทั้งกรณีท่ัวไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

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

 

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

ส.ส. ๒/๑ (ท) 



 

 

                               
บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหา 

เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..   
จังหวัด ....................................................... 

 
เขียนที ่........................................................... 

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านน าหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต 
 เลือกตั้งที่ ............. จังหวดั .............................................................  

ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชื่อ 
 รับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ 
ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม  ท่ าน เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม ข้ อ  ๗  และไม่ มี ลั กษณ ะต้ องห้ ามตามข้ อ  ๘  ของระ เบี ยบ  

 คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม ่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ

 คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม ่
ตอบ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 ข้อความข้างบนนี้ ได้ อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย            
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
..........................................................   ผู้ให้ถ้อยค า 

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

..........................................................   ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
          (...........................................................)  

 
 
 

            

ส.ส. ๒/๑ (ท) 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..  จังหวัด ..................................................... 

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

 ใบสมัครเลขที่ ........................................  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)  

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี  สัญชาติ .................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................ ....... 
(๒)  เกิดวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
(๓)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
(๔)  สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ .................................................................. 
(๕) ชื่อตัว – ชื่อสกุล (บิดา) ....................................................................... สัญชาติ ................................... 
(๖) ชื่อตัว - ชื่อสกุล (มารดา) .................................................................... สัญชาติ ................................... 
(๗)  คุณวุฒิการศึกษา 
 - ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา .......................................................................................................... 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
  - ระดับปริญญาตรี สาขา ..................................................................................................................... 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาโท สาขา .....................................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................  
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ส.ส. ๒/๒  



 

 

  
                                                                                                            (ด้านหลัง) 
(๘)  อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 
 ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ระบุต าแหน่งด้วย) 
 ข. กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................   
 ......................................................................................................... ..................................................... 
(๙)  สถานที่ท างาน ................................................................................................................... .................. 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 โทรศัพท ์.................................................................... .......................................................................... 

 (๑๐) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป)       
  ........................................................................................................................... ................................... 

 .................................................................................................. ............................................................ 
 (๑๑) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ส าคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................ ..............................................

 ....................................................................................................... ....................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การท างาน (ถ้ามี) จ านวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้  

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล       
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          
เพ่ือประโยชน์ในการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการ 
ให้ความยินยอมทั้งกรณีท่ัวไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

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

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

ส.ส. ๒/๒  



 

 

                                                                                                  
                              

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..   

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

เขียนที ่........................................................... 

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านน าหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
 ที่ ............. จังหวัด .............................................................   

ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชื่อ 
 รับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้ 
ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการ 

                   การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม ่
ตอบ ข้าพเจ ้าขอรับรองว ่าเป ็นผู ้ม ีค ุณสมบัต ิตามข้อ  ๗  และไม ่ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามข้อ  ๘  

 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖     
 ทุกประการ 

ถาม  ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม ่
ตอบ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
..........................................................   ผู้ให้ถ้อยค า 

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

..........................................................   ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
         (...........................................................)  

 
            

ส.ส. ๒/๒  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..................................................... 

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

 เลขที่ ........................................  (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก)  

(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี  สัญชาติ .................. 
 เลขประจ าตัวประชาชน ................................................................................................................ ....... 
(๒)  เกิดวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
(๓)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
(๔)  สถานที่ติดต่อ บ้านเลขท่ี ................................... ตรอก/ซอย .............................................................. 
 ถนน ............................................  หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................................................ 
 อ าเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .................................................................... . 
 รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ .................................................................. 
(๕) ชื่อตัว – ชื่อสกุล (บิดา) ....................................................................... สัญชาติ ................................... 
(๖) ชื่อตัว – ชื่อสกุล (มารดา) ................................................................... สัญชาติ ................................... 
(๗)  คุณวุฒิการศึกษา 
 - ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สาขา .................................................................................................. ........ 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
  - ระดับปริญญาตรี สาขา ......................................................................................................... ............ 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาโท สาขา .......................................................................................................... ........... 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. .... 
 - ระดับปริญญาเอก สาขา ......................................................................................................... .......... 
   ชื่อสถานศึกษา .....................................................................  ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... 
 

 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๒ นิ้ว 

ส.ส. ๒/๒ (ท) 



 

 

                                                                                                              (ด้านหลัง) 
 
(๘)  อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................................................................... 
 ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ระบุต าแหน่งด้วย) ........................................................................ .................................................. 
 ข. กรณีข้าราชการบ านาญ (ระบุต าแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................   
 .............................................................................................. ................................................................ 
(๙)  สถานที่ท างาน ................................................................................................................... .................. 
 ............................................................................................................................. ................................. 
 โทรศัพท ์........................................................................................................... ................................... 

 (๑๐) ประสบการณ์การท างานที่ส าคัญ (โดยสังเขป)       
  ........................................................................................................................... ................................... 

 .................................................................................................. ............................................................ 
 .................................................................................................... .......................................................... 
(๑๑) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกตั้งที่ส าคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................ ..............................................

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การท างาน (ถ้ามี) จ านวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้  

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอ่ืนใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล       
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนา
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง          
เพ่ือประโยชน์ในการสรรหาเป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้  โดยให้ถือว่าเป็นการ 
ให้ความยินยอมทั้งกรณีท่ัวไปและตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

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

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

ส.ส. ๒/๒ (ท) 



 

 

 
                               

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้ได้รับการทาบทามเข้ารับการสรรหา 
เป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..   

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

เขียนที ่........................................................... 

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

ข้าพเจ้า ....................................................................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ต าแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้ 

ถาม  ท่านน าหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต เลื อ ก ตั้ ง 
 ที่ ............. จังหวัด .............................................................   
ตอบ  ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชื่อ 
 รับรองความถูกต้องไว้แล้วจ านวน ............... แผ่น ประกอบการเขา้รับการสรรหาในครั้งนี้ 
ถาม  ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่ 
ตอบ  ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม  ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ของระเบียบ ค ณ ะก รรม ก า ร 

 การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม ่
ตอบ ข้าพ เจ้ าขอรับรองว่าเป็ นผู้ มี คุณ สมบั ติ ตามข้อ  ๗  และไม่มี ลั กษณ ะต้องห้ ามตามข้อ ๘              

 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ทุกประการ 

ถาม  ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม ่
ตอบ  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด 

 ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
..........................................................   ผู้ให้ถ้อยค า 

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

..........................................................   ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
 (...........................................................)  

        
 

ส.ส. ๒/๒ (ท) 



 

 

 
 
 

 
 

ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  
ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ............. 

 ในวันที ่.. เดือน .............. พ.ศ. .... 

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

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖ และข้อ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จ านวน .... จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน ...... เขตเลือกตั้ง 
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายค าสั่ง และให้มีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

 ๑. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพิจารณาเลือกกันเองเพ่ือให้คน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็วนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 ๒ . มีหน้ าที่ และอ านาจตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ าด้ วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมอบหมาย 

 ๓. ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จนกว่างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จสิ้น  

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

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

 

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

                                         ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
 
 
 
 

ส.ส. ๒/๓ 



 

 

หมายเหตุ  ผู้แทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์การลงค 
[บัญชีรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
จังหวัด .......................... 

(เอกสารแนบท้ายตามค าสั่ง ................................... ) 
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. ประกอบด้วย 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. คือ ................................................ ..........................  
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. ประกอบด้วย 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. คือ ..........................................................................  
 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. ประกอบด้วย 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. คือ .......................................................................... 
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด..................... 
ที ่..../.... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

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

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และคณะกรรมการ            
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย             
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ ๒๕ และข้อ ๓๔ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..........จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ........ ต าบล/แขวง/เทศบาล .......................... 
อ าเภอ/เขต ..................... เขตเลอืกตั้งท่ี .. จังหวดั ......................... ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
                         ๑.๑ ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ ........................................ 
                         ๑.๒ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ 
                         (๑) ..............................................  (๒) .............................................. 

     (๓) ..............................................  (๔) ..............................................  
    (๕) .............................................. (๖) ..............................................  
    (๗) .............................................. (๘) ..............................................   

๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
     ๒.๑ .................................................  
     ๒.๒ ................................................. 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

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

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

                                             ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
               จังหวัด ....................................... 

 

หมายเหตุ  ผู้แทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง 
 ๑. ผู้แทนของพรรค....................... ได้แก่................................... 

หมายเหตุ  การระบุหน่วยเลือกตัง้ให้สอดคล้องกับการประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้ง 

ส.ส. ๒/๔ 



 

 

 

 

 

ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด........................ 
ที ่..../....  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย             
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๒๕ และข้อ ๓๔ 
ของระเบ ียบคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง ว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่  .. จังหวัด ...................... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่
เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
    ชุดที่ ... อ าเภอ/เขต .................................. จังหวดั ........................... ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่ ........................................................ 
 ๑.๒ กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่ 
 (๑) .......................................... ......  (๒) ...............................................  
 (๓) .................................. ..............  (๔) ............................................... 
 (๕) .............................................. ..  (๖) ..............................................  
 (๗) .............................................. ..  (๘) ..............................................  
 ๑.๓ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
  (๑)  ...............................................  (๒) ...............................................  

ฯลฯ 

๒. คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 
ชุดที่ ... อ าเภอ/เขต .................................. จังหวดั ........................... ประกอบด้วย 

 ๒.๑ ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่........................................................  
 ๒.๒ กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่ 
            (๑) ................................................  (๒) ............................................... 
 (๓) ........................................ ........  (๔) ............................................... 
 (๕) ........................................... .....  (๖) ............................................... 
 (๗) .............................................. ..  (๘) ..............................................   

๒.๓ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
  (๑)  ...............................................  (๒) ............................................... 

ฯลฯ 

ส.ส. ๒/๕ 



 

 

- ๒ - 

๓. คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  
ชุดที่ ... อ าเภอ/เขต .................................. จังหวดั ........................... ประกอบด้วย 

 ๓.๑ ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่........................................................ 
 ๓.๒ กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่ 

   (๑) ........................................ ........  (๒) ............................................... 
 (๓) ................................................  (๔) ............................................... 
 (๕) ........................................... .....  (๖) ...............................................  

   (๗) .............................................. ..  (๘) .............................................. 
๓.๓  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ 

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

ฯลฯ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....   

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที ่../หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จังหวัด ........................... 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๒/๕ 



 

 

 
 
 
 

 
ค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จงัหวัด ............................. 

ที่ ..../....  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๒๕ และข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................. 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้ 

๑. บัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  
       ๑.๑ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ชุดที่ ... ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก ่........................................................   
  (๒) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก ่
  (๒.๑) ...........................................  (๒.๒) .............................................  
  (๒.๓) ...........................................  (๒.๔) .............................................. 
  (๒.๕) ...........................................  (๒.๖) .............................................. 
  (๒.๗) ...........................................  (๒.๘) ..............................................   
         (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ ...................................................... 

ฯลฯ 
๒. บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร  

       ๒.๑ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ชุดที่ ... ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก ่........................................................   
   (๒) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ 
  (๒.๑) ...........................................  (๒.๒) .............................................  
  (๒.๓) ...........................................  (๒.๔) ............................................. 
  (๒.๕) ...........................................  (๒.๖) .............................................. 
  (๒.๗) ...........................................  (๒.๘) ..............................................   
         (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ ...................................................... 

ฯลฯ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

 สั่ง ณ วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
(ลงชื่อ) .............................................. 
          (...........................................) 

    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
           จังหวัด .................. 

หมายเหตุ ๑. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด ให้ถือเกณฑ์ผู้ลงทะเบียน ๘๐๐ คนเป็นประมาณ
 ๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ๑ ชุด ให้ถือเกณฑ์ ผู้ลงทะเบียน ๘๐๐ คน
เป็นประมาณ 

ส.ส. ๒/๖ 



 

 

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

  
 
 
 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 
เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด .......................... 
ที่ตั้ง ......................................................... 

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

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..           จ านวน .. แผ่น 
 จังหวัด ..................... ที ่..../.... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า 
   หน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่  .. จังหวัด ………....……… พิจารณาเห็นว่า
ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
หน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ....... ต าบล/แขวง/เทศบาล ..................... อ าเภอ/เขต ............................ เขตเลือกตั้งที่ ..  
จังหวัด ............................... ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ส่งมาพร้อมนี้ และเพ่ือเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุม
รับฟังค าชี้แจง ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... นาฬิกา ณ ........................................................................  

  อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 

                      ขอแสดงความนับถือ 

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

                        ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
                 จังหวัด .............................. 

 
 
 
 

 
 
 

ส.ส. ๒/๗ 



 

 

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

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

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

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/คณะกรรมการนับ  
คะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                     

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/ 
 คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ท่าน   
     เป็นคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  

                    เป็นคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 

       เป็นคณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

     เป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

                    เป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร  

       เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งกลาง/สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง 

เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ ................................... ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพื่อให้เข้าใจบทบาทอ านาจและหน้าที่ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมรับฟังค าชี้แจง
ในวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ................... นาฬิกา ณ ................................................................... 

            อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ท่านเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่
ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 

                       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ได้รับมอบหมาย  
            จังหวัด .................... 

ส.ส. ๒/๘ 



 

 

 

 

ประกาศส านักทะเบียน 
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

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

  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และคณะกรรมการ         
การเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๙๕ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ท าให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ย่อมถูกจ ากัดสิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

  ดังนั้น นายทะเบียน ......................................................................................... ............................. 
จึงประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
บุคคลรับแจ้งเหตุ 

ต าแหน่ง 
เขตท้องที่ 
รับแจ้งเหตุ 

สถานที่ 
รับแจ้งเหตุ 

วิธีการ 
แจ้งเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
      
 
     (ลงชื่อ) ................................................ 
      (...............................................) 
             นายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น.............................. 
 
 
 

ส.ส. ๒/๙ 



 

 

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

 
 

 

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

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

เรื่อง  ขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองเพ่ือสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน   

เรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ....................... 

  ด้วย (ระบุชื่อพรรคการเมือง) ........................ .......... ได้ส่งสมาชิกพรรคการเมืองเข้าสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............................................ 
จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผูแ้ทนของพรรค ..................................................... ดังต่อไปนี้ 

ต าบล/แขวง/เทศบาล หน่วยเลือกตั้งที่ ผู้แทนพรรคการเมือง 

................... .............. 
นาย/นาง/นางสาว ............................ นามสกุล .................................        
เลขประจ าตัวประชาชน ...................................................................... 

................... .............. 
นาย/นาง/นางสาว ............................. นามสกุล ................................        
เลขประจ าตัวประชาชน ..................................................... ................. 

  ฯลฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

 

           ขอแสดงความนับถือ 

                                        (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
                     (…………………………………………….) 
              หัวหน้าพรรค ....................................... 

 
 
 
พรรค ................................................. 
โทร .................................................... 
 

 
 
 

 

ส.ส. ๒/๑๐ 



 

 

  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ..................... 
เรื่อง  ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง  

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด 
.. .. . .. .. . .. . .. จึ ง มี ป ระก าศ ก าห น ด ห น่ ว ย เลื อ ก ตั้ ง แ ล ะที่ เลื อ ก ตั้ ง ใน ท้ อ งที่ ต าบ ล / แ ข ว ง/ เท ศ บ าล 
......................................................   อ าเภอ/เขต ................................ จังหวดั ..................................... ดังนี้ 
  
 ๑. หนว่ยเลือกตั้งที่ ๑ ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ......................................................................................... .. 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

ฯลฯ 
 ๒. หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

ฯลฯ 
 ๓.  หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ที่เลือกตั้ง ได้แก่ .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 

ฯลฯ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
จังหวัด .............................. 

 
 
 

ส.ส. ๓/๑ 



 

 

  
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ..................... 
เรื่อง  ก าหนดที่เลือกตั้งกลาง 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ประกอบข้อ ๕๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 
๒๕๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... จึงมีประกาศ ดังนี้   

๑. ทีเ่ลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
     ๑.๑ ที่เลือกตั้งกลาง ..... (ชื่อสถานที่) ...... ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอ .................. 
     ๑.๒ ที่เลือกตั้งกลาง ..... (ชื่อสถานที่) ...... ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอ .................. 
     ๑.๓ ทีเ่ลือกตั้งกลาง ..... (ชื่อสถานที่) ...... ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอ .................. 
     ๑.๔ ที่เลือกตั้งกลาง ..... (ชื่อสถานที่) ...... ส าหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอ าเภอ .................. 
๒. ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง 
     ๒.๑ ที่เลือกตั้งกลาง ...... (ชื่อสถานที่) ........  
  ๒.๒ ที่เลือกตั้งกลาง ...... (ชื่อสถานที่) ........  
  ๒.๓ ที่เลือกตั้งกลาง ...... (ชื่อสถานที่) ........  
  ๒.๔ ที่เลือกตั้งกลาง ...... (ชื่อสถานที่) ........  
๓. ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ .................... อ าเภอ/เขต .................. 

  ๓.๑ ที่เลือกตั้ง (ระบุชื่อสถานที่) ...................... อ าเภอ/เขต ......................  
  ๓.๒ ที่เลือกตั้ง (ระบุชื่อสถานที่) ...................... อ าเภอ/เขต ......................  
  ๓.๓ ที่เลือกตั้ง (ระบุชื่อสถานที่) ...................... อ าเภอ/เขต ......................  
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จังหวัด .............................. 

 

ส.ส. ๓/๒ 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ..................... 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 

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

  โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................. ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ที่ได้ก าหนด
หน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งในเขตต าบล/แขวง/เทศบาล .................. อ าเภอ/เขต .................... ของเขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด ...................................... ไว้แล้ว นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจึงประกาศ
ก าหนดหน่วยเลือกตั้งขึ้นใหม่ ดังนี้ 

ล าดับที่ หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง 

 หน่วยเลือกตั้งที่ .. 
ต าบล/แขวง/เทศบาล .................. 

หน่วยเลือกตั้งเดิม 
ได้แก่ ................................. 
หน่วยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ได้แก่ ................................. 

ที่เลือกตั้งเดิม 
ได้แก่ ................................. 
ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม ่
ได้แก่ ................................. 

 หน่วยเลือกตั้งที่ .. 
ต าบล/แขวง/เทศบาล .................. 

หน่วยเลือกตั้งเดิม 
ได้แก่ ................................. 
หน่วยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ได้แก่ ................................. 

ที่เลือกตั้งเดิม 
ได้แก่ ................................. 
ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ได้แก่ ................................. 

 ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

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

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

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. /หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
จังหวัด .............................. 

ส.ส. ๓/๓ 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................................. 
เรื่อง ก าหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร 

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

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 
จึงประกาศก าหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ดังนี้ 

     ก าหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  
ณ ...... (สถานที่นับคะแนน)....... ต าบล/แขวง/เทศบาล ................... อ าเภอ/เขต ................ จังหวดั ........................ 

     ก าหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
และนอกราชอาณาจักร ณ .................(สถานที่นับคะแนน).............. ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................. 
อ าเภอ/เขต .................................. จังหวดั ....................................... 

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

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

         (...........................................) 
    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..  

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๓/๔ 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

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

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่ วไป และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๗                       
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเ ขตเลือกตั้ง 
วันที่พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และวันที่
พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑. ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  
ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐาน ดังนี้ 

๑.๑ หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 
๑.๒ ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

  ๑.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร 
คนละ ........... รูป 

     ๑.๔ หลักฐานประกอบการยื่นการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร

ประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดง
ตนได้และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย ์
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมี

ค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
(๕ ) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงิน ได ้บ ุคคลธรรมดาเป็น เวลาติดต ่อกัน  ๓ ปี 

นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 
     ๑.๕ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

 (๑) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื ่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 (๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (๓) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา 

 ส.ส. ๔/๑  
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 (๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมี

ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี  
๑.๖ เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

พร้อมแบบพิมพ์สรุปย่อประวัติของผู้สมัคร  
รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้น  

ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ระหว่าง .................................... นาฬิกา 
ณ สถานที่ ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 

๒. พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ประสงค์จะส่งสมาชิกพรรค
การเมืองสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู ้สมัครรับเลือกตั ้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งหลักฐาน ดังนี้ 

     ๒.๑ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน 
    ๒.๒ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
     ๒.๓ หลักฐานประกอบการยื่นการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ประกอบด้วย 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) ใบรับรองแพทย ์
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมี

ค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
(๕ ) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงิน ได ้บ ุคคลธรรมดาเป็น เวลาติดต ่อกัน  ๓ ปี 

นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อม
ทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

      ๒.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร 
จ านวนคนละ ...... รูป 

 รวมทั้ งหลักฐานประกอบการยื่นบัญชีรายชื่ อต่อคณะกรรมการการ เลือกตั้ ง  ตั้ งแต่
วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ระหว่าง ............................ นาฬิกา ถึง 
..................... นาฬิกา ณ  .............................................................. เลขที่ ............. ถนน ................................... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................... อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด ............................................... 

อนึ่ง บุคคลใดจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนาม
ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ
แบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว 

 
 
 

 ส. ส. ๔/๑ 
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๓. พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้แจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เกิน ๓ รายชื่อ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน 
.............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ระหว่าง ..................... นาฬิกา ถึง .......................... นาฬิกา 
ณ ............................................. เลขที่ ............. ถนน ...................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ..................................
อ าเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................................  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส. ส. ๔/๑ 



 

 

 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

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

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแทนต าแหน่งท่ี
ว่าง และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังท่ี .. 
จังหวัด ................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงก าหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง แทนต าแหน่งท่ีว่าง ต้ังแต่วันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน 
......... พ.ศ. .... ระหว่าง ............. นาฬิกา ถึง ............. นาฬิกา ณ สถานท่ีท่ีผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าเขตเลือกต้ังก าหนด 

ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่างดังกล่าว 
ให้ย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวนคนละ .. รูป 
รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครรับรองความถูกต้องต่อผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าเขตเลือกตั้งน้ัน ดังนี้ 

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓. ใบรับรองแพทย์ 
๔. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ังของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีค ารับรองด้วย

ว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 
๕. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง

ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้
เสียภาษี 

๖. หลักฐานประกอบการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๖.๑ หลักฐานซึ ่งแสดงว่ามีชื ่ออยู ่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกัน  ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
๖.๒ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
๖.๓ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา 
๖.๔ หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

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

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

ส.ส. ๔/๒ 



 

 

 

 

 

ประกาศผู้อ านวยการประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. 
จังหวัด ............................ 

เรื่อง  งดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

ตามท่ีได้มีประกาศก าหนดให้ใช้ ..................................................................... เป็นสถานที่รับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ 
.. เดือน .............. พ.ศ. .... นั้น 

เนื่องจากได้เกิด ..................................................(ระบุ เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน หรือด้วยความจ าเป็นตามสถานที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย) .......................................... 
อันเป็นเหตุให้การสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระท าได้ หรือไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  ๒๕๖๑ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ที่  . . .  จึงประกาศ
ให้งดการสมัครรับเลือกตั้ง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

                            ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..  
                            จังหวดั ............................... 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๓ 



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(เพิ่มเติม) 

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

ตามที่ ได้มีประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่  .. เดือน 
.................. พ.ศ. ....  ก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและวันที่
พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  ตั้งแต่วันที่ .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... ถึง วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ระหว่าง ................... นาฬิกา นั้น 

เนื่องจากได้มีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการสมัครรับเลือกตั้งได้  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๘๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภา ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

๑. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 
๒. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 
๓. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 

โดยรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ระหว่าง 
................ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

           ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๔  
 



 

 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. 

จังหวัด ........................ 
  เรื่อง ก าหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / 
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพ่ิมเติม) ตั้งแตว่ันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... นั้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๘๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่  .. 
จังหวัด ......................... จึงก าหนดให้ใช้  .................................................... เป็นสถานที่ รับสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................. 

ดังนั้น ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้น าหลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดมายื่นต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ด้วยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่ก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
                           จังหวัด .............................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ส.  ๔/๕  



 

 

 
 

 
 
 

           
 

      ใบสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                 แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
        เขตเลือกต้ังท่ี .. จังหวัด ...................... 
   --------------------------------------------------------    
ใบสมัครเลขท่ี ...................... (ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................... 
     สัญชาติ ...................................... 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
    �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
     หมู่ที่ ....... ถนน ......................................................... 
     ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................................ 
     อ าเภอ/เขต ................................................................ 
     จังหวัด ....................................................................... 
     รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ............................... ตรอก/ซอย ...................................................................................... 
      หมู่ที่ ....... ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................................ 
      อ าเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .............................................  รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ........................................................................................................................................................ 
      โทรศัพท์ ................................................................................... โทรสาร ............................................................ 
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ .......................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ช่ือ ...................................................................... 
(๑๒ ) คุณสมบัติอื ่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
        (๑๒.๑) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ........ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง
วันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
        (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดทีส่มัครรบัเลือกตั้ง 
        (๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ..... การศึกษา 
ระหว่างวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

ส.ส. ๔/๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

(ใบต่อ) 
 
 
 (๑๒.๔) เคยรับราชการในต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ....................................... ระหว่างวันที่ .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... หรือเคยมีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก .....................
ซอย ................................ ถนน .............................. ต าบล/แขวง/เทศบาล .............................. อ าเภอ/เขต ..............................
จังหวัด .......................... ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระหว่างวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 
(๑๔) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๕) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................ 
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ................................... ...... ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................... และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิก  
สภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบ  
การสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม 
ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด 
ก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

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

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

 

ส.ส. ๔/๖ 
 



 

 

 
(ใบท้าย) 

 
บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

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

 ข้าพเจ้า ................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ …………................................... 
ต าแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ดังนี้………………………………………………………………………………………………………………………..............

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

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

..................................................................................................................................................................................... . 
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานเป็นจริงทุกประการ 
ถาม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ 
ถาม ท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 

ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย    
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

            (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้ให้ถ้อยค า 
        (..............................................)  

                   (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
       (..............................................)  

ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ได้สอบสวนแล้ว  � ให้รับใบสมัคร 

                                                        � ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ............................... 
                                                    .................................................................... 

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

               (.............................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............ 

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

ส.ส. ๔/๖ 



 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

พรรค ........................................... 
 1. ช่ือ ................................................... สกลุ .......................................... 
 2. อายุ ................. ป ี
 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ....................................... 
 4. อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .................................................... 

 
 
 
  

 

 
 

เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ 9๑ (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร 

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

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

 

 
หมายเหต:ุ 1. กรุณาบันทึกข้อมลูแบบสรุปย่อประวัตฯินี้ ลงในแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น และส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีที่รับสมัคร 
      เพื่อน าไปใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารส่งให้กับผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ต่อไป 
  2. การบันทึกข้อมูลให้จดัท าในรปูแบบของไฟล์ word 
  3. สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  0 2141 8448 และ 0 2141 8897 

 
 

แบบเอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งที่ ............  จงัหวัด............... 
 
 
 
 

ภาพเครื่องหมาย 
ของพรรคการเมือง 

รูปถ่ายขนาด 
3x3.5 ซม. 

หมายเลข 
......... 

..... 

. 
 

ส.ส. ๔/๖ 



 

 

 
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  แบบบัญชีรายชื่อ 

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

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .....................  

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ .............................................................. 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน ............................................. เป็นสมาชิกพรรค ................................. ล าดับท่ี ........... 
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... พรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      แบบแบ่งเขต
เลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................      แบบบัญชีรายชื่อ ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... เป็นผู้ไม่ไดเ้สียภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ปี พ.ศ. .... เนื่องจาก  
 ๑. กรณีมีเงินได้พึงประเมิน 
        กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

      กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

      กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
ต่อปี 
 

      กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 

  ๒. กรณีมีเงินได้แต่ได้รับการยกเว้น 
 

     มี เงิน ได้ ที่ ได้ รับการยกเว้น ไม่ ต้ อ งรวมค านวณ เพ่ื อ เสี ยภ าษี เงิน ได้ ต ามมาตรา ๔๒  
แห่งประมวลรัษฎากร  

 ๓. กรณีไม่มีเงินได้พึงประเมิน 
     ไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะตอ้งเสียภาษี 

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

           (..................................................) 
       ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 

หมายเหตุ 
        - มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง 
โบนัส เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่ค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่นายจ้าง
จ่ายช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 

        - มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ไดร้ับการยกเว้นไมต่้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษเีงินได้ 
 

ส.ส. ๔/๗ 



 

 

 
หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 

 
 

ที ่......................................            เขียนที่ ................................... 
 
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ .................................................................  
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................. เป็นสมาชิกพรรค ............................................................ 
ล าดับที่ .................. เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  โดยพรรคการเมืองได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว  และพรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที ่.. จังหวัด .....................       แบบบัญชีรายชื่อ        

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
และการคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง 
 

 
 
 

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

หัวหน้าพรรค .............................................. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๘ 



 

 

 
หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

 
 

ที ่......................................            เขียนที่ ................................... 
 
 

ตามท่ีพรรค ..................... ได้ออกหนังสือรับรองว่า ข้าพเจ้า/ นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..................... 
เลขประจ าตัวประชาชน .......................... เป็นสมาชิกพรรค ......................... ล าดับที่ .......... เมื่อวันที่ .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... ซึ่งพรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่  ....... 
จังหวัด ................ ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

เนื่องจาก ข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................... เป็นบุคคลที่................................
(ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตราใดหรือในกรณี
เสียชีวิต) จึงขอ 

�   ถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

�   ถอนการสมัครรับเลือกตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 

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

       ผู้สมัคร   
 
 

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

หัวหน้าพรรค .............................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๔/๙ 



 

 

 
 

 
 
 

           
 

       ใบสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
           แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 
         เขตเลือกต้ังท่ี .. จังหวัด ...................... 
   --------------------------------------------------------    
ใบสมัครเลขท่ี ...................... (ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................... 
     สัญชาติ ...................................... 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
    �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
     หมู่ที่ ....... ถนน ......................................................... 
     ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................................ 
     อ าเภอ/เขต ................................................................ 
     จังหวัด ....................................................................... 
     รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ................... ตรอก/ซอย................................................................................................ 
      หมู่ที่ ......... ถนน ...................................................... ต าบล/แขวง/เทศบาล........................................................ 
      อ าเภอ/เขต ....................................................................... จังหวัด ...................................................................... 
      รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ............................................................................................................................................ 
      โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................ 
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ .......................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) คุณสมบัติอื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง     

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
        (๑๒.๑) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ....... นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง
วันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ส. ๔/๑๐ 



 

 

(ใบต่อ) 
 

       (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรบัเลือกตั้ง 
       (๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ..................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน ..... การศึกษา 
ระหว่างวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 (๑๒ .๔) เคยรับราชการในต าแหน่งหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ............................ ระหว่างวันที่  .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... หรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ................... หมู่ที่ ................... 
ตรอก ......................................... ซอย ................................... ถนน ......................................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ......................... 
อ าเภอ/เขต ............................... จังหวัด .................................. ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระหว่าง
วันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 
(๑๔) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๕) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................ 
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ามี) 
(๑๗) หลักฐานหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ข้าพเจ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ....................................................... โดยขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................ แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบ  
การสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม 
ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด 
ก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

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

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

ส.ส. ๔/๑๐ 
 



 

 

 
(ใบท้าย) 

 
บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เปลี่ยนแปลง) 

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

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

 ข้าพเจ้า ................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ …………................................. 
ต าแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ดังนี้………………………………………………………………………………………………………………………..............

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

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

..................................................................................................................................................................................... . 
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานเป็นจริงทุกประการ 
ถาม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ 
ถาม ท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 

ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย    
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                        (ลงชื่อ) ...............................................   ผู้ให้ถ้อยค า 
                 (..............................................)  

                                 (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
                 (..............................................)  

ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ได้สอบสวนแล้ว � ให้รับใบสมัคร 

                                                       � ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ............................... 
                                                    .................................................................... 

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

               (.............................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............ 

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

ส.ส. ๔/๑๐  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

 
 

ใบรับล าดับที่ ..............................       เล่มที่ ................................ 
 

ได้รับเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ (นาย/นาง/
นางสาว/ยศ)  ............................................................... ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .................... จังหวัด ..................................... และหนังสือรับรอง
ของหัวหน้าพรรค ............................................ ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือ
แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร ............................................ สาขา ........................ เลขที่ .......................................... 
จ านวน ........................... บาท (............................................................. .....) พร้อมทั้งรูปถ่าย จ านวน ..... รูป 
ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... เวลา ............... นาฬิกา 
 
 

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

    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
    จังหวัด ................................. 

ส.ส. ๔/๑๑ 
 



 

 

 
ที่ .............................   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า 

เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................  

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

เรื่อง  รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........................ 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .....................   

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ   
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแตว่ันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..................................... 
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ....... คน ดังนี้   

๑. ได้รับสมัครไว้ ............ คน  

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  

๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
อนึ่ง นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครถึงวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จ านวน .................. คน รับใบ

สมัครไว้ .............. คน ไม่รับสมัครไว้ ............. คน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
                 จังหวัด ……………………. 

ส.ส. ๔/๑๒ (๑) 
บขบบช 



 

 

 
ที่ .............................   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ............ 

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

เรื่อง  รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแตว่ันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

 การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........................  
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ....... คน ดังนี้ 

๑. ได้รับสมัครไว้ ................ คน  

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  
๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
อนึ่ง นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครถึงวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จ านวน .................. คน รับใบ

สมัครไว้ .............. คน ไม่รับสมัครไว้ ............. คน 

จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

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

    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
         จังหวัด ……………………. 

ส.ส. ๔/๑๒ (๒) 
Z#X 



 

 

 
ที่ .............................   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... 

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

เรื่อง  รายงานผลสรุปการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................. 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................ 
ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ได้ปิดการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว 
สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ....... คน ดังนี้  

๑. ได้รับสมัครไว้ ............ คน 

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  
    ๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

            ขอแสดงความนับถือ 

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

                              (......................................) 
    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..  
                    จังหวัด ............................ 

ส.ส. ๔/๑๓ (๑) 
Z#X 



 

 

 
ที่ .............................   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............ 

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

เรื่อง  รายงานผลสรุปการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ............... 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................ 
ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ได้ปิดการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว 
สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ....... คน ดังนี้  
 ๑. ได้รับสมัครไว้ ............ คน  

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  
    ๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
 

 จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 

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

                                (......................................) 
     ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ที่.. 
     จังหวัด ........................ 

ส.ส. ๔/๑๓ (๒) 
Z#X 



 

 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................... 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

  ด้วย ........................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย ...................... 
ถนน ................... หมู่ที ่..... ต าบล/แขวง/เทศบาล .................... อ าเภอ/เขต .................จังหวัด................................ 
ผู้สมคัรรับเลือกตั้งของพรรค ..................... ได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ....... 
จังหวัด ................................ 

  บัดนี้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานการสมัครคุณสมบัติของ
ผู้สมัครและสอบสวนแล้วเห็นว่า ...................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 
                                         

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

                                                                             หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
                                                                          ..................(หมายเลขอารบิก)................ 

 
 

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

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

                                                                            ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
                                                          จังหวัด ...............................                                              

 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๑๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ภาพเครื่องหมาย
ของพรรค
การเมือง 



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................... 
เรื่อง รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(เพิ่มเติม) 

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

  ด้วย ........................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย ...................... 
ถนน ................... หมู่ที ่..... ต าบล/แขวง/เทศบาล .................... อ าเภอ/เขต.................จังหวัด ................................ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ......................... ได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ... 
จังหวัด ................................ 

  บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีค าสั่งคดีหมายเลขด าที่  ......./.... คดีหมายเลขแดงที่ ......../.... วันที่ .. เดือน 
.................. พ.ศ. .... แจ้งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งให้รับสมัคร ................................................ 
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่
สังกัด และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 
                                         

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

                                                                               หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
                                                                          ..................(หมายเลขอารบิก)................ 

 
 
 
 

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

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

                                                                              ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
                                             จังหวัด ............................... 

 
 
                                               

ส.ส. ๔/๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ภาพเครื่องหมาย
ของพรรค
การเมือง 



 

 

 

 
ที ่...............................       เขียนที่ ................................ 
         ............................................ 

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

เรื่อง  แจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

  ตามที่ท่านได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น  

 บัดนี้ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติและ
สอบสวนการสมัครรับเลือกตั้งของท่านแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 เนื่องจาก………………….………………..……………………..........................................................................
................................................................................................................................................................................ ......
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ........................................ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ 

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

(................................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 

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

ส.ส. ๔/๑๖ 



 

 

 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................. 
เรื่อง ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

  ตามประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด …....................................  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....    
ได้ประกาศรับสมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ....................................................... เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร สังกัดพรรค ........................................................ หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ............ เขตเลือกตั้งที ่.. 
จังหวัด .................................... นั้น 

  บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีค าสั่งให้ถอนชื่อของ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................... 
สังกัดพรรค .................................................................... หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ....................... เขตเลือกตั้งที ่..
จังหวัด ................. ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขด า
ที ่.........../.... คดีหมายเลขแดงท่ี .........../.... วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

  ดังนั้น จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และหากปรากฏว่ามีบัตรเลือกตั้งใดที่ท าเครื่องหมาย
กากบาทในช่องหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

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

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

              ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. 
              จังหวัด ................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๑๗  



 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................ 
  เรื่อง  บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษเีงินได้บคุคลธรรมดาเป็นเวลาตดิต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

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

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... และเมื่อได้
ปิดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด ................................. แล้ว มีผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทั้งหมดจ านวน ....... คน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร และผู้สมัครที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ได้ท า
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ดังนี้ 

๑. มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามปีติดต่อกัน จ านวน ......... คน 
 

เขตเลือกตั้งท่ี  ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สังกัดพรรค หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุ 
     
     

 
๒. มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน ............ คน 
 

เขตเลือกตั้งท่ี  ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สังกัดพรรค หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุ 
     
     

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

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

(......................................) 
                     ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .............. 

 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๔/๑๘ 



 

 

หนังสือมอบหมาย 
ท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 

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

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

เรื่อง  มอบหมายให้ท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................... ....................................... หัวหน้าพรรค 
.........................................อยู่บ้านเลขที่ .......... ถนน ..................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................ 
อ าเภอ/เขต ........................... จังหวดั ................................. 

ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคชื่อ   
๑. .....................................................................  
๒. ..................................................................... 

เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนข้าพเจ้า ดังนี้ (ระบุอ านาจที่จะมอบหมายเป็นข้อๆ ให้ชัดแจ้ง) 
๑. ..................................................................  
๒. ............................................................... ... 

ฯลฯ 
 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ..................................... จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
 (ลงชื่อ)   ............................................. (หัวหน้าพรรคการเมือง) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)   ............................................ (ผู้รับมอบหมาย) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยาน) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยาน) 
          (...............................................) 
 
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยาน) 
          (...............................................) 
 

หมายเหตุ   ผู้รับมอบหมายให้ท าแทนหัวหน้าพรรคการเมือง จะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ก าหนด 
 ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  

 

ส.ส. ๔/๑๙  



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

           
    หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมคัรรับเลือกต้ัง 
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
  -------------------------------------------------------    
ใบแสดงความยินยอมเลขท่ี ............ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 
     สัญชาติ ........................................................................ 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ....................................... 
     หมู่ที่ ....... ถนน ............................................................. 
     ต าบล/แขวง/เทศบาล ...................................................  
     อ าเภอ/เขต ........................... จังหวัด ..........................  
     รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ........................ 
     หมู่ที่ .....ถนน ...............................................................  
     ต าบล/แขวง/เทศบาล .................................................. 
     อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................ 
     รหัสไปรษณีย ์.......................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ................................................................ 
     โทรศัพท์ ................................ โทรสาร .................................... 
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ..................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. .... 
(๑๔) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .......................................................... 

โดยหนั งสือฉบับนี้  ข้าพ เจ้ ายินยอมให้พรรค  ...................... เสนอช่ือข้ าพ เจ้ าสมัครรับ เลือกตั้ งเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือของพรรค ............................ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  

ส.ส. ๔/๒๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

(ใบต่อ) 
 

                     ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบ 
การสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอมให้
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด  
ก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้ งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 

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

(..............................................) 
ยื่น ณ วันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๔/๒๐   
 



 

 

บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อของพรรค .................................. 

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

เลขที่ .................. (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหน้าพรรค .............. หรือเป็นผู้รับมอบ
จากหัวหน้าพรรค  ............................ มีที่ ตั้ งส านักงานใหญ่ของพรรคอยู่  ณ  บ้านเลขที่  ...........หมู่ที่  .......            
ซอย ……................. ถนน ............................. ต าบล/แขวง/เทศบาล .........................อ าเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ......................... โทรศัพท์ ......................... และเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียน
พรรคการเมืองแล้ว ขอยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อของ                  
พรรค ................................................... จ านวน .................. คน มีรายชื่อเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

ฯลฯ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
 ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๙๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ 

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัคร รับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และการ
คัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
และข้อบังคับของพรรคการเมือง 

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

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

         หัวหน้าพรรค ................................/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ส.ส. ๔/๒๑  



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

ใบรับล าดับที่ ..............................       เล่มที่ ....................................
   
 

ได้รับ เอกสารการสมัครรับ เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ          
พรรค .......................... จ านวน .......... คน และหนังสือยินยอมของผู้สมัครทุกคน ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็น
เงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค ธนาคาร ............................................... สาขา ...................................... 
เลขที ่........................ จ านวน................. บาท (.....................................) พร้อมทั้งรูปถ่ายจ านวนคนละ ……. รูป 
ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... เวลา .............. นาฬิกา    

 
 
 

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

                                                            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ส.ส. ๔/๒๒ 
 



 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  รายช่ือพรรคการเมืองที่ย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร           
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. 
พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จ านวน ................... พรรค (เรียงตามล าดับตัวอักษร) ดังนี้ 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 
ภาพเครื่องหมาย 
พรรคการเมือง 

   
   
   

 ฯลฯ ฯลฯ 
 

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

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

 
 

ส.ส. ๔/๒๓ 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

  ตามที่ พ รรค ........................... ....... ............... ได้ ยื่ นบัญ ชีรายชื่ อผู้ สมั ครรับ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๖ ของระเบียบคณะกรรมการการ
เล ือกตั ้งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามล าดับที่ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน หมายเหตุ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
 

ฯลฯ 
 

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

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

ส.ส. ๔/๒๔ 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 (เพิ่มเติม)  

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

  ตามที่พรรค ............................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ...................... แล้ว นั้น 

  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ......................................... เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามและบัดนี้ ศาลฎีกาได้มีค าสั่งในคดีหมายเลขด าที่ ......./.... คดีหมายเลขแดงที่ ......../....         
วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ให้ .................................... เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศให้ ........................................................ .........  
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพ่ิมเติม 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๒๕ 



 

 

 
ที ่...............................        เขียนที่ ............................... 

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

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

เรื่อง  แจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

เรียน  หัวหน้าพรรค .................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา      จ านวน .. แผ่น 
  ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ...) 

ตามท่ีพรรค ............................................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จ านวน ......................... คน เมือ่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ................................... แล้วปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
จ านวน ....... คน ดังนี้ 

๑. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......... ระบุชื่อ ................ เนื่องจาก ...... ระบุเหตุผล ........................... 
๒. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......... ระบุชื่อ ................ เนื่องจาก ...... ระบุเหตุผล ........................... 
๓. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .......... ระบุชื่อ ............... เนื่องจาก ...... ระบุเหตุผล .......................... 

 
ฯลฯ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

          ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 

 

ส.ส. ๔/๒๖  



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรค ...................................... ลงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ได้ประกาศรับสมัคร 
(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ  นั้น 

 บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีค าสั่งให้ถอนชื่อของ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..................................................... 
สังกัดพรรค .................................. ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายละเอียดตามส าเนาค าสั่งศาลฎีกา
คดีหมายเลขด าที ่............./.... คดีหมายเลขแดงท่ี .........../.... วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๒๗ 



 

 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

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

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... และเมื่อได้
ปิดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้ว สรุปมีพรรคการเมืองมายื่นบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ............... พรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน ....... คน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ ๑๐๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร และผู้สมัครที่ ไม่ได้เสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา แต่ไดท้ าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ดังนี้ 

๑. พรรค ..................................................................  
  ๑.๑ มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามปีติดต่อกัน จ านวน ..... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   
     
     ๑.๒ มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน .......... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

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

   ๒.๑ มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามปีติดต่อกนั จ านวน ...... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   
 
   ๒.๒ มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน ............ คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

ส.ส. ๔/๒๘ 



 

 

- ๒ – 
 

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

  ๓.๑ มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามปีติดต่อกัน จ านวน ......... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   
 
  ๓.๒ มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จ านวน ............ คน 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   
 

ฯลฯ 

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

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

  (......................................) 
                เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ส.ส. ๔/๒๘ 



 

 

 
 

การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ของพรรค .................................. 

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

เลขที่ .................. (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................... หัวหน้าพรรค ............................... 
หรือเป็นผู้ได้รับมอบจากหัวหน้าพรรค ........................................... มีที่ตั้งส านักงานใหญ่ของพรรค เลขที่ ..............
หมู่ที่ .......... ซอย …….................... ถนน ................................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ....................................... 
อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ................................ และเป็นพรรคการเมือง
ที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว  ขอแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ที่จะเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค .........................................  ดังนี้  

๑. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 
๒. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 
๓. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ได้รับการแจ้งรายชื่อเพ่ือจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง 
 

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

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

             หัวหน้าพรรค ......................./ผู้ไดร้ับมอบจากหัวหน้าพรรค……………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๒๙ 



 

 

 
 
 

 
 

           
    หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎร 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี 
  -------------------------------------------------------    
ใบแสดงความยินยอมเลขท่ี ............ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 
     สัญชาติ ........................................................................ 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ......................................... 
     หมู่ที่ ....... ถนน ............................................................... 
     ต าบล/แขวง/เทศบาล ......................................................  
     อ าเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................  
     รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ............................ 
     หมู่ที่ ........ ถนน ...............................................................  
     ต าบล/แขวง/เทศบาล ...................................................... 
      อ าเภอ/เขต ........................... จังหวัด ............................ 
     รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ................................................................... 
     โทรศัพท์ ................................ โทรสาร .................................... 
(๘) บิดาชื่อ ............................................................................. สัญชาต ิ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ......................................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ...................................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. ....  หรือสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๔) อาชีพสุดท้าย .......................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พรรค ...................... เสนอช่ือข้าพเจ้าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่จะเป็นรัฐมนตรี
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่เคยท าหนังสือยินยอมให้เสนอช่ือข้าพเจ้าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนี้ 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบ 
การสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม 
ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนใด 

 

ส.ส. ๔/๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

- ๒ - 

 
ก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน  
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

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

(..............................................) 
ยื่น ณ วันท่ี .. เดือน ....................... พ.ศ. .... 

ส.ส. ๔/๓๐ 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแตง่ตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี 

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

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอ
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ .. เดือน ................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน 
................. พ.ศ. .... นั้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จ านวน ................... พรรค (เรียงตามล าดับตัวอักษร) ดังนี้ 

  ๑. พรรค ..................................................................  
      ๑.๑ ……………………………………………………………. 
      ๑.๒ ……………………………………………………………. 
      ๑.๓ ……………………………………………………………. 

  ๒. พรรค ..................................................................  
      ๒.๑ ……………………………………………………………. 
      ๒.๒ ……………………………………………………………. 
      ๒.๓ ……………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

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

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

ส.ส. ๔/๓๑ 



 

 

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 

 
 หน่วยเลือกตั้งที่ .......หมูท่ี่ ..... ต าบล/แขวง/เทศบาล .......................... อ าเภอ/เขต ............................ 
      เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............................. ที่เลือกตั้ง ........................................................................ 
 ทีเ่ลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ ......................... อ าเภอ/เขต .................. จงัหวัด ................ 
 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ ...................... อ าเภอ/เขต .................. จังหวัด ................ 
 ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ สถานที่ .............................................    

อ าเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................... 
 
(ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง/ 
           ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 

 
 

ส.ส. ๕/๑ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ช่องลงลายมือชื่อของกรรมการประจ าที่เลือกตั้ง
ก
ล
า
ง 

พ้ืนที่ส าหรับการพิมพ์  Barcode 

ด้านหน้า 

ด้านหลัง 

 
 
 

เรียน   ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  จังหวัด ..................................... 
  เขตเลือกตั้งที่ .. 

     

 

แถบพลาสติกใส 

ส.ส. ๕/๒ 
 



 

 

 

บัญชีจ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง  

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

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้ งกลางนอกเขตเลือกตั้ง  ชุดที่......... จังหวัด................  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพื่อออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จ านวน ........... คน รวมซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ................ซอง 

    คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ....(ระบุ
สถานที่)......... อ าเภอ/เขต ....................... เขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด .................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพ่ือออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางส าหรับ 
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จ านวน .............. คน รวมซองใสบ่ตัรเลอืกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) .......... ซอง 

                        (ลงช่ือ) .................................... ประธานกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง  
           (...................................)  

(ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าทีเ่ลือกตั้งกลาง (ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าทีเ่ลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าทีเ่ลือกตั้งกลาง (ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าทีเ่ลือกตั้งกลาง (ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าทีเ่ลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

(ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าทีเ่ลือกตั้งกลาง (ลงช่ือ).................................... กรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลาง 
         (...................................)          (...................................) 

 
 
คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางได้ส่งมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) จ านวน ........... ซอง ดังกล่าวข้างต้น 
ให้ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  
ผู้ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

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

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

 
หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งมอบซอง ส.ส. ๕/๒ ใหผู้แ้ทน บริษัท ไปรษณียไ์ทย จ ากดั หรือผู้แทน 
 หน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ให้จัดท าภายหลังการเปิดหีบบัตรเพื่อนบัจ านวน 
 ซองใส่บัตรเลือกตั้ง จ านวน ๓ ฉบับ เพ่ือ 
                ๑. ก ากับถุงวัสดุใสที่ใช้บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง  
หมายเหตุ    ๒. เป็นแบบฟอร์มส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน 
                ๓. คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ส.ส. ๕/๓ 



 

 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

เรื่อง  ก าหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนน 
ก่อนวันเลือกตั้ง ก่อนน าไปนบัคะแนน  

เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .............................. 

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

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๑๙๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ .ศ . ๒๕๖๖ คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งประจ าเขตเลื อกตั้ งที่  .. จั งหวัด 
................................... จึงประกาศก าหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตร เลือกตั้งในการออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและซองใส่บัตรเลือกตั้งในการออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งและนอก
ราชอาณาจักร ก่อนน าไปนับคะแนน ดังนี้ 

๑.  สถานที่ เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ ใช้ใส่บัตรเลือกตั้ง ในการออกเสียงลงคะแนนก่อน 
วันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งก่อนน าไปนับคะแนน คือ .........(ชื่อสถานที่)........... ต าบล/แขวง/เทศบาล .............. 
อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด .................  
   ๒.  สถานที่ เก็บรักษาหีบบัตร เลือกตั้งที ่ ใช้บรรจุซองใส่บัต ร เลือกตั ้ง ในการออกเสียง
ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั ้งและนอกราชอาณาจักร ก่อนน าไปนับคะแนน ..................(ชื่อสถานที่)............... 
ต าบล/แขวง/เทศบาล .................. อ าเภอ/เขต .................... จังหวัด ................. 

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

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

    ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..  
          จังหวัด ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส.ส. ๕/๔ 

 



 

 

 
 

 
ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 

เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

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

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่  .. จังหวัด ................................... ได้มอบบัตรเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบบบัญชีรายชื่อ ให้แก ่

     คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ .. หมู่ที่ .... .... ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................................. 
อ าเภอ/เขต .............................. เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .......................  จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี ้

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่  .. สถานที่ออกเสียงลงคะแนน........................... 
อ าเภอ/เขต ............. เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ................ จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี ้

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งที่ .. สถานที่ออกเสียงลงคะแนน ..............................
อ าเภอ/เขต ............. เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ................ จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี ้

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ .. สถานที่ออกเสียง
ลงคะแนน .................... อ าเภอ/เขต ................ เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ..............จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี ้

๑. จ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน  
 ๑.๑ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   จ านวน .......... บัตร (..................................) 
 ๑.๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ        จ านวน ............. บัตร (.......................................) 

๒. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/จ านวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อน
วันเลือกตั้ง 

  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง        จ านวน ............. คน (..............................) 
  ชาย ............. คน (..................................)  หญิง ............. คน (..................................) 
  จ านวนผู้ลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง                           จ านวน .......... คน (..........................) 
  ชาย ............. คน (..................................)  หญิง ............. คน (..................................) 
  จ านวนผู้ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง           จ านวน .......... คน (...........................) 
  ชาย ............. คน (..................................)  หญิง ............. คน (..................................) 
  จ านวนผู้ลงทะเบียนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ    จ านวน .............. คน (.................................) 
  ชาย ............. คน (..................................)  หญิง ............. คน (..................................)   

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

                   (ลงช่ือ) .................................. ประธานกรรมการประจ า………………………. 
               (....................................) 
 
 

 

 
 

ส.ส. ๕/๕ 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า ................................ 
        (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า ................................ 
        (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า ............................... 
        (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า ............................... 
         (....................................) 
 
 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า................................... 
        (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า................................... 
       (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า................................... 
       (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ า................................... 
       (....................................) 
 

 
 
 

หมายเหตุ ส.ส. ๕/๕ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
 ๑. กรอกจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  
 ๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 
 



 

 

 

 

 

รายงานเหตุการณ์ประจ าทีเ่ลือกตั้ง 
-------------------------- 

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

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

หน่วยเลือกตั้งที่ .. หมู่ที่ ............ ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................................................. 
อ าเภอ/เขต .......................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............................. ได้เปดิการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ .. เดือน ...................... พ.ศ. .... 

๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ท าการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อแสดง

ให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่าและได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จ านวนสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
           
           
          

 
 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
        (......................................)       (.......................................)  

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
       (........................................)                  (........................................)  

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
       (........................................)                  (.......................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
       (........................................)                  (.......................................) 

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

 

 

 

 

ส.ส. ๕/๖ 



 

 

- ๒ – 
 

๒. บันทึกเหตุการณ์ 
 ๒.๑ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
 ๒.๒ ระหว่างการออกเสียงลงคะแนน .................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 

ส.ส. ๕/๖ 
 



 

 

- ๓ – 
 

 ๒.๓ ภายหลังการออกเสียงลงคะแนน ................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 

๓. บันทึกค าวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ผู้แสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ใช่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ส.ส. ๕/๖ 
 



 

 

- ๔ – 
 

 ๔. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................
       ๕. บันทึกข้อเท็จจริงพร้อมเหตุผลกรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวน 
บัตรเลือกตั้งท่ีใช้ลงคะแนน (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

           
           
           
           
           
           
           
           
       

 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

 (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

 

ส.ส. ๕/๖ 
 



 

 

แบบค าร้องและบันทึกถ้อยค าของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ที่ยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนน 

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

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

วันนี้เวลา .................... นาฬิกา ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................
อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่ ....... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ต าบล /แขวง/เทศบาล 
..................................อ าเภอ/เขต .................................... จังหวดั ........................... ได้แจง้ต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งที่ ... ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................ อ าเภอ/เขต .............................. เขตเลือกตั้งที่ .. 
จังหวัด ............................. ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วไม่ปรากฏชื่อของข้าพเจ้าและได้แจ้งต่อข้าพเจ้าว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน”แต่ข้าพเจ้าได้ยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ เพราะ..................................................... 
......................................................................................................................................................................................  
พร้อมด้วยนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐาน ดังนี้ ...................................................................................................................... 
เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งใช้ประกอบการวินิจฉัยชี้ขาด 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยค าดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 

 
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ห น่ ว ย เลื อ ก ตั้ ง ที่  . . .  ห มู่ ที่  . . .  ต า บ ล / แ ข ว ง / เท ศ บ า ล 
......................................... อ าเภอ/เขต ........................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ......................... ได้พิจารณา
บันทึกถ้อยค าและตรวจสอบหลักฐานแล้ววินิจฉัยชี้ขาด 

   ให้     ไม่ให้ นาย/นางสาว/นาง ........................... ออกเสียงลงคะแนนและได้แจ้งค าวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว
ให้นาย/นางสาว/นาง ........................................... ทราบด้วยแล้ว 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  กรณีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง ให้ใช้แบบพิมพน์ี้โดยอนโุลม 

ส.ส. ๕/๖ 

(ลงชื่อ) ................................. ผู้ยื่นค าร้องและให้ถ้อยค า 
         (..................................) 
(ลงชื่อ) ................................. ผู้บันทึก 
         (..................................) 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
       (....................................) 

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
          (.......................................)                              (......................................) 
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
          (...................................)                                      (........................................) 
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
          (...................................)                                      (........................................) 
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
          (...................................)                                      (........................................) 

 



 

 

แบบค าร้องและบันทึกถ้อยค า กรณีการร้องขอให้มีการกระท าการ 
                                 ออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

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

                       เขียนที ่................................................. 

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

  วันน้ีเวลา .................... นาฬิกา ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................................. อยู่บ้านเลขท่ี ............  
หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ....................... ต าบล/แขวง/เทศบาล .......................อ าเภอ/เขต .............................  
จังหวัด ...................... ได้แจ้งต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ ... ต าบล/แขวง/เทศบาล .................................................. 
อ าเภอ/เขต .......................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................. ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้  ในล าดับที่ ...  
แต่เป็นคนท่ีมีลักษณะทางกายภาพไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ มีความประสงค์มอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) 
............................ เลขประจ าตัวประชาชน ........................................... ซึง่มีความเกี่ยวข้องเป็น    

      ญาติ          ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจ เป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนข้าพเจ้า 

      (ลงช่ือ) ...................................... ผู้ยื่นค าร้อง 
              (.......................................)         
                                                                        (ลงช่ือ) ...................................... พยาน (ถ้ามี) 
             (.........................................)    

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ............................. เลขประจ าตัวประชาชน ........................... อยู่บ้านเลขที่ ...................... 
หมู่ที่ ..... ตรอก/ซอย .................. ถนน .......................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ....................... อ าเภอ/เขต ................................
จังหวัด ........................ ยินยอมท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนตามเจตนาของ (นาย/นาง/นางสาว) .........................................  

      (ลงช่ือ) ...................................... ผู้ให้ถ้อยค า 
              (.......................................)         
                                                                       (ลงช่ือ) ......................................  ผู้บันทึก 
             (.........................................) 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ... ต าบล/แขวง/เทศบาล .......................... อ าเภอ/เขต ..............
เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ................................ ได้พิจารณาบันทึกถ้อยค าและตรวจสอบหลักฐานแล้ววินิจฉัย 

       ให้ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................. เป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน 

       ไม่ให้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................... เป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบตัรเลือกตั้งแทน 

เนื่องจาก ................................ และได้แจ้งค าวินิจฉัยดั งกล่าวให้  (นาย/นาง/นางสาว) ..........................และ (นาย/นาง/นางสาว) 
.................................. ทราบด้วยแล้ว 

                                                   (ลงช่ือ) ............................................. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
                       (............................................) 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง    (ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
       (..............................)         (..............................) 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงช่ือ) ..................................กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
      (..............................)           (..............................) 

(ลงช่ือ) ...................................กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงช่ือ) ..................................กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
      (..............................)           (..............................) 

(ลงช่ือ) ....................................กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   (ลงช่ือ) ...................................กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
      (..............................)           (..............................) 

ส.ส. ๕/๖ 

*หมายเหตุ ใหผู้ย้ื่นค าร้องลงลายมือชื่อ หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายน้ิวมือ หากพิมพ์ลายน้ิวมือไม่ได้ให้ยกเว้นแล้วหมายเหตุไว้ 
 



 

 

 
ในการเลือกตั้ง ................ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเปน็การทั่วไป/แทนต าแหนง่ที่วา่ง) ......................................... 

ของหน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ ..  

ต าบล/แขวง/เทศบาล............................. อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................................. 

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

เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ส าเนารายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖) 
                   ๒.  ส าเนารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ส. ๕/๑๘ หรือ ส.ส. ๕/๑๘ (บช)) 
                   ๓. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง โดยก าหนดให้วันที่ .. เดือน 
...................... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

 คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................... 
อ าเภอ/เขต .................................. จังหวดั .................................. ได้ด าเนนิการนับคะแนนเลอืกตัง้                                 

                            การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

                            การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 แล้วปรากฏว่า จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 
ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่า .....(ระบุเหตุที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตร
เลือกตัง้ที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน)....................................................................................... ............................................... 
......................................................................................................................... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                               ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส.ส. ๕/๖ 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

 
 
 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

 
 
 

 (ลงชื่อ) ................................................ ประธานกรรมการประจ าหนว่ยเลือกตัง้ 
          (..............................................) 
 

 
 
 

แบบรายงานการตรวจสอบจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ : ให้จัดท าแบบรายงานการตรวจสอบจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน จ านวน ๒ ชุด 
               ๑. ฉบับจริงส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน ๑ ชุด 
               ๒. แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลอืกตั้งเพื่อทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานในเล่ม จ านวน ๑ ชุด 
 



 

 

 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 

เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 

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

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..... ............ ได้มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้แก ่

     คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ .... หมู่ที่ ....... ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................ 
อ าเภอ/เขต ...................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................................  จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่  .. สถานที่ออกเสียงลงคะแนน .......................... 
อ าเภอ/เขต ............................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..........................  จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งที่ .. สถานท่ีออกเสียงลงคะแนน ...............................
อ าเภอ/เขต ...................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น
การออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

     คณะกรรมการประจ าที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ .. สถานที่ออกเสียง
ลงคะแนน .................... อ าเภอ/เขต ....................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................. จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวน
บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

๑. จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีได้รับ  
    ๑.๑ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    จ านวน .......... บัตร (...............................) 
    ๑.๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ        จ านวน .......... บัตร (...............................) 
๒. มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งและออกเสียงลงคะแนน  
    ๒.๑ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    จ านวน .......... คน (.................................) 
    ๒.๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ         จ านวน .......... คน (.................................) 
๓. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ                                                     จ านวน .......... บัตร (...............................) 
    ๓.๑ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง    จ านวน .......... บัตร (...............................) 
    ๓.๒ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ        จ านวน .......... บัตร (................................)  

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

    (ลงช่ือ)  .................................. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
             (....................................) 
 
 

 

 
 

 

ส.ส. ๕/๗ 

(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
       (....................................) 
(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
       (....................................) 
(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
       (....................................) 
(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
       (....................................) 
 
 

(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
        (....................................) 
(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
        (....................................) 
(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
        (....................................) 
(ลงช่ือ).................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง 
        (....................................) 

 
 
 

หมายเหตุ ส.ส. ๕/๗ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง จ านวน ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 



 

 

  
 

รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ 
หน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง/เทศบาล ........ อ าเภอ/เขต ......... เขตเลือกตัง้ที่ .. จังหวัด .................... 

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

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

วันที่ ................. เวลา ................... นาฬิกา คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๕ คน และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้น าหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารก ากับหีบบัตรเลือกตั้งมามอบให้แก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........................ ประกอบด้วย 

๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จ านวน .. ใบ 
๒. คูหาออกเสียงลงคะแนน 
๓. เอกสารส าคัญประกอบด้วย 
 ๓.๑ ถุงใส่บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
     ๓.๒ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและหมายเหตุ 

การออกเสียงลงคะแนน 
 ๓.๓ ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๕) และ

เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๗)   
 ๓.๔ รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)  
 ๓.๕ รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘ และ ส.ส. ๕/๑๘ (บช))  
๔. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
๕. ป้ายต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ  
ในการน าส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จ านวน ............ คน คือ 
๑. ....................................................... เนื่องจาก ................................................... 
๒. ....................................................... เนื่องจาก ................................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

ผู้มอบ 
  (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง....... ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
                   (.......................................)            (.......................................) 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.......................................)   (.......................................) 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง       (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.......................................)   (.......................................) 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง       (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.......................................)   (.......................................) 
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      (ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.......................................)   (.......................................) 
(ลงชื่อ) ...................................... เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย        (ลงชื่อ) ...................................... เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
         (.......................................)           (.......................................) 
 
 
 

ผู้รับมอบ 
 

(ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
                                                             (........................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ส.ส. ๕/๘ 

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบและนับจ านวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้รับมอบ        (ลงชื่อ) ........................................ ผู้รับมอบ 
         (.......................................)                                       (.......................................) 
 
หมายเหตุ ส.ส. ๕/๘ จัดท าจ านวน ๒ ชุด  
 ๑. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด    ๒. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด  

 



 

 

  
 

ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ... 
หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง/เทศบาล ................ อ าเภอ/เขต .................. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ....................... 

เรื่อง  งดการออกเสียงลงคะแนน 

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

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

เนื่องจากได้เกิด ................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
(ระบุ เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน) อันเป็นเหตุให้การออกเสียงลงคะแนนใน
หน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระท าได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ................. 
ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................ อ าเภอ/เขต ............... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..............................  
จึงประกาศให้งดการออกเสียงลงคะแนน 

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

       (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
                (......................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (..................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (......................................) 

   
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (..................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (......................................) 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๙ 

 



 

 

           
 

แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการนับคะแนน 
 

วันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ...................... นาฬิกา 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .............................................................. อยู่บ้านเลขที.่....................................................... 
หมู่ที ่.................... ซอย /ตรอก .................................... ถนน ............................. ต าบล/แขวง/เทศบาล ........................................... 
อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด.......................................... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน .......................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ............................................................. ขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง /
คณะกรรมการนับคะแนน ดังนี้  
 ๑. ทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ในการ       ออกเสียงลงคะแนน       นับคะแนน  
     หน่วยเลือกตั้งที่ ... ที่เลือกตั้ง/ที่นับคะแนน .................................................................................... หมู่ที่ ...........                                           
ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................. อ าเภอ/เขต ...................................... เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด........................................
ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... ดังนี ้..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ๒. เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ด าเนินการ (ให้ท าเครื่องหมาย / ใน     ) 
 แก้ไขตามที่ทักท้วง 
 ไม่ท าตามแก้ไข 
 บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ด้วยแล้ว 
 ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ 
 อื่นๆ 
   ๓. ขณะที่ทักท้วงมีพยานท่ีเห็นเหตุการณ์ ได้แก่ ............................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................. 
  

 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

   (ลงช่ือ)............................................................  ผู้ทักท้วง 
           (...........................................................) 
   (ลงช่ือ)............................................................  ผู้รับค าทักท้วง 
           (...........................................................) 

  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ............................... นาฬิกา 
 
 
หมายเหตุ ๑. ให้จัดท าส าเนาคู่ฉบับไว้ด้วย 
 ๒. ฉบับจริงให้ผู้รับค าทักท้วงเก็บไว้ 
 ๓. ฉบับส าเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 

ส.ส. ๕/๑๐ 

ส.ส. ๓๐ 



 

 

แบบขีดคะแนน 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) .............................. หน่วยเลือกตั้งท่ี ... ต าบล/แขวง/เทศบาล ..................... อ าเภอ/เขต ..................... เขตเลือกตั้งท่ี .. 

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

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัคร 

ชื่อพรรคการเมือง 
ช่องขีดคะแนน คะแนน

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

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

ส.ส. ๕/๑๑ 



 

 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัคร 

ชื่อพรรคการเมือง 
ช่องขีดคะแนน คะแนน

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

                        

                        

                        

                        

                        

คะแนนรวม  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)  

บัตรเสีย 
                     

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
                     

รวมจ านวนบัตร  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้ผูส้มัคร (บัตรดี)   บัตรเสีย  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด    

 
 
 
 
 
                     
                   

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

 (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง        (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ................................. .... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง        (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง          (ลงชื่อ) ..................................... ผู้แทนพรรค/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ถ้ามี)        
          (.....................................)                                                       (....................................)                            (....................................)          
 
 
หมายเหตุ แบบขีดคะแนน ขนาดกว้าง ๑๐๒ ซ.ม. × ยาว ๗๑ ซ.ม. โดยประมาณ  



 

 

แบบขีดคะแนน 
 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

เมื่อวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถานที่) ........................... หน่วยเลือกตั้งที่ ... ต าบล/เทศบาล ..................... อ าเภอ ..................... เขตเลือกตั้งท่ี .. 

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

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 
ช่องขีดคะแนน คะแนน

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

                      

                      

                      

                      

                       

                      

                      

                      

                      

                       

                      

                      

                      

                      

ส.ส. ๕/๑๑ (บช) 



 

 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 
ช่องขีดคะแนน คะแนน

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

                      

                      

                       

                      

                      

คะแนนรวม  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง (บัตรดี)  

บัตรเสีย 
                     

บัตรไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด 
                     

รวมจ านวนบัตร  =  บัตรท่ีลงคะแนนให้บญัชีรายชื่อของพรรคการเมือง (บัตรดี)   บัตรเสยี   บัตรไม่เลือกบญัชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด    

 
 
 
 
 

                     
            

 
 

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................) 

หมายเหตุ แบบขีดคะแนน ขนาดกว้าง ๑๐๒ ซ.ม. × ยาว ๗๑ ซ.ม. โดยประมาณ  

 (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง        (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) .................................. ... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ................................. .... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง         (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง        (ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง          (ลงชื่อ) ..................................... ผู้แทนพรรค/ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ถ้ามี)        
          (.....................................)                                                       (....................................)                            (....................................)          
 
 



 

 

 
บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

หน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ....... ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................. 
อ าเภอ/เขต ................ เขตเลือกตั้งที ่.. จงัหวัด .............................. 

 
ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่)............. 

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

จ านวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้ 

๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)     จ านวน ................ บัตร (........................................ .) 
๒. บัตรเสีย                                        จ านวน ................ บัตร (.........................................)  
๓. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด          จ านวน ................ บัตร (.........................................)  
๔. แบบขดีคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๑) 
๕. รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) 

 
             
   (ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

 
 

 
 

ส.ส. ๕/๑๒ 



 

 

 
บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ 

หน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ....... ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................. 
อ าเภอ/เขต ................ เขตเลือกตั้งที ่.. จงัหวัด .............................. 

 
ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่)............. 

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

จ านวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้ 

๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)                      จ านวน ................. บัตร (.................................) 
๒. บัตรเสีย                                                         จ านวน ................ บัตร (.................................) 
๓. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด จ านวน ................ บัตร (.................................) 
๔. แบบขีดคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๕/๑๑ (บช)) 
๕. รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๕/๑๘ (บช)) 

 
             
   (ลงชื่อ) .................................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 

(ลงชื่อ) .................................................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
                                          (....................................................) 
 

 
 

ส.ส. ๕/๑๒ (บช) 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี ... 
หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง/เทศบาล ................ อ าเภอ/เขต .............. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 

เรื่อง  งดการนับคะแนน 

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

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

เนื่องจากได้เกิด........................................... ................... (ระบุ  เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย  
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน หรือด้วยความจ าเป็นตามสถานที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย) ............... อันเป็น
เหตุให้การนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระท าได้ หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๘๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ................ ต าบล/
แขวง/เทศบาล ..................................... อ าเภอ/เขต ................................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................... 
จึงประกาศให้งดการนับคะแนน 

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

         (ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
                  (...........................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.......................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
         (.....................................) 

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

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

              
หมายเหตุ ในกรณีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ 
สถานท่ีนับคะแนน ให้ใช้แบบพิมพ์นี้ โดยอนุโลม 

ส.ส. ๕/๑๓ 



 

 

บัญชีรับมอบบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  

  ของเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .............................. 

  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง
ที่ .. จังหวัด .................. ........... ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีรายละเอียดปรากฏตามตารางท้ายนี้ 

ล าดับที่ ประเภทบัตร   หีบบัตรเลือกตั้ง 

๑ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ........................หีบ 

แบบบัญชีรายชื่อ ........................หีบ 

๒ 
ที่เลือกตั้งกลางส าหรับคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ........................หีบ 
แบบบัญชีรายชื่อ ........................หีบ 

รวม  ........................หีบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที ่.. จังหวัด ............... ผู้รับมอบ 
(ลงชื่อ).................................... ผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้มอบ 
        (...................................)  

(ลงชื่อ).................................... ผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ผู้มอบ          
        (...................................)  

ส.ส. ๕/๑๔ 



 

 

บัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร  

  ของเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .............................. 

  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและ
นอกราชอาณาจักร ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......... .............................. ได้รับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง
ที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีรายละเอียดปรากฏตามตารางท้ายนี้ 
 

ล าดับที่ ประเภทซอง จ านวน 
๑ นอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ....................... ซอง 

๒ นอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๕/๒) ....................... ซอง 

รวม ....................... ซอง 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ 
        (...................................)   ผู้รับมอบ 

 
(ลงชื่อ)....................................  ผู้แทน .......................................   ผู้มอบ 
        (...................................)  

(ลงชื่อ)....................................  ผู้แทน .......................................   ผู้มอบ 
        (...................................) 

ส.ส. ๕/๑๕ 



 

 

ประกาศจ านวนซองใส่บัตรเลือกตั้งและจ านวนบัตรเลือกตั้งทีอ่อกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง 
นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ก่อนการนับคะแนน 

  ของเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .............................. 

  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและ 
นอกราชอาณาจักร ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......... .............. ................ ได้ตรวจนับซองใส่บัตร
เลือกตั้งและจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง  มีรายละเอียดปรากฏตามตารางท้ายนี้ 

 
ล าดับที่ ประเภทซอง จ านวนซอง  จ านวนบัตร 

แบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง 

แบบบัญชี
รายชื่อ 

๑ นอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ....................... ซอง ............ บัตร ............ บัตร 

๒ นอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๕/๒) ....................... ซอง ............ บัตร ............ บัตร 

รวม ....................... ซอง ............ บัตร ............ บัตร 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

ส.ส. ๕/๑๕/๑ 



 

 

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ณ สถานที่นับคะแนน ................ (.....ชื่อสถานที.่....).......... เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ........... 

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

ด้วยคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ ง ชุดที่  ...... เขตเลือกตั้ งที่  ..           
จังหวัด .................. ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง จึงได้ด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด ................ บัตร 
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ได้ด าเนินการนับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑ 

ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑ บัตรดี                        ............. บัตร (......................................) 
 ๒.๒ บัตรเสีย                     .............. บัตร (.....................................) 
 ๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................) 
๓. จ านวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของผู้สมัครตามล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ   

  

 

 
ส.ส. ๕/๑๖ 

ส.ส. ๕/๑๖ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
     ๑. ปิดหน้าสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ๑ ชุด 
     ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
     ๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 



 

 

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือ 
ณ สถานที่นับคะแนน............(.....ชื่อสถานที.่....)...... เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ........... 

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

ด้วยคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ ง ชุดที่  ...... เขตเลือกตั้ งที่  ..           
จังหวัด .................. ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง จึงได้ด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบ 
บัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ ทั้งหมด................บัตร 
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ได้ด าเนินการนับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑ 

ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑ บัตรดี                                                  .............. บัตร (.............................) 
 ๒.๒ บัตรเสีย                                               .............. บัตร (.............................) 
 ๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ............. บัตร (.............................) 
๓. จ านวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของพรรคการเมืองตามล าดับหมายเลขของ

บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง 

ชื่อ 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ

 

 

 ส.ส. ๕/๑๖ (บช) 

ส.ส. ๕/๑๖ (บช) จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
     ๑. ปิดหน้าสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ๑ ชุด 
     ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
     ๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 



 

 

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ณ สถานที่นับคะแนน ............ (.....ชื่อสถานที.่....)...... เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ........... 

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

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ชุดที่ . .. ... 
เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... ได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือผู้แทน
หน่วยงาน หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จ านวน ................ ซอง และได้ตรวจนับจ าน วน
บัตรเลือกตั้งในซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว มีจ านวน ........... บัตร จึงได้ด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง นอก
เขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง ทั้งหมด................บัตร 
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ได้ด าเนินการ

นับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑ ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑ บัตรดี                        ............. บัตร (.....................................) 
 ๒.๒ บัตรเสีย                     ............. บัตร (......................................) 
 ๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................) 
๓. จ านวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของผู้สมัครตามล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
     หมายเหต ุ   

 

 

 

 ส.ส. ๕/๑๗ 

ส.ส. ๕/๑๗ จดัท าจ านวน ๓ ชุด 
     ๑. ปิดหน้าสถานทีน่ับคะแนน ๑ ชุด 
     ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
     ๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 



 

 

  

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายชื่อ 
ณ สถานที่นับคะแนน ............ (.....ชื่อสถานที.่....)...... เขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด ............... 

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

คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ชุดที่. .. ...  
เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............................... ได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด หรือผู้แทน
หน่วยงาน หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จ านวน ................ ซอง และได้ตรวจนับจ านวน
บัตรเลือกตั้งในซองใส่บัตรเลือกตั้งแล้ว มีจ านวน ........... บัตร จึงได้ด าเนินการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง นอก
เขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง ทั้งหมด................บัตร 
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ได้ด าเนินการ

นับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑ ปรากฏผล ดังนี้ 
 ๒.๑ บัตรดี                                                   ........... บัตร (................................) 
 ๒.๒ บัตรเสีย                                                ............ บัตร (...............................) 
 ๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด  ............ บัตร (...............................) 
๓. จ านวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของพรรคการเมืองตามล าดับหมายเลขของ

บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 
 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรค
การเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 
ได้คะแนน 

(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
 

 
 

หมายเหต ุ ส.ส. ๕/๑๗ จดัท าจ านวน ๓ ชุด 
            ๑. ปิดหน้าสถานทีน่ับคะแนน ๑ ชุด 
            ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจบุัตรเลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
            ๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 

ส.ส. ๕/๑๗ (บช) 



 

 

 
 
 
 

รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ด าเนินการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ....... หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง/เทศบาล ................................................... 
อ าเภอ/เขต ................................... เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........ ............... ....... เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.๑ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ........................... คน 

(................................................)  
 ๑.๒ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน ............. คน (..........................) (เฉพาะวันเลือกตั้ง) 
๒. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
 ๒.๑ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรร   ............. บัตร (.....................................) 
 ๒.๒ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้               ............. บัตร (.....................................) 
  ๒.๒.๑ บัตรดี                        ............. บัตร (.....................................) 
  ๒.๒.๒ บัตรเสีย                     ............. บัตร (......................................) 
  ๒.๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................) 
 ๒.๓ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ          ............. บัตร (......................................) 
๓. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๕/๑๘ 



 

 

- ๒ - 
 

หมายเลขประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ใหก้รอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

รวมคะแนนทั้งสิน้ ............ (..........................................) 

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

     
                      (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

 

 

 

หมายเหตุ   ส.ส. ๕/๑๘  จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
  ๑. ปิดหน้าที่เลือกตั้ง ๑ ชุด 
  ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
  ๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด  

ส.ส. ๕/๑๘ 

................(ส าหรับระบุเหตุที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  
ออกเสียงลงคะแนน............................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................................
. 



 

 

 
 
 
 

รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

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

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้ด าเนินการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของหน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ที่ ...... ต าบล/แขวง/เทศบาล .................... อ าเภอ/เขต ...................  
เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........ ......... เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการนับคะแนนของ
หน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.๑ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ ง ........................... คน 

(................................................)  
 ๑.๒ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน ............. คน (...........................) (เฉพาะวันเลือกตั้ง) 
๒. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
 ๒.๑ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรร                  ............. บัตร (.....................) 
 ๒.๒ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้           ............. บัตร (.....................) 
  ๒.๒.๑ บัตรดี                                                  ............. บัตร (.....................) 
  ๒.๒.๒ บัตรเสีย                                       ............. บัตร (......................) 
  ๒.๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ............. บัตร (.....................) 
 ๒.๓ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ                                     ........... บัตร (......................) 
๓. จ านวนคะแนนที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับเรียงตามล าดับหมายเลขของบัญชีรายชื่อ

ของพรรคการเมือง 
 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 

ชื่อ 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

 
 
 
 

 
 

ส.ส. ๕/๑๘ (บช) 



 

 

- ๒ - 
 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 

ชื่อ 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

รวมคะแนนทั้งสิน้ ............ (..........................................) 

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

     
                      (ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

(ลงชื่อ) .......................... กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง      
 (............................) 

 

 

 
 
 
 
 
  

ส.ส. ๕/๑๘ (บช) 

................(ส าหรับระบุเหตุที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้  
ออกเสียงลงคะแนน................................................................................................................................................ ................. 
............................................................................................................................................................................................................
. 



 

 

บัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง/ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง 

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

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

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  แบบบัญชีรายชื่อ 

  ๑. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ได้จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง/ต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบ ดังนี้ 
 

หีบบัตรเลือกตั้ง
ใบที ่

บรรจุบัตรเลือกตั้ง/
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
หน่วยเลือกตั้งที่ 

จ านวนถุง
วัสดุใส  

ต าบล/เทศบาล อ าเภอ หมายเหตุ 

......... 

......... 
ฯลฯ 

     

......... 

......... 
ฯลฯ 

     

 
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบและนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง/ต้นขั้ว

บัตรเลือกตั้งตามบัญชีดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า 
   ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
   เนื่องจาก ................................................................................................................... ....... 
   การด าเนินการ ..................................................................................................................  
 ๓. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ได้ก าหนดให้เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ 
ยุบรวมบัตรเลือกตั้งแล้ว ณ ............................................  

  (ลงชื่อ) ....................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
           (....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  (ลงชื่อ) ....................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
           (....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  (ลงชื่อ) ....................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
           (....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

  (ลงชื่อ) ....................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง       
           (.....................................)  

  (ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง       
           (......................................) 

  (ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง       
           (......................................) 
หมายเหตุ  ส.ส. ๕/๑๙ ให้บรรจุแยกบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งคนละหีบบัตรเลือกตั้ง 

ส.ส. ๕/๑๙ 



 

 

 
รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 

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

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

  วันนี้ เวลา ........................ นาฬิกา คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จ านวน ...... คน    
ได้น าบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง มามอบให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .............................. ประกอบด้วย 
 ๑. บัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง/ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง                       จ านวน .............. แผ่น 
                         ที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๙)  
  ๒. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๑      จ านวน ............... ถุง 
 (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) 

๓. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๒      จ านวน ............... ถุง 
     (สมุดแบบพิมพ์) 
 ๔.  ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๓      จ านวน ............... ถุง 
 (บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม) 
 ๕.  ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๔      จ านวน ............... ถุง 
 (วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง) 
 ๖. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๕                                                            จ านวน ............... ถุง 
     (ป้ายต่างๆ และเอกสารอ่ืนๆ) 
 ๗.  คูหาออกเสียงลงคะแนน     จ านวน ............... อัน 
 ๘.  หีบบัตรเลือกตั้ง      จ านวน ............... ใบ 

 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................................ ได้ตรวจสอบและนับจ านวน 
ตามรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า 
   ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง 
   เนื่องจาก .............................................................................................. ............................ 
   การด าเนินการ ................................................................................................................ .. 
  (ลงชื่อ) ....................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
           (....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
           (....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง/ 
           (....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
  (ลงชื่อ) ....................................... ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า       
           (.....................................) จังหวัด.................../ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ส.ส. ๕/๒๐ 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี ..  
จังหวัด ............................... 

เรื่อง  ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .............. ได้ด าเนินการรวมผลคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการนับคะแนน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.๑ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ........ คน (..........................) 
 ๑.๒ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน                        ........ คน (..........................)  
๒. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
 ๒.๑ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งได้รับจัดสรร             ........ บัตร (........................) 
 ๒.๒ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้          ......... บัตร (........................) 
 ๒.๓ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ         ......... บัตร (........................) 
๓. จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน 
 ๓.๑ บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง         ......... บัตร (........................) 
 ๓.๒ บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง                 ......... บัตร (.......................) 
 ๓.๓ บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ........... บัตร 

(......................................................) 
 ๓.๔ รวม             ........ บัตร (........................)  
๔. ผลการนับคะแนน 
 ๔.๑ บัตรดี             ........ บัตร (........................) 
 ๔.๒ บัตรเสีย             ........ บัตร (........................) 
 ๔.๓ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด           ........ บัตร (........................) 
๕.  จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามล าดับผู้ได้คะแนนสูงสุด 
 
 

หมายเลข
ประจ าตวั
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

ส.ส. ๖/๑ 



 

 

 
- ๒ - 

 
หมายเลข
ประจ าตวั
ผู้สมัคร 

ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

สังกัด 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

รวมคะแนนทั้งสิน้ ................ (....................................) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
          

 (ลงชื่อ) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๖/๑ 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี ..  
จังหวัด ............................... 

เรื่อง  ผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ก าหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด .............. ได้ด าเนินการรวมผล
คะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการนับ
คะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ๑.๑ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง         .......... คน (....................) 
 ๑.๒ จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน      .......... คน (....................)  
๒. จ านวนบัตรเลือกตั้ง 
 ๒.๑ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งได้รับจัดสรร     .......... บัตร (..................) 
 ๒.๒ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้        .......... บัตร (..................) 
 ๒.๓ จ านวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ       .......... บัตร (..................) 
๓. จ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน 
 ๓.๑ บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง       ........... บัตร (.................) 
 ๓.๒ บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง                        ........... บัตร (.................) 
 ๓.๓ บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ........... บัตร 

(......................................................) 
 ๓.๔  รวม           .......... บัตร (...............)  
๔. ผลการนับคะแนน 
 ๔.๑  บัตรดี           ........... บัตร (................) 
 ๔.๒  บัตรเสีย           ........... บัตร (................) 
 ๔.๓  บัตรไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด      ........... บัตร (................) 
๕.  จ านวนคะแนนทีพ่รรคการเมืองแต่ละพรรคได้รับเรียงตามล าดับหมายเลขของบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมือง 
 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง 

ชื่อ 
พรรคการเมือง 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

ส.ส. ๖/๑ (บช) 



 

 

 
- ๒ - 

 
หมายเลขของบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมือง 
สังกัด 

พรรคการเมือง 
ได้คะแนน 

(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 
  ................ (....................................) 
  ................ (....................................) 
  ................ (....................................) 

รวมคะแนนทั้งสิน้ ................ (....................................) 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
          

 (ลงชื่อ) ............................................................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 (ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
  (...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

ส.ส. ๖/๑ (บช) 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งไดก้ าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒              
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒๗                
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ านวน ......... คน ดังนี้ 

ล าดับที่ จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่ ผู้ได้รับเลือกตั้ง สังกัดพรรคการเมือง หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

    

  

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

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

          
 
 
       

ส.ส. ๖/๒ 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

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

 ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการ        
การเลือกตั้งได้ก าหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อและได้ค านวณสัดส่วนเพ่ือหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒              
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา 
๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อพรรคการเมือง รายช่ือผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 

   

  

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

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

 
 
 

 

ส.ส. ๖/๓ 



 

 

 
หนังสือรับรอง 

การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งท่ี ..  จังหวัด ....................  

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

 หนังสือฉบับนี้ ให้ ไว้เพ่ือรับรองว่า .................. ................................... ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง สังกัดพรรค .............. ............................. ได้รับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด ....... .................................... ........ ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

 

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

               (............................................) 
            ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
เลขที่ ........... 

 

 
 
 
 
 

ส.ส. ๖/๔ 



 

 

 
 
 
เลขที่ ................. 

 

 
 
 
 
 

 
หนังสือรับรอง 

การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

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

 หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า ........................... ................................... ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรค ............................................ ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

 ให้ไว้  ณ  วันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... 

 

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

               (............................................) 
              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๖/๕ 


