เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐
และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑
และมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบมติของ
ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๗๔/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ และครั้งที่
๘/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหแกไขคําวา “นายอําเภอ” หรือ “ปลัดเทศบาล” ในขอ ๕๕ ขอ ๕๖ ขอ ๕๗ ขอ ๕๘
ขอ ๕๙ ขอ ๖๐ ขอ ๖๑ ขอ ๖๒ ขอ ๖๓ ขอ ๖๘ และขอ ๑๐๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน “นายทะเบียนอําเภอ” หรือ “นายทะเบียนทองถิ่น”
ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“ขอ ๗ ใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นจัดทํารางประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง
พรอมแผนที่สังเขปแสดงเขตของหนวยเลือกตั้งใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อพิจารณา
ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๙
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยใชแบบ ส.ว. ๒ จํานวน ๗ ชุด
การปดประกาศตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการดังนี้
ชุดที่ ๑ มอบใหผูวาราชการจังหวัดปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
ชุดที่ ๒ มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในอําเภอนั้น
ชุดที่ ๓ มอบใหปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลปดประกาศไว ณ ทีส่ าํ นักงาน
เทศบาล และที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตการปกครองของทองถิน่ นัน้
ชุดที่ ๔ มอบใหผูใ หญบาน หรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล
ปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบานหรือปดประกาศไว ณ
เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรเฉพาะหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตชุมชนนั้น
ชุดที่ ๕ มอบใหผูใ หญบาน หรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล
ปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกลเคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแตละหนวยเลือกตั้ง
สําหรับชุดที่ ๖ ใหสงสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และชุดที่ ๗ ใหเก็บรักษาไวที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”
ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของขอ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และ (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๔๕
“ในกรณีเทศบาลใดแบงพื้น ที่ปกครองออกเปนแขวงใหกําหนดหมายเลขของหนวยเลือกตั้ง
เปนรายแขวง”
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดใหมีปายบอกที่เลือกตั้ง โดยมีขอความ
อยางนอย ดังนี้
“ที่เลือกตั้งสําหรับหนวยเลือกตั้งที่............... ตําบล/แขวง ............................................เทศบาล
........................... อําเภอ/เขต ....................... ของเขตเลือกตั้งจังหวัด ............................สถานทีเ่ ลือกตัง้
(ระบุสถานที่) .....................””
ขอ ๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๘ กอนวันเลือกตั้งยี่สิบวัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศ
กําหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ว. ๕ หนึ่งแหงตอหนึ่งอําเภอเวนแตในกรณีจําเปน
ตามลักษณะของทองที่และภูมิประเทศหรือเพื่อความเหมาะสมอาจกําหนดหนึ่งแหงตอหลายอําเภอก็ได
สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๘๑ ประกอบมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหนําความในสวนที่ ๓
ที่เลือกตั้ง มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการเลือกตั้งใหมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศกําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ตามแบบ
ส.ว. ๕ / ก อยางนอยหนึ่งแหงสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๘๑ / ๑ ประกอบมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหนําความในสวนที่ ๓ ที่เลือกตั้ง มาใชบังคับโดยอนุโลม”
ขอ ๘ ใหยกเลิกความในขอ ๒๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๐ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือบุคคล
ที่เหมาะสมเปนผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง และเปนเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําเขตเลือกตั้ง”
ขอ ๙ ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“ขอ ๒๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบภายใน
เขตเลือกตั้งของตน ดังนี้
(๑) อํานวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๒) กําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
(๓) กําหนดที่เลือกตั้งกลาง
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ ตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ และการแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในกรณีมีการจัดพิมพผิดพลาด
ใหถูกตองตามความเปนจริง
(๕) กํากับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง
(๖) กํากับดูแลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
(๗) ปฏิบัติการตามประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด คําสั่งและมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคล หรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้ง
(๙) แตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางและ
เจาหนาที่คะแนน
(๑๐) แตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐทําหนาที่รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง และคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(๑๑) เขาไปในที่เลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลาง
ในการดําเนินการตาม (๑) (๒) (๔) (๕) (๗) (๙) (๑๐) (๑๑) คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการตาม (๘) ดําเนินการแทนได”
ขอ ๑๐ ใหยกเลิกความใน (๔) ของขอ ๒๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๔) เขาไปในที่เลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลาง”
ขอ ๑๑ ใหยกเลิกความใน (๕) ของขอ ๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“(๕) เขาไปในที่เลือกตั้ง และที่เลือกตั้งกลาง”
ขอ ๑๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทําหนาที่
แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตงตั้งผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปนประธานกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งหนึ่งคนและกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาหกคน และในกรณีจําเปน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งเจาหนาที่คะแนนจากขาราชการ พนักงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ หรือผูมีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูใ นทองที่เขตเลือกตั้งนั้น ชวยเหลือ
การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจํานวนไมเกินสองคน ตามคําสั่งแตงตั้งเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ว. ๗) แลวใหปดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดและแจงใหผูไดรับการแตงตั้งทราบโดยเร็ว ตามหนังสือแตงตั้งเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ว. ๙)”
ขอ ๑๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๔ กอนวันเลือกตั้งใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดใหมีการอบรมผูอํานวยการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เจาหนาที่คะแนนและเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ใหเขาใจถึงหนาที่ของตนตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
ขอ ๑๔ ใหยกเลิกความในขอ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๓๙ กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน ใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติสั่งใหหัวหนา
ตํารวจจังหวัดหรือหัวหนาตํารวจอําเภอจัดใหมีเจาหนาที่ประจําที่เลือกตั้งอยางนอยที่เลือกตั้งละสองคน
โดยเสนอชื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนผูลงนามประกาศแตงตั้ง ตามแบบ ส.ว. ๗
ใหเปนเจาหนาที่รกั ษาความปลอดภัยและทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผูเสียหาย โดยใหมี
อํานาจรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด”
ขอ ๑๕ ใหยกเลิกความในขอ ๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“ขอ ๔๓ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจงหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาเสนอ
ชื่อขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจํา หรือพนักงานของรัฐ หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐยกเวน
ขาราชการการเมือง เพื่อใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แตงตั้งเปนผูอํานวยการประจําหนวย
เลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันใหหนวยงานที่เกี่ยวของแจงชื่อขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐในสังกัด เพื่อแตงตั้งเปนผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง
กอนวันเลือกตั้งไมนอยกวาสิบหาวันใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งผูอํานวยการ
ประจําหนวยเลือกตั้งตามคําสั่งแตงตั้งผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ว. ๘) อยางนอยหนวยเลือกตั้งละ
หนึ่งคน สําหรับอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนด
โดยใหมีฐานะเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา แลวปดประกาศคําสั่งแตงตั้งดังกลาว ณ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและแจงใหผูไดรับการแตงตั้งทราบ
ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งควรแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐยกเวนขาราชการการเมืองซึ่งมีภูมลิ ําเนาอยูในทองที่ของเขตเลือกตั้งนั้นดวย”
ขอ ๑๖ ใหยกเลิกความใน (๑) ของขอ ๔๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) สนับสนุน อํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาตลอดจนกํากับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย
และระเบียบ”
ขอ ๑๗ ใหยกเลิกความในขอ ๔๕ และขอ ๔๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๕ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็น วา ผูอํานวยการประจํ า
หนวยเลือกตั้งผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือการปฏิบัติหนาที่นั้น อาจกอ ใหเกิดความเสียหาย
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสั่งใหผูนั้นพนจากตําแหนง
ขอ ๔๖ เมื่อมีกรณีตามขอ ๔๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งผูอํานวยการ
ประจําหนวยเลือกตั้งใหมทันที”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก
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ขอ ๑๘ ใหยกเลิกชื่อสวนที่ ๕ ของหมวด ๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๕ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง”
ขอ ๑๙ ใหยกเลิกความในขอ ๔๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๔๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
ดังนี้
(๑) เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ไดแก คณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลาง เจาหนาที่คะแนน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง
โดยใหนําความในสวนที่ ๒ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่คะแนน สวนที่ ๓ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย และสวนที่ ๔ ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ของหมวด ๒ เจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้ง
ตามคําสั่งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๐)
(๒) เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ไดแก คณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลาง เจาหนาที่คะแนน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลาง
โดยใหนําความในสวนที่ ๒ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและเจาหนาที่คะแนน สวนที่ ๓ เจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย และสวนที่ ๔ ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ของหมวด ๒ เจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งมาใชบังคับโดยอนุโลม โดยใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้ง
ตามคําสั่งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด (ส.ว. ๑๐/ก)”
ขอ ๒๐ ใหยกเลิกความในขอ ๕๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๕๑ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๕๐
จํานวนแปดชุดใหแ ลวเสร็จกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวัน และมอบให ปลัดกรุงเทพมหานคร
นายอําเภอ ปลัดเทศบาล ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ของแตละหนวยเลือกตั้งใหถูกตอง
ตามความเปนจริง และใหลงลายมือชื่อผูพิมพและผูตรวจ หรือผูทานแลวสงไปยังคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําเขตเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายี่สิบวันเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๓๙
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ขอ ๒๑ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๕๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรืออนุกรรมการตามขอ ๙๐ ที่ไดรับมอบหมาย
ลงลายมือชื่อแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง”
ขอ ๒๒ ใหยกเลิกความใน (๖) และ (๗) ของขอ ๕๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๖) ชุดที่ ๖ สําหรับนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นใชแกไขปรับปรุงใหถูกตอง
ไมวาจะเปนการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ และการแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในกรณีมี
การจัดพิมพผิดพลาดใหถูกตองตามความเปนจริง
(๗) ชุดที่ ๗ - ๘ มอบใหนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนทองถิ่นปรับปรุงใหตรงกับชุดที่ ๖
และสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อมอบใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไวใชสําหรับตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชุดและสํารองไว
ปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนและที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งอีกหนึ่งชุด”
ขอ ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๕๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
“ขอ ๕๔/๑ เมื่อพนระยะเวลาการเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งหรือถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๑) ตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แลว หากปลัดกรุงเทพมหานคร
นายอําเภอ ปลัดเทศบาล หรือกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งพบวาการจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีความผิดพลาดใหรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลวใหรีบพิจารณา
โดยเร็ว หากเห็นวาบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาดใหแจงนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น ดําเนินการแกไขใหถูกตองตามความเปนจริง”
ขอ ๒๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“ขอ ๖๔ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือศาลมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดและคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรบั แจงคําพิพากษานัน้ แลว
ใหจัดใหมีการบันทึกลงในทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๔)”
ขอ ๒๕ ใหยกเลิกขอ ๖๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๒๖ ใหยกเลิกความในขอ ๖๖ และขอ ๖๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๖๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแลวใหเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้งแจงรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๖๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งทราบทันที
ขอ ๖๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับแจงรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง ตามขอ ๖๖ ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทําประกาศการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคําพิพากษา
ตามแบบ ส.ว. ๑๕ แลวจัดสงใหนายอําเภอหรือปลัดเทศบาล ปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอหรือ
สํานักงานเทศบาลโดยเร็ว
(๒) แจงนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นจัดทําหรือแกไขบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้
ใหถูกตอง”
ขอ ๒๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๔.๑๖) ใน (๔) ของขอ ๗๔ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
“(๔.๑๖) เปนผูเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒”
ขอ ๒๘ ใหยกเลิกความในขอ ๗๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๔๑
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“ขอ ๗๕ ในการสมัครรับเลือกตั้งใหผูสมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๑๘ ดวยตนเอง
ตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ตามวันเวลาและสถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งกําหนด พรอมทั้งเงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่งหมื่นบาท รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก
เวนแตผูสมัครซึ่งมีความจําเปนตามหลักศาสนา แตจะตองเปดใหเห็นใบหนา หนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก
และคางหรือรูปภาพที่พิมพชัดเจน เหมือนรูปถายของตนเอง ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร ตามจํานวนที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนดไวใน
ประกาศการรับสมัครและสถานที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๑๗) รวมทั้งหลักฐานและ
เอกสารพรอมสําเนาที่รับรองความถูกตอง ดังนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ใหใชบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาตามที่กฎหมายรับรองไว
หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรองวาสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) ใบรับรองแพทย
(๕) หลักฐานอื่นที่ผูสมัครนํามาแสดงวาตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗๓ และไมมี
ลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามขอ ๗๔
กรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีหนวยเลือกตั้งจํานวนมาก ซึ่งตองใชรูปถายเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชนและ
ความสะดวกรวดเร็วในการจัดทําประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ ส.ว. ๒๔
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง อาจกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งนํารูปถายมาใหเทาที่จําเปน
เพื่อใชเปนตนแบบในการจัดพิมพ ส.ว. ๒๔ โดยผูสมัครเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการ”
ขอ ๒๙ ใหยกเลิกความในวรรคสอง ของขอ ๘๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“กรณีผูสมัครใดมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ใหแจงผูนั้นทราบ ตามหนังสือแจงการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๒๒) พรอมจัดทํา
ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ ส.ว. ๒๔ ถาไมครบถวน หรือมีลักษณะตองหาม
ใหผอู ํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสั่งไมรับสมัคร แลวแจงใหผูนั้นทราบโดยเร็ว ตามหนังสือแจง
การไมรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๒๓)”

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๔๒
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ขอ ๓๐ ใหยกเลิกความในขอ ๘๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๘๕ บัตรเลือกตั้งและตนขั้วบัตรเลือกตั้งใหเย็บเปนเลม ๆ ละไมเกินหาสิบบัตรใหมีปกหนา
และปกหลัง และมีรอยปรุเพื่อใหฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากตนขั้วบัตรเลือกตั้งได
ปกหนามีขอความวา “เลมที่............. เลขที่... ถึงเลขที่..........จํานวน................บัตร” ถัดลงไป
มีขอความวา “บัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา” ถัดลงไปมีขอความวา หนวยเลือกตั้งที่............. หมูที่.............
ตําบล/แขวง.............. (เทศบาล.......................................) อําเภอ/เขต.................................... ที่เลือกตั้ง........................
เขตเลือกตั้งจังหวัด................. และมีชองสําหรับลงลายมือชื่อผูมอบบัตรเลือกตั้งและผูรับบัตรเลือกตั้ง
ปกหลังอยางนอยใหมีรายการดังนี้ บัตรเลือกตั้งจํานวน.............บัตร ใชแลวจํานวน.............บัตร
ไดตรวจสอบจํานวนบัตรเลือกตั้งแลวเหลือจํานวน.............บัตร และมีชองสําหรับลงลายมือชื่อคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง ผูตรวจสอบและนําสง ปกบัตรเลือกตั้งใหเปนไปตามตัวอยางทายระเบียบนี้โดยอนุโลม”
ขอ ๓๑ ใหยกเลิกความในขอ ๙๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙๐ กอนวันเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ตามขอ ๒๔ (๘) เปนรายอําเภอ ๆ ละไมเกินหาคน เพื่อทําหนาที่ในการเตรียมงานการเลือกตั้งตามที่
ไดรับมอบหมาย ประสานงาน และชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง โดยใหไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และใหพนจากตําแหนง
เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแตละครั้ง”
ขอ ๓๒ ใหยกเลิกความในขอ ๙๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙๑ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพที่ใชในการเลือกตั้งและอุปกรณการเลือกตั้งอื่น ๆ ซึ่งจะใชใน
การเลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้ง เพื่อใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ ดําเนินการตามขอ ๙๒”
ขอ ๓๓ ใหยกเลิกความในขอ ๙๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก
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“ขอ ๙๒ กอนวันเลือกตั้งใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ พิจารณาแตงตั้งเจาหนาที่หรือบุคคลใด
เพื่อเตรียมงานเลือกตั้งและดําเนินการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ว. ๑๑) ปายสําหรับปดชองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๕) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๖)
แบบรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๗) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น
การลงคะแนนแลว (ส.ว. ๒๘) ใบขีดคะแนน (ส.ว. ๓๓) ประกาศผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๕) ประกาศ
งดการลงคะแนนระหวางการลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๓/ก / ส.ว. ๔๓/ข / ส.ว. ๔๓/ค) แบบบันทึก
จํานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๕๐) และอุปกรณการเลือกตั้งอื่น ๆ แกคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ของหนวยเลือกตั้งที่อยูในเขตรับผิดชอบใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดการลงคะแนนโดยใหมีเวลาเพียงพอ
ที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพและอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการเลือกตั้ง
จํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพและอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการเลือกตั้งตองพิจารณาและ
คํานวณดวยความรอบคอบใหมีจํานวนเพียงพอที่จะใชในการลงคะแนนและการนับคะแนนดวย”
ขอ ๓๔ ใหยกเลิกความในขอ ๙๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๙๓ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาหาคนเปนผูรับหีบบัตรเลือกตั้ง
บัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใชในการเลือกตั้งจากคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐
ประกอบขอ ๙๒”
ขอ ๓๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของขอ ๙๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อไดตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบพิมพ และอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในการเลือกตั้ง
ถูกตองครบถวนแลว ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
และใหคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ ประกอบขอ ๙๒ และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ตามขอ ๙๓
ลงลายมือชื่อของแตละคนลงภายในหีบบัตรเลือกตั้งที่ใดที่หนึ่ง แลวใหปดหีบบัตรเลือกตั้งใสกุญแจ
ประจําครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ และมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือก ผูกปมเชือกไวดานขาง
หีบบัตรเลือกตั้งแลวประจําครั่งทับปมเชือก กรณีมีที่ปดชองใสบัตรเลือกตั้งใหปดชองใสบัตรเลือกตั้ง
ใสกุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจดวย”
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ขอ ๓๖ ใหยกเลิกความใน (๓) ของขอ ๙๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๓) หนาที่สงบัตรเลือกตั้ง ไดแก การบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และจัดใหมีการลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาของผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และลงลายมือชื่อตนเองไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้ง เสร็จแลวจึงฉีกบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุออกจากตนขั้ว
บัตรเลือกตั้งและพับบัตรเลือกตั้งกอนสงมอบใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปลงคะแนน”
ขอ ๓๗ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐๑ การใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งยื่นหลักฐาน เพื่อขอใชสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งโดยแสดง
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
(๒) บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
(๓) ใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม (ใบเหลือง) ที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่
หรือ
(๔) ใบแทนใบรับคําขอมีบัตรที่ติดรูปถายและประทับตราเจาหนาที่ หรือ
(๕) ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนสงทางบก หรือ
(๖) หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศ หรือ
(๗) บัตรประจําตัวหรือหลักฐานซึ่งทางราชการออกใหที่มีรูปถายและมีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนของผูถือบัตร”
ขอ ๓๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๐๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๐๓ การตรวจสอบการขอใชสิทธิเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งตรวจสอบ
หลักฐานตามขอ ๑๐๑ หรือขอ ๑๐๒ ของผูมาแสดงตนเพื่อขอใชสิทธิเลือกตั้งกับบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (ส.ว. ๑๑) เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกตองแลว ใหอานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูมี
สิทธิเลือกตั้ง ผูสมัคร หรือผูใดทักทวงใหจดหมายเลขบัตรหรือหลักฐานและสถานที่ออกบัตรหรือหลักฐาน
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และใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งไวเปน
หลักฐาน พรอมทั้งใหหมายเหตุดวยวาเปนลายนิ้วหัวแมมือขวา และใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ผูจายบัตรเลือกตั้งลงลายมือชื่อและบันทึกหมายเลขลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตัง้
ไวที่ตนขั้วบัตรเลือกตั้งพรอมทั้งใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาไวที่ตนขั้ว
บัตรเลือกตั้ง แลวใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งหนึ่งบัตรใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน
ในกรณีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีนิ้วหัวแมมือขวาใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซาย ถาไมมีนิ้วหัวแมมือ
ทั้งสองขางใหพิมพลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไมมีนิ้วอยูเลยใหไดรับการยกเวน และใหกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้งหมายเหตุวาไมมีนิ้วมือ”
ขอ ๓๙ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑๓ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน จะใหผูใดเขาไปในที่เลือกตั้งไมไดเวนแตผูมีหนาที่
ในการเลือกตั้งและผูที่เขาไปเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนนอกจากผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ซึ่งเขาไปทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแลว ผูใดจะเขาไปไมไดเวนแตในกรณีจําเปนและใหบันทึกเหตุผล
ความจําเปนไวในรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๗)
ใหกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้ง และผูที่ไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมีสิทธิเขาไปในที่เลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งกลางในเขตที่รับผิดชอบเพื่อทําการสอดสองดูแลหรือแนะนําใหการปฏิบัติการเลือกตั้ง
เปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางบันทึกการเขาไปในที่
เลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางของบุคคลตามวรรคสองไวในรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๗)”
ขอ ๔๐ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑๖ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งทําหนาที่แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในการแตงตั้งนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียน
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ทองถิ่นในเขตเลือกตั้ง เปนบุคคลรับแจงเหตุตามแบบ ส.ว. ๒๙ แลวจัดสงใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ
ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูใหญบานแลวแตกรณีเพื่อปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบา นและเขตชุมชน
หนาแนน”
ขอ ๔๑ ใหยกเลิกขอ ๑๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๔๒ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่ง ของขอ ๑๑๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปเลือกตั้ง ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นแจงตอบุคคลรับแจงเหตุจําเปน
ตามขอ ๑๑๖ แหงเขตเลือกตั้งที่ตนมีภูมิลําเนาอยู วาตนมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดแตไมอาจไป
ลงคะแนนเลือกตั้งไดดวยเหตุใด หรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นที่บรรลุนิติภาวะไปยื่นหรือ
สงหนังสือแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได โดยตองแจงเหตุกอน
วันเลือกตั้งไมนอยกวาเจ็ดวัน”
ขอ ๔๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๑๘ ทวิ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๑๘ ทวิ ในการแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๑๘ นอกจากบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิเลือกตั้งแลวใหบุคคลตอไปนี้เปนผูแจงในกรณี ดังนี้
(๑) ผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบังคับกองพัน หรือเทียบเทามีหนาที่แ จงแทนทหารประจําการ
ทหารกองประจําการ ตํารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือขาราชการซึ่งไดรับคําสั่งจากทางราชการ
ใหไปปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยนอกที่ตั้งปกติ
ที่ตนมีภูมิลําเนา
(๒) หัวหนาสถานพยาบาล มีหนาที่แจงแทนผูเจ็บปวยและเขารับการรักษาตัวอยูในสถานพยาบาล
แหงนั้น
(๓) หัวหนาสถานสงเคราะห มีหนาที่แจงแทนคนพิการหรือผูสูงอายุที่อยูในความควบคุมดูแล
และพักอาศัยในสถานที่แหงนั้น
(๔) หัวหนาสถานที่ของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตองควบคุมหรือดูแลบุคคลที่ตองถูกควบคุม
หรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แหงนั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

การแจงตามวรรคหนึ่งใหผูแจงระบุชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชนของผูที่ไมอาจไป
ใชสิทธิเลือกตั้งตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่อยูในพื้นที่
เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไดรับรายชื่อตามวรรคสองแลวใหสําเนารายชื่อดังกลาว
สงใหผูอํานวยการทะเบียนกลางดําเนินการตามขอ ๑๒๓”
ขอ ๔๔ ใหยกเลิกความใน ขอ ๑๒๐ ขอ ๑๒๒ ขอ ๑๒๓ ขอ ๑๒๔ และขอ ๑๒๕ ของ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๒๐ เมื่อบุคคลรับแจงเหตุจําเปนไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดมีเหตุอันสมควร
ที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได ใหจัดทําทะเบียนบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่แจงเหตุจําเปนนั้น
เพื่อรวบรวมไวเปนหลักฐาน
ขอ ๑๒๒ ภายในสามวันหลังจากวันเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดสง
บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว. ๑๑/ก) ชุดหมายเหตุ ไปใหผูอํานวยการทะเบียนกลาง
ขอ ๑๒๓ เมื่อผูอํานวยการทะเบียนกลางไดรับสําเนารายชื่อตามขอ ๑๑๘ ทวิ บัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว. ๑๑/ก) ตามขอ ๑๒๒ และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๓๘
แลวใหนําทะเบียนบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่แจงเหตุจําเปนตามขอ ๑๒๐ มาใชประกอบการจัดทําบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
แยกเปนรายหนวยเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ว. ๓๑ จํานวน ๔ ชุด โดยใหนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อลงนามและปดประกาศเมื่อครบกําหนด
สามสิบวัน หลังจากวันเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) ชุดที่ ๑ มอบใหผูวาราชการจังหวัดปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
(๒) ชุดที่ ๒ มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ
(๓) ชุดที่ ๓ มอบใหปลั ดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตํา บลปดประกาศไว ณ
สํานักงานเทศบาลและที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตทองถิ่นนั้น
(๔) ชุดที่ ๔ มอบใหผูใหญบานหรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือปลัดเทศบาล
ปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานหรือเขตชุมชนหนาแนนเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน
หรือเขตชุมชนหนาแนนนั้น

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ภายในเจ็ดวันนับจากวันประกาศ ส.ว. ๓๑ ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางจัดสงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (ส.ว. ๑๑) ชุดหมายเหตุ และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว. ๑๑/ก) ชุดหมายเหตุ
แกผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อเก็บรักษาไว
ขอ ๑๒๔ บุคคลใดมีชื่อตามประกาศตามขอ ๑๒๓ ใหแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสทิ ธิเลือกตัง้
ตอบุคคลรับแจงเหตุจําเปนตามขอ ๑๑๖ ภายในหกสิบวันนับจากวันประกาศตามขอ ๑๒๓ ทั้งนี้ ใหนํา
ขอ ๑๑๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๒๕ ภายในเกาสิบวันนับแตวันพนกําหนดระยะเวลาตามขอ ๑๒๔ ใหบุคคลรับแจง
เหตุจําเปนพิจารณาวาเหตุที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงตามขอ ๑๒๔ เปนเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใช
สิทธิเลือกตั้งตามขอ ๑๑๙ หรือไม แลวแจงผลการพิจารณาใหผูแจงเหตุทราบโดยเร็ว หากพิจารณาเห็นวา
ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดมีเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลวใหนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นจําหนายรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีดังกลาวออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ตามขอ ๑๒๓ (ส.ว. ๓๑) และใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย ตามแบบ ส.ว. ๓๒ จํานวน ๔ ชุด โดยใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน
ทองถิ่นลงนามแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดที่ ๑ มอบใหผูวาราชการจังหวัดปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด
(๒) ชุดที่ ๒ มอบใหนายอําเภอปดประกาศไว ณ ที่วาการอําเภอ
(๓) ชุดที่ ๓ มอบใหปลั ดเทศบาลและปลัดองคการบริหารสวนตํา บลปดประกาศไว ณ
สํานักงานเทศบาลและที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตทองถิ่นนั้น
(๔) ชุดที่ ๔ มอบใหผูใหญบานหรือผูอํานวยการเขตของกรุงเทพมหานครหรือปลัดเทศบาล
ปดประกาศไว ณ ที่ทําการผูใหญบานหรือเขตชุมชนหนาแนนเฉพาะผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูในเขตหมูบาน
หรือเขตชุมชนหนาแนนนั้น
ใหผูอํานวยการทะเบียนกลางสําเนาขอมูลบัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามแบบ ส.ว. ๓๒ ในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสสงมอบ
ใหแกผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”
ขอ ๔๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๒๕/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

“ขอ ๑๒๕/๑ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง หรือไดแจงเหตุจําเปนที่ไมอาจไปใช
สิทธิเลือกตั้งและไดรับการพิจารณาวาเปนเหตุอันสมควร แตยังปรากฏชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นอยูใน
บัญชีรายชื่อผูเสียสิทธิ (ส.ว. ๓๒) ใหมีสิทธิยื่นคํารองพรอมหลักฐานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดซึ่งทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
พิจารณาเห็นวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวไมเปนผูเสียสิทธิใหแจงผูอํานวยการทะเบียนกลางแกไขฐานขอมูล
ใหถูกตอง และแจงผลใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อแจงผูรองทราบ”
ขอ ๔๖ ใหยกเลิกความในหมวด ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตัง้
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๖
การนับคะแนน
สวนที่ ๑
การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
ขอ ๑๓๑ การนับคะแนนเลือกตั้งใหกระทํา ณ ที่เลือกตั้งของแตละหนวยเลือกตั้งเมื่อปด
การลงคะแนนแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้งออกเพื่อนับคะแนนทันที
การเปดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนนี้ตองกระทําโดยเปดเผยและตองใหเสร็จในรวดเดียว จะเลื่อน
หรือประวิงเวลาไมได
ขอ ๑๓๒ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งแบงหนาที่ในการนับคะแนน ดังนี้
(๑) คนที่ ๑ และคนที่ ๒ มีหนาที่หยิบบัตรเลือกตั้งทีละฉบับและหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
ดังนี้
(ก) ถาเปนบัตรดีใหอานวา “ดี” และขานหมายเลขของผูสมัครที่ไดคะแนนพรอมทั้งชู
บัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งไดเห็นดวย
(ข) ถาเปนบัตรที่ทําเครื่องหมายในชองไมลงคะแนนใหอานวา “ไมลงคะแนน” พรอมทัง้
ชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งไดเห็นดวย
(ค) ถาเปนบัตรเสียใหอานวา “เสีย” พรอมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปดเผยใหผูที่อยูในสถานที่
นับคะแนนเลือกตั้งไดเห็นดวย และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งสลักหลังบัตรวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสีย
ตามความในวงเล็บใดของขอ ๑๓๕ และลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน
(๒) คนที่ ๓ มีหนาที่รับบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยและอานแลวเจาะบัตรเลือกตั้งใสลงในภาชนะ
ที่เตรียมไว โดยแยกเปนภาชนะสําหรับใสบัตรดีหนึ่งใบ ใสบัตรไมประสงคลงคะแนนหนึ่งใบและใส
บัตรเสียหนึ่งใบ เมื่อเสร็จสิ้นการนับบัตรเลือกตั้งเปนคะแนนแลวใหนับจํานวนบัตรเลือกตั้งในภาชนะ
แตละใบ และนําบัตรเลือกตั้งที่เปนบัตรดี บัตรไมประสงคลงคะแนนและบัตรเสียแยกใสถุงวัสดุใ ส
พรอมทั้งเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่อยูในถุงวัสดุใสดวย
(๓) คนที่ ๔ และคนที่ ๕ มีหนาที่ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน (ส.ว. ๓๓) โดยใหบุคคลทั่วไป
ที่อยู ณ ที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนไดอยางชัดเจน
เมื่อกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูมีหนาที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งไดขานหมายเลขประจําตัวของ
ผูสมัครที่ไดรับคะแนนหรือบัตรไมประสงคลงคะแนน หรือบัตรเสีย ใหผูมีหนาที่ขีดคะแนนลงในแบบ
ขีดคะแนน
สําหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน ใหใชวิธีขีดหนึ่งตอหนึ่งคะแนน แตเมื่อถึงขีดที่ ๕
ใหขีดขวางทับเสน ๔ ขีดแรกและวงกลมหรือวงรีลอมรอบ เชน ดังรูป
หรือ
หรือ
เปนตน เพื่อสะดวกแกการนับคะแนน และใหทําเชนนี้เรื่อยไปทุก ๕ ขีด
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่เหลือ มีหนาที่ชวยเหลืออํานวยความสะดวกและคอยสับเปลี่ยน
ในการปฏิบัติหนาที่กับกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหนาที่อยู
ขอ ๑๓๓ เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งและไดวินิจฉัยและขานบัตรเลือกตั้ง
หมดแลว ใหคว่ําหีบบัตรเลือกตั้งใหบุคคลทั่วไปที่อยูในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นไดโดยสะดวก
ขอ ๑๓๔ เมื่อเสร็จสิ้นการขีดคะแนนแลว ใหจัดการรวมคะแนนและตรวจสอบคะแนนในแบบ
ขีดคะแนน (ส.ว. ๓๓) กับรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ว. ๒๘)
ถาหากผลลัพธตรงกันก็เปนอันถูกตอง ถาไมตรงกันใหตรวจสอบจนกวาจะถูกตองตรงกันแลวเปนอันสิ้นสุด
การนับคะแนน
หากตรวจสอบแลวไมตรงกันหรือจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชนับคะแนนไมตรงกับจํานวนผูมาแสดงตน
และรับบัตรเลือกตั้ง หรือจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่มีไมตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับตามขอ ๙๓
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งนับคะแนนใหมโดยพลันและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งทันที เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยไมชักชา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ว. ๓๕ จํานวน
สี่ชุด
ขอ ๑๓๕ บัตรเลือกตั้งตอไปนี้ใหถือเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนใหกับผูสมัครใด
(๔) บัตรที่มิใชบัตรซึ่งกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งมอบให
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใหกับผูสมัครเกินกวาหนึ่งคน
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนมากกวาหนึ่งเครื่องหมาย
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชอง “ทําเครื่องหมาย” หรือนอกชอง “ไมลงคะแนน”
(๙) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนในชอง “ทําเครื่องหมาย” และในชอง “ไมลงคะแนน”
(๑๐) บัตรที่มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือเครื่องสังเกต หรือขอความอื่นใด นอกจากที่กําหนด
ไวในระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๑) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนในชอง “ทําเครื่องหมาย” ที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขอ ๑๓๖ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูใดจงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนในการเลือกตั้ง
ใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใด โดยมิไดมีอํานาจกระทํา
โดยชอบดวยกฎหมายใหบตั รเลือกตั้งชํารุด หรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด
ตอบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได หรืออานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการเลือกตัง้
ไมตรงความจริง ยอมเปนการฝาฝนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา
ขอ ๑๓๗ เมื่อการนับคะแนนสิ้นสุดแลว คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจะตองเก็บเอกสาร
และสิ่งของตาง ๆ ไวในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ดังนี้
(๑) บัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนแลว บัตรเลือกตั้งที่มีการทําเครื่องหมายลงในชองไมลงคะแนน
และบัตรเสีย โดยแยกแตละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส (ชั้นใน)
(๒) ประกาศผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๕) จํานวนหนึ่งชุด

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งบันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน บัตรเลือกตั้ง
ที่มีการทําเครื่องหมายลงในชองไมลงคะแนนและบัตรเสีย ลําดับที่ของหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ลงในแบบ
ขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) (ส.ว. ๕๐) เสร็จแลวใสในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ในลักษณะ
ที่สามารถมองเห็นไดวาเปนถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งใดและทําการปดถุงวัสดุใสดวยสายรัดเพื่อปองกัน
การเปดถุงวัสดุใส
เมื่อไดบรรจุสิ่งของตามวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ใหนําถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใสลงในหีบ
บัตรเลือกตั้งและใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งปดหีบบัตรเลือกตั้งพรอมทั้งใสสายรัดทุกแหง
เสร็จแลวใหมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกและประจําครั่งทับปมเชือก หรือกระทําดวยวิธีอื่นใดที่สามารถ
ปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได
ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งประกาศผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ว. ๓๕ ใหประชาชน
ทราบ ณ ที่เลือกตั้งหนึ่งชุด
ขอ ๑๓๘ เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดดําเนินการปดหีบบัตรเลือกตั้งและปองกัน
การเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไมนอยกวาหาคน
ดําเนินการนําสงสิ่งตอไปนี้ใหแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ ทันที คือ
(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดําเนินการตามขอ ๑๒๙ และขอ ๑๓๗
(๒) เอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้ง ประกอบดวย
(๒.๑) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและตนขั้วบัตรเลือกตั้ง
(๒.๒) บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๑) ชุดที่ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชลงคะแนน
ตามขอ ๑๐๓
(๒.๓) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ว. ๒๖)
(๒.๔) รายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๗)
(๒.๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ว. ๒๘)
(๒.๖) แบบขีดคะแนน (ส.ว. ๓๓)
(๒.๗) ประกาศผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๕)
(๓) คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของอื่น ๆ เชน ธงชาติ ปาย และอุปกรณเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาง ๆ
เปนตน

หนา ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

เมื่อคณะอนุกรรมการไดรับบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๑) ชุดที่ใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ใชลงคะแนนแลว ใหนําสงแกผูอํานวยการทะเบียนกลางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
ขอ ๑๓๘ ทวิ ยกเลิก
ขอ ๑๓๙ ในการดําเนินการตามขอ ๑๓๘ ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจัดทํารายงาน
การนําสงหีบบัตรเลือกตั้งจํานวนสองชุด เพื่อใหผูมอบและผูรับมอบเก็บรักษาไวคนละหนึ่งชุด
ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งผูใด ไมอาจรวมเดินทางไปสงหีบบัตรเลือกตั้งไดใหจดแจง
เหตุผลไวในรายงานการนําสงหีบบัตร
ขอ ๑๔๐ ในการนําหีบบัตรและสิ่งของตามขอ ๑๓๘ ใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของ
หนวยเลือกตั้งนั้นมีหนาที่รับผิดชอบรวมเดินทางไปดวย
สวนที่ ๒
การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ขอ ๑๔๐/๑ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ลงคะแนน
ลวงหนาในเขตเลือกตั้ง ใหเปนไปตามสวนที่ ๑ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งของหมวดนี้
โดยอนุโลม
เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแลวใหนําสงสิ่งของแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ ทันที ทั้งนี้
ใหนําความในขอ ๑๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีจําเปนใหเจาหนาที่ชวยเหลือการลงคะแนนลวงหนาในเขตเลือกตั้ง มาทําหนาที่นับคะแนน
ขอ ๑๔๐/๒ การดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ใหคณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดดําเนินการนับคะแนนจากบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขต
จังหวัดและบัตรเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้
(๑) ในวันเลือกตั้งกอนเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
หรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายนําภาชนะที่บรรจุซองใสบัตรเลือกตั้ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

(ส.ว. ๔๘) ตามขอ ๑๔๑/๕ สงมอบใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดหรือผูที่
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดมอบหมายเพื่อดําเนินการดังนี้
(๑.๑) ตรวจนับจํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘)
(๑.๒) นําบัตรเลือกตั้งออกจากซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) ใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งแลว
จึงปดหีบบัตรเลือกตั้ง
(๑.๓) ปดชองใสบัตรเลือกตั้งดวยปายสําหรับปดชองใสบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ว. ๒๕
(๑.๔) ลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งและปดทับลายมือชื่อทั้งหมดดวยเทปกาวใสพรอมทั้ง
ใสกุญแจหรืออุปกรณอื่นแทนกุญแจ
(๑.๕) มัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกและประจําครั่งทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธีอื่นใด
ที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได
(๑.๖) จัดทําประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามแบบ ส.ว.
๒๘/ก จํานวน ๓ ชุด ปดไวที่หนาหีบบัตรเลือกตั้ง ๑ ชุด ปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งกลาง ๑ ชุด
และสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ๑ ชุดเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
(๒) ในวันเลือกตั้งเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งตามสวนที่ ๑ การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง ของหมวดนี้โดยอนุโลม
ในกรณีจําเปนใหเจาหนาที่ชวยเหลือการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนานอกเขตจังหวัดมาทําหนาที่นับคะแนน
เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนแลวใหนําสงสิ่งของแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ ทันที ทั้งนี้
ใหนําความในขอ ๑๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๓) ซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) ที่มาถึงสถานที่นับคะแนนเมื่อเริ่มทําการนับคะแนนในเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา แลวถือวาเปนบัตรเสียมิใหนําบัตรเลือกตั้งนั้นมานับเปนคะแนนและใหมอบซองใส
บัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) นั้นใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายเพื่อสงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษา
และรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ”
ขอ ๔๗ ใหยกเลิกชื่อหมวด ๗ และยกเลิกชื่อสวนที่ ๑ ของหมวด ๗ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“หมวด ๗
การใชสิทธิเลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
สวนที่ ๑
การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด”
ขอ ๔๘ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๔๑ ในการเลือกตั้งที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใชเปนการเลือกตั้งใหมหรือการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง ผูมีสทิ ธิเลือกตั้งใดมีถิ่นที่อยูซึ่งอยูในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หากประสงคจะขอใชสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒสิ ภาในจังหวัดที่ตนอยู ใหยื่นคําขอลงทะเบียนตอนายทะเบียนอําเภอหรือ
นายทะเบียนทองถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลที่ตนอยู เพื่อขอใชสิทธิลงคะแนนลวงหนาเลือกตั้งผูสมัคร
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
การยื่นคําขอลงทะเบียนตามวรรคหนึ่งผูมีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคําขอดวยตนเองหรือทางไปรษณีย
หรือทําหนังสือมอบหมายใหผมู ีสิทธิเลือกตั้งอื่นดําเนินการแทนก็ได
ภายใตบังคับวรรคหนึ่งและวรรคสองในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เปนการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช
การเลือกตั้งใหมหรือการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางครั้งแรกหลังจากระเบียบนี้มีผลใชบังคับใหนาํ รายชือ่
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไดลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มาใชเปนรายชื่อผูลงทะเบียนใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา”
ขอ ๔๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๔๑/๑ ขอ ๑๔๑/๒ ขอ ๑๔๑/๓ ขอ ๑๔๑/๔ และ
ขอ ๑๔๑/๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
“ขอ ๑๔๑/๑ ในการยื่นคําขอตามขอ ๑๔๑ ใหทําคําขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงการใช
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ว. ๕๒) หรือทําเปนหนังสือ ซึ่งอยางนอยตองมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล
เลขประจําตัวประชาชน ที่อยูตามหลักฐานทะเบียนบาน เขตเลือกตั้ง และจังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
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ครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคําขอแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกใหและมีเลขประจําตัวประชาชน สําเนาของสําเนาทะเบียนบาน
ฉบับเจาบาน พรอมทั้งรับรองสําเนาเอกสาร และแนบซองเปลาปดแสตมปจาหนาซองถึงตนเองมาพรอมกับ
คําขอดวย
กรณีผูมสี ิทธิเลือกตั้งประสงคจะใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามถิ่นที่อยูใหแนบหนังสือรับรอง
ของผูบังคับบัญชาหรือนายจางหรือเอกสารซึ่งแสดงใหเห็นวาเปนผูมีถิ่นที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ตนมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานเพิ่มเติมดวย
ขอ ๑๔๑/๒ การยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตามขอ ๑๔๑
ใหผูมสี ิทธิเลือกตั้งที่ไดลงทะเบียนขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ยื่นคําขอตอนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนทองถิ่นของอําเภอหรือเทศบาลที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นประสงคจะขอใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ตามแบบคําขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๕๒) และใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น
แจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบตามหนังสือตอบรับการแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ว. ๕๒/ก
ขอ ๑๔๑/๓ ใหนําประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องการใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรสําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยูซึ่งอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้งในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานครั้งสุดทายไมนอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หมวด ๑ การลงทะเบียนขอใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขตจังหวัด สวนที่ ๒ การหมายเหตุในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง และสวนที่ ๓
การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด และหมวด ๒ การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
มาใชบังคับกับการหมายเหตุในทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตจังหวัด และการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยอนุโลม
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๑๔๑/๔ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดแลวใหดําเนินการดังนี้
(๑) คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดรวบรวมซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘)
ที่บรรจุบัตรเลือกตั้งสงมอบใหแกหนวยงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย และจัดทําบัญชีสงมอบ
ตามแบบ ส.ว. ๔๘/ก
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(๒) หนวยงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายนําสงซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘)
ใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย ตามแบบ ส.ว. ๔๘/ข และจัดทํารายงานการสงมอบใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ ทราบตามแบบ
ส.ว. ๔๘/ค
ขอ ๑๔๑/๕ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งมอบหมายไดรับซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) ซึ่งบรรจุอยูในภาชนะเชน ถุงเมล
เปนตน จากหนวยงานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายในการนําสงแลวใหใสสายรัดหรือกระทําการ
ดวยวิธีการอื่นใดเพื่อปองกันการเปดหรือเปลี่ยนภาชนะดังกลาว และนําไปเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย
เพื่อรอการสงมอบใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดในวัน เลือกตั้งกอนเวลา
๑๕.๐๐ นาฬิกา เพื่อทําการนับคะแนน”
ขอ ๕๐ ใหยกเลิกความในขอ ๑๔๖ และขอ ๑๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๔๖ วิธีการลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง สําหรับการใชสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลตามสวนที่ ๒ ใหเปนไปตามสวนที่ ๔ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและการลงคะแนนของ
หมวดนี้
ขอ ๑๔๙ วิธีการลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้งสําหรับการใชสิทธิเลือกตั้ง
ของบุคคลตามสวนที่ ๓ ใหเปนไปตามสวนที่ ๔ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งและการลงคะแนนของ
หมวดนี้”
ขอ ๕๑ ใหยกเลิกชื่อสวนที่ ๔ ของหมวด ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ ๔
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และการลงคะแนน”
ขอ ๕๒ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕๐ ขอ ๑๕๑ ขอ ๑๕๒ ขอ ๑๕๓ และขอ ๑๕๔ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“ขอ ๑๕๐ ลักษณะที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งใหเปนไปตามขอ ๑๘ สวนที่ ๔ ที่เลือกตั้งกลาง
ของหมวด ๑ เขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกวุฒิสภา หนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งใหเปนไปตามขอ ๔๗ สวนที่ ๕
เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางของหมวด ๒ เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง
ขอ ๑๕๑ ใหนําบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและการดําเนินงานกอนวันเลือกตั้ง ตามสวนที่ ๑
บัตรเลือกตั้ง สวนที่ ๒ หีบบัตรเลือกตั้ง และสวนที่ ๓ การดําเนินงานกอนวันเลือกตั้งของหมวด ๕
การดําเนินการเลือกตั้ง มาใชบังคับในการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม
ขอ ๑๕๒ ในวันลงคะแนนวันแรกกอนเริ่มเปดใหมีการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งนั้น และ
ปดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๖) ไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งเปดหีบบัตรเลือกตั้งแสดงใหเห็นวาหีบบัตรเลือกตั้งเปนหีบเปลา
และใหปดหีบบัตรเลือกตั้งโดยใหดําเนินการตามขอ ๙๙ โดยอนุโลม
ขอ ๑๕๓ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหนําความในสวนที่ ๕ การลงคะแนนเลือกตั้ง
ของหมวด ๕ การดําเนินการเลือกตั้ง มาใชบังคับในการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ขอ ๑๕๔ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันแรกใหคณะกรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งประกาศปดการลงคะแนนในวันนั้นและงดจายบัตรเลือกตั้ง แตถามีผูแสดงตน
และรับบัตรเลือกตั้งไปแลว ใหผูนั้นทําการลงคะแนนเลือกตั้งจนเสร็จสิ้น แลวใหคณะกรรมการประจํา
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดําเนินการปดชองใสบัตรเลือกตั้งตามขอ ๑๒๙ รวมทั้งมัดหีบบัตรเลือกตั้ง
ดวยเชือกและผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกตั้งและประจําครั่งทับปมเชือก หรือกระทําดวยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถปองกันการเปดหีบบัตรเลือกตั้งได
ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งจัดทําประกาศแสดงรายการเกี่ยวกับจํานวน
บัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ไดรับมา จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง จํานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
ตามแบบ ส.ว. ๒๘ จํานวน ๓ ชุด แลวใหปดประกาศไว ณ ที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด
เก็บไวที่ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด อีกหนึ่งชุดใชเปน ใบฝากสง
หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่เหลือและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ณ สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด โดยใหกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้งอยางนอยหาคนเปนผูนําสง”
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ขอ ๕๓ ใหยกเลิกความในขอ ๑๕๕ และขอ ๑๕๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๕๕ กอนถึงกําหนดเวลาเปดใหมีการลงคะแนนในวันถัดไป ใหกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้งอยางนอยหาคนเปนผูเบิกหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
จากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามขอ ๑๕๔ วรรคสอง หากเห็นวาสิ่งของที่ไดฝากไวถูกตอง ใหเปด
ชองใสบัตรเลือกตั้งและนําไปดําเนินการตามขอ ๑๕๓ และขอ ๑๕๔
เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันสุดทาย ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้งดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๑๕๔ ยกเวนการนําสงบัตรเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ว. ๑๑) ใหคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง สงบัตรเลือกตั้งที่เหลือและบัญชีรายชื่อ
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๑๑) ใหแกคณะอนุกรรมการตามขอ ๙๐ เพื่อนําไปมอบใหแกคณะกรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้งใชในวันเลือกตั้งตอไป
ขอ ๑๕๖ เมื่อสิ้นสุดเวลาลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
อยางนอยหาคนขอรับหีบบัตรเลือกตั้งจากเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ที่ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งไปฝากไว
ตามขอ ๑๕๕ วรรคสอง ถาเห็นวาสิ่งของที่ไดฝากไวถูกตอง ใหนํามามอบใหคณะกรรมการประจําที่
เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ ทันที โดยใหนาํ
ความในหมวด ๖ การนับคะแนนมาใชบังคับโดยอนุโลม”
ขอ ๕๔ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖๕ ขอ ๑๖๖ และขอ ๑๖๙ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๑๖๕ กอนวันเลือกตั้ง ถาการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งใดหรือที่เลือกตั้งกลางใด
ไมสามารถกระทําไดเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอื่น ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศกําหนดที่เลือกตั้งใหมที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนได
โดยสะดวก ตามแบบ ส.ว. ๔ โดยเร็ว และปดประกาศไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงาน
เทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบานและเขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร
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แตถาไมอาจกําหนดที่เลือกตั้งใหมไดทัน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งประกาศงด
การลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลางนั้นตามแบบ ส.ว. ๔๒ และปดประกาศไว ณ ศาลากลาง
จังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใหญบา น และเขต
ชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร แลวรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบทันที
ขอ ๑๖๖ ในกรณีที่เหตุตามขอ ๑๖๕ เกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้งหรือวันลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งกลาง ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
ประกาศงดการลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลางนั้นตามแบบ ส.ว. ๔๓/ก ส.ว. ๔๓/ข
หรือ ส.ว. ๔๓/ค แลวแตกรณี และปดประกาศไวที่บริเวณใกลที่เลือกตั้ง แลวรายงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อรายงานตามลําดับ เชนเดียวกับขอ ๑๖๕
ขอ ๑๖๙ ในกรณีที่มีการนับคะแนนในหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลางใดไมสามารถกระทําได
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอื่น ใหคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ประกาศงดการนับคะแนนในหนวยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลางนั้น
ตามแบบ ส.ว. ๔๕/ก ส.ว. ๔๕/ข ส.ว. ๔๕/ค แลวแตกรณี และใหหยุดการนับคะแนนและใหนําบัตรเลือกตัง้
ทั้งหมดบรรจุลงในถุงวัสดุใสพรอมทั้งเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่อยูในถุงวัสดุใสแลวนําใสในหีบบัตรเลือกตั้ง
ปดหีบบัตรเลือกตั้งและมัดหีบบัตรเลือกตั้งดวยเชือกแลวผูกปมเชือกไวดานขางหีบบัตรเลือกตั้ง และประจําครั่ง
ทับปมเชือกหรือกระทําดวยวิธีการอื่นใดที่สามารถปองกันมิใหเปดหีบบัตรเลือกตั้งได แลวนําหีบบัตรเลือกตั้ง
สงใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทันที พรอมรายงานการสงหีบบัตรเลือกตั้งและบันทึก
เหตุของการงดการนับคะแนนไวในรายงานการใชสิทธิเลือกตั้ง (ส.ว. ๒๗) และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ”
ขอ ๕๕ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของขอ ๑๗๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“การทําลายบัตรเลือกตั้งที่เก็บอยูในหีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของจะกระทําได
เมื่อพนระยะเวลาหนึ่งปนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง”
ขอ ๕๖ ใหยกเลิกขอ ๑๗๒ ขอ ๑๗๓ และขอ ๑๗๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
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ขอ ๕๗ ใหยกเลิกแบบพิมพ ส.ว. ๒ ส.ว. ๓ ส.ว. ๔ และ ส.ว. ๑๒ ใน (๒) ของขอ ๑๗๕
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๔ และใหใชแบบพิมพ ส.ว. ๒ ส.ว. ๓ ส.ว. ๔ และ ส.ว. ๑๒ ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๕๘ ใหยกเลิกแบบพิมพ ส.ว. ๕ ส.ว. ๖ ส.ว. ๘ ส.ว. ๑๐ ส.ว. ๑๓ ส.ว. ๑๔ ส.ว. ๑๕
ส.ว. ๑๖ ส.ว. ๑๗ ส.ว. ๒๙ ส.ว. ๓๐ ส.ว. ๓๑ ส.ว. ๓๒ ส.ว. ๓๓ ส.ว. ๓๕ ส.ว. ๓๙ ส.ว. ๔๒
และ ส.ว. ๔๔ ใน (๒) ของขอ ๑๗๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชแบบพิมพ ส.ว. ๕ ส.ว. ๖ ส.ว. ๘ ส.ว. ๑๐ ส.ว. ๑๓ ส.ว. ๑๔ ส.ว. ๑๕ ส.ว. ๑๖
ส.ว. ๑๗ ส.ว. ๒๙ ส.ว. ๓๐ ส.ว. ๓๑ ส.ว. ๓๒ ส.ว. ๓๓ ส.ว. ๓๕ ส.ว. ๓๙ ส.ว. ๔๒ และ ส.ว. ๔๔
ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๕๙ ใหยกเลิกแบบพิมพ ส.ว. ๔๓ ส.ว. ๔๕ และ ส.ว. ๔๖ ใน (๒) ของขอ ๑๗๕
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๖๐ ใหยกเลิกแบบพิมพ ส.ว. ๕๐ ใน (๒) ของขอ ๑๗๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
และใหใชแบบพิมพ ส.ว. ๕๐ ทายระเบียบนี้แทน
ขอ ๖๑ ใหยกเลิกแบบพิมพ ส.ว. ๕๑ ใน (๒) ของขอ ๑๗๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๖๒ ใหเพิ่มแบบพิมพ ส.ว. ๕/ก ประกาศกําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ส.ว. ๑๐/ก
คําสั่งแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ส.ว. ๑๑/ก บัญชีรายชือ่
ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ว. ๒๘/ก ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน ส.ว. ๔๓/ก ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ส.ว. ๔๓/ข
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในวัน ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ส.ว. ๔๓/ค
ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ส.ว. ๔๕/ก
ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ส.ว. ๔๕/ข ประกาศงดการนับคะแนน
เลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ส.ว. ๔๕/ค ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัด ส.ว. ๔๘/ก รายการสงมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) ส.ว. ๔๘/ข บัญชีสง มอบ
และรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) ส.ว. ๔๘/ค รายงานผลการสงมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๒ ก

หนา ๖๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

(ส.ว. ๔๘) ส.ว. ๕๒ คําขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ส.ว. ๕๒/ก
หนังสือตอบรับการลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ใน (๒) ขอ ๑๗๕
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ว. ๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด................................
เรื่อง กําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตัง้
-------------------อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและ
สมาชิ ก วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด..........................จึงประกาศกําหนดหนวยเลือ กตั้ง และที่เลือ กตั้ง ในเขต
เลือกตั้งในทองที่ตําบล/แขวง.............เทศบาล.................อําเภอ/เขต..................จังหวัด..................ดังนี้
๑) หนวยเลือกตัง้ ที่ ๑ ไดแก หมูที่.............ตําบล/แขวง.....................................
เทศบาล...............................อําเภอ/เขต.........................
หรือบานเลขที่...........ถึงบานเลขที่...............ตรอก/ซอย.............ถนน...................
ที่เลือกตัง้ ไดแก.............................................................................................
๒) หนวยเลือกตั้งที่ ๒ ไดแก หมูที่...............ตําบล/แขวง..............................................
เทศบาล..............................อําเภอ/เขต ..................
หรือบานเลขที่...........ถึงบานเลขที่...............ตรอก/ซอย.............ถนน...................
ที่เลือกตั้ง ไดแก.....................................................................................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่............เดือน.....................................พ.ศ...................

(ลงชื่อ).............................................
(............................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด................................

ระเบียบฯ ขอ ๗,๑๑

ส.ว. ๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด........................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตของหนวยเลือกตั้งและหรือที่เลือกตั้ง
----------------------ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด...............................
ลงวันที่..........เดือน........................พ.ศ.................ไดกําหนดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในทองที่
ตําบล/แขวง................เทศบาล......................อําเภอ/เขต........................จังหวัด.................................
ไวแลว นั้น
บั ด นี้ เห็น เปนการสมควรเปลี่ ย นแปลงเขตของหน ว ยเลือ กตั้ ง และหรือ ที่เลื อ กตั้ ง
ดัง กล า ว อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผูแทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํา
เขตเลือ กตั้ง จัง หวัด ...............................จึง ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง และหรือที่เลือ กตั้งใหม
ดังตอไปนี้
ลําดับที่

หนวยเลือกตั้ง
หนวยเลือกตั้งที่........... หนวยเลือกตั้งเดิม
ไดแก............................
หนวยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม
ไดแก...........................

ที่เลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งเดิม
ไดแก..........................
ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม
ไดแก..........................

หนวยเลือกตั้งที่............. หนวยเลือกตั้งเดิม
ไดแก...........................
หนวยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม
ไดแก...........................
ฯลฯ

ที่เลือกตั้งเดิม
ไดแก..........................
ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม
ไดแก.........................

ประกาศ ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ....................
(ลงชื่อ)............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด....................................
ระเบียบฯ ขอ ๙, ๑๑

ส.ว. ๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด.........................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัย
-----------------ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด...............................
ลงวันที่.......เดือน............พ.ศ.........ไดกําหนดที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้ ในเขตตําบล/แขวง..............
เทศบาล.............อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...................................หรือที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้
หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดไวแลว นั้น
บัดนี้ เห็นเปนการสมควรเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตัง้ หรือทีเ่ ลือกตัง้ กลาง
ในเขตเลือกตั้ง หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด................................ตําบล/แขวง.......................
เทศบาล.............อําเภอ/เขต.......................... อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๖๔ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จึงประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งดังตอไปนี้

หนวยเลือกตั้ง

หนวยเลือกตั้งที่.................................
ตําบล/แขวง..............เทศบาล.............
อําเภอ/เขต..........................................

ที่เลือกตั้ง/
ที่เลือกตั้งกลางในเขต
เลือกตั้ง/ ที่เลือกตัง้ กลาง
นอกเขตจังหวัด
เดิม
.........................................
.........................................

ที่เลือกตั้ง/
ที่เลือกตั้งกลางในเขต
เลือกตั้ง/ ที่เลือกตัง้
กลางนอกเขตจังหวัด
ใหม
...................................
...................................

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

ระเบียบฯ ขอ ๑๑,๑๖๕

ส.ว. ๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด..........................................
เรื่อง กําหนดที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตัง้
-----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๘๑ แหง พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จึงประกาศ
กําหนดที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับที่ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

สถานที่

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

(ลงชื่อ).......................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด............................

ระเบียบฯ ขอ ๑๘ วรรคหนึ่ง

ส.ว. ๕/ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด......................................
เรื่อง กําหนดที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด
-----------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๘๑/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จึงประกาศ
กําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ดังนี้

ลําดับที่ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

สถานที่

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

(ลงชื่อ)........................................
(......................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด...........................

ระเบียบฯ ขอ ๑๘ วรรค ๒

ส.ว. ๖

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่............./.................
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
และผูอาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด.....................................
-------------------อาศั ย อํา นาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๑๒ (๑) และ (๒) แห ง
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในการประชุม ครั้ง ที่. ..../.......เมื่อ วัน ที่. ........ เดือ น............ พ.ศ. ....จึง แตง ตั้ง บุค คลตอ ไปนี้
เปนคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจําเขตเลือ กตั้ง และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด..............................
๑. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวน.............คน ประกอบดวย
(๑)....................................................ประธานกรรมการ
(๒)....................................................กรรมการ
(๓)....................................................กรรมการ
(๔)....................................................กรรมการ
(๕)....................................................กรรมการ
(๖)....................................................กรรมการ
(๗)....................................................กรรมการ
(๘)....................................................กรรมการ
(๙)....................................................กรรมการ
๒. ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง คือ
.........................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่..........เดือน................................พ.ศ................
สั่ง ณ วันที่............เดือน...........................พ.ศ................
(ลงชื่อ)....................................
(...................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบฯ ขอ ๑๙, ๒๐

ส.ว. ๘

คําสัง่ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.............................
ที่............/................
เรื่อง แตงตั้งผูอ ํานวยการประจําหนวยเลือกตัง้
--------------ดวยไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่........เดือน..............
พ.ศ............... และเพื่อใหการดําเนินการจัดการเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๓ แหง พระราชบัญ ญัต ิป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วา ดว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิก วุฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ จึง แตง ตั้ง ผูม ีร ายชื ่อ
ดัง ตอ ไปนี ้เ ปน ผู อํ า นวยการประจํ า หนว ยเลือ กตั ้ง โดยมีห นา ที่อํ า นวยความสะดวกใหแ ก
คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในเขตทองที่
ตําบล/แขวง..............เทศบาล.............อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................คือ
หนวยเลือกตั้งที่

ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตัง้
(ชื่อตัว – ชื่อสกุล)

หนวยเลือกตั้งที่....................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่...........เดือน................................พ.ศ...............
สั่ง ณ วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............

(ลงชื่อ)............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด.......................

ระเบียบฯ ขอ ๔๓

ส.ว. ๑๐
คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด.....................................
ที่............./...............
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
-------------อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงแตงตั้งเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งอําเภอ/เขต...............................................
ของเขตเลือกตั้งจังหวัด.........................................ดังนี้
๑. ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ไดแก.....................................
๒. คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ไดแก.....................
(๒) กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้ ไดแก
(๒.๑) .........................................
(๒.๒) ..........................................
(๒.๓) .........................................
(๒.๔) ..........................................
(๒.๕) .........................................
(๒.๖) ..........................................
๓. เจาหนาที่คะแนน ไดแก.........................................................................................
๔. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไดแก
(๑) .................................... (๒) .....................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่............เดือน.......................................พ.ศ.....................
สั่ง ณ วันที่...........เดือน................................พ.ศ...................

(ลงชื่อ).......................................
(.....................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด............................
ระเบียบฯ ขอ ๔๗ (๑)

ส.ว. ๑๐/ก

คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด..............................................
ที่.........../................
เรื่อง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
---------------อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๙๐ ประกอบมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ
มาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงแตงตั้งเจาพนักงาน
(ก)
ผูดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด........................................ของเขต
เลือกตั้งจังหวัด.............................................ดังนี้
๑. ผูอํานวยการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ไดแก...............................
๒. คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ไดแก..............
(๒) กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ไดแก
(๒.๑) .................................... (๒.๒) .....................................
(๒.๓) .................................... (๒.๔) .....................................
(๒.๕) .................................... (๒.๖) .....................................
๓. เจาหนาที่คะแนน ไดแก ..............................................................
๔. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ไดแก
(๑) ........................................ (๒) ..........................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่............เดือน...................................พ.ศ..................
สั่ง ณ วันที่...........เดือน.............................พ.ศ................

(ลงชื่อ).........................................
(........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด...................................
หมายเหตุ (ก) ในกรณีที่จังหวัดใดมีที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดมากกวา ๑ แหง ใหระบุลําดับที่ไว

ระเบียบฯ ขอ ๔๗ (๒)

ส.ว. ๑๑/ก

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้ จังหวัด......................................
เรื่อง บัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
--------------------สําหรับผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่ประสงคจะลงคะแนนในจังหวัด.....................................
ณ ...................................... (สถานที่เลือกตั้งกลาง) ................................

(ใบแรก)

ส.ว. ๑๑/ก

ลําดับที่

หมายเหตุ

จังหวัด
รหัสเขตเลือกตั้ง

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

เพศ

หลักฐานที่ใชในการลงคะแนน
เลขหมายของ สถานที่ออก ลายมือชื่อหรือ
บัตร
บัตร
ลายพิมพนิ้วมือ

๑. จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่ผูมีสิทธิเลือกตัง้ มีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
๒. เรียงตามชื่อตัว - ชื่อสกุล

หมายเหตุ

ส.ว. ๑๑/ก

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

(ลายมือชื่อ) ............................................................
(............................................................)
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง ................................................

..................................................... ผูพิมพ/คัด
............................................................................................ ผูตรวจ/ทาน
หมายเหตุ

๑. จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่ผูมีสิทธิเลือกตัง้ มีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน
๒. เรียงตามชื่อตัว - ชื่อสกุล

ส.ว. ๑๒
(ดานหนา)
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด......................
เรียน

เจาบาน............................................................................................
.........................................................................................................
วัน............เดือน..........................พ.ศ.............เปนวันเลือกตั้ง

...................................................................................................................................................
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาคราวนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานทุกคนมีหนาที่ไปใช
สิทธิเลือกตั้ง หากไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได โปรดแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ตอนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น (เทศบาล) ผูมีสิทธิเลือกตั้งใด ที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและ
ไมแจงเหตุที่ทําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งยอมเสียสิทธิทางการเมืองตามที่กฎหมายกําหนด จึงขอได
โปรดดําเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งวามีชื่อของทานหรือไมถาไม
มี ห รื อ ไม ถู ก ต อ ง โปรดติ ด ต อ นายทะเบี ย นอํ า เภอ ณ ที่ ว า การอํ า เภอหรื อนายทะเบี ย นท อ งถิ่ น
ณ สํานักงานเทศบาล ภายในวันที่..............เดือน...............พ.ศ.........
๒. ขอเชิญ ทา นและผูม ีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ในบา นของทา นทุก คนไปลงคะแนน ณ ที่
เลื อ กตั้ ง .................................หน ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ . .............ตํ า บล/แขวง..................
เทศบาล..................................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.........................ในวันที่................
เดือน........................พ.ศ. .... ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.
๓. ผูมีสิทธิเลือกตั้งในบานของทานมีดังนี้
ลําดับที่
ชื่อตัว - ซื่อสกุล ลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑.
........................................................... ..............................
๒.
........................................................... ..............................
๓.
........................................................... ..............................
ลงชื่อ............................................
(..........................................)
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น.................................................
ทําการแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด..............................
ระเบียบฯ ขอ ๕๖

(ดานหลัง)
กรณีผูมีสิทธิเลือ กตั้ ง ผูใดไมอ าจไปใชสิทธิเลือ กตั้ง ได สามารถแจงเหตุ ที่ไ มอ าจไปใชสิท ธิ
เลือกตั้ง ตอนายทะเบีย นอําเภอ หรือนายทะเบีย นทองถิ่น กอนวัน เลือกตั้ง ไมนอ ยกวา ๗ วัน หรือ
ภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่นายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น ประกาศบัญชีรายชื่อผูไมไป
ใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุฯ (ส.ส. ๓๑/ส.ว. ๓๑)
ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมไดแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ผูนั้น
ยอมเสียสิทธิ ๘ ประการ ดังนี้
๑. สิทธิยื่นคํารอ งคัด คานการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาผูแทนราษฎร สมาชิก วุฒิสภา ผูบริหาร
ทองถิ่น และสมาชิกสภาทองถิ่น
๒. สิทธิรอ งคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดว ยลักษณะปกครอง
ทองที่
๓. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่นและ
สมาชิกสภาทองถิ่น
๔. สิทธิสมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่
๕. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐ สภาพิจารณากฎหมายตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ
กฎหมาย
๖. สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตามกฎหมายวาดวยการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น
๗. สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๘. สิทธิเขาชื่อ รอ งขอใหถอดถอนสมาชิก สภาทอ งถิ่น หรือ ผูบริหารทอ งถิ่น ตามกฎหมาย
วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผูนั้นไปใชสิทธิเลือกตั้ง
(มาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒)

ส.ว. ๑๓
แบบคํารองขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตัง้
เลขที่.................../....................
เขียนที่............................
วัน.........เดือน......................พ.ศ..........
ขาพเจา.....................................................เลขประจําตัวประชาชน..........................................
อยูบานเลขที่.......... หมูที่.............ตรอก/ซอย.................... ถนน................... ตําบล/แขวง.................
อําเภอ/เขต........................ จังหวัด................................. มีความประสงคขอใหนายทะเบียนอําเภอ/
นายทะเบียนทองถิ่นดําเนินการเกี่ยวกับรายการผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตัง้ หนวย
เลือกตั้งที่.......................... ตําบล/เทศบาล................................... อําเภอ/เขต.................................
เขตเลือกตั้งจังหวัด................................... ดังนี้
๑. ขอเพิ่มชื่อ
ขาพเจา
บุคคลอื่นตอไปนี้ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๑ .................................................. เลขประจําตัวประชาชน.............................................
๑.๒ .................................................. เลขประจําตัวประชาชน.............................................
๑.๓ .................................................. เลขประจําตัวประชาชน.............................................
๒. ขอถอนชื่อ
ขาพเจา
บุคคลอื่นตอไปนี้ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
๒.๑ .................................................. เลขประจําตัวประชาชน.............................................
๒.๒.................................................. เลขประจําตัวประชาชน.............................................
๒.๓ .................................................. เลขประจําตัวประชาชน.............................................
๓. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................
ขาพเจาดําเนินการในฐานะ เจาบาน ผูมีสว นไดเสีย ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้
๑ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่.............................. ออกให ณ.................. เมื่อวันที่................
๒ ...............................................................................................................................................
๓ ...............................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...................................... ผูยนื่ คํารอง
(....................................)
ความเห็นเจาหนาที่
...............................................................................
(ลงชื่อ)......................................
(....................................)

คําสั่ง
....................................................................................
(ลงชื่อ)......................................
(....................................)
นายทะเบียนอําเภอ/ทองถิ่น................
ทําการแทนประธาน กกต.ประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด
ระเบียบฯ ขอ ๕๗,๖๐

ส.ว. ๑๔

ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ประเภทการเลือกตั้ง........................
ตําบล............อําเภอ.............จังหวัด.....................
คําพิพากษาของศาล/คําสั่ง กกต.
มูลฐานความผิดที่
ชื่อ - สกุล
ภูมิลําเนาปจจุบัน
วัน เดือน ป
ระยะเวลา ที่ถูกเพิก
กระทํา
ถอนสิทธิ

วันที่พนการถูก
เพิกถอน

ระเบียบ ฯ ขอ ๖๔

ส.ว. ๑๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด...................
เรื่อง การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
...........................
ดวยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดรับแจงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือศาลวามีบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาปจจุบันอยูในเขตเลือกตั้งจังหวัดนี้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้
ลําดับ
ที่

เลขประจําตัว
ประชาชน

ชื่อ – สกุล

อายุ

ภูมิลําเนา

วันพนจากการ
ถูกเพิกถอนสิทธิ

หมายเหตุ
ใหระบุวา
ถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง
โดยคําสั่ง
กกต. หรือ
คํ า พิ พ ากษา
ของศาล

บุคคลดังกลาวขางตนจึงหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.......
(ลงชื่อ)...............................
(.............................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด...................
ระเบียบฯ ขอ ๖๗ (๑)

ส.ว. ๑๖

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
...........................
ดวยบัดนี้ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่.................................
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๙ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันรับสมัค ร
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
(๑) ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในเขตเลือกตั้งจังหวัดใดใหยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้งดวยตนเองพรอมดวยคาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละหนึ่งหมื่นบาท รูปถายหนาตรงไมสวม
หมวกเวนแตผูสมัครซึ่งมีความจําเปนตามหลักศาสนา แตจะตองเปดใหเห็นใบหนา หนาผาก คิ้ว ตา จมูก
ปาก และคางหรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนตามที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งของแตละจังหวัด
กําหนด รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครพรอมสําเนาตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
นั้น ระหวางวันที่.........เดือน.........พ.ศ........ถึงวันที่........เดือน......พ.ศ.....ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งนั้นกําหนด
(๒) หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งพรอมสําเนารับรองความถูกตอง ประกอบดวย
(๒.๑) บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่ง ไมตอ งมีบัต ร
ประจํา ตัว ประชาชนตามกฎหมายใหใ ชบัต รและหลัก ฐานอื่น ใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถ
แสดงตนได
(๒.๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๒.๓) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาตามที่กฎหมาย
รับรองไว หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรองวาสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา
(๒.๔) ใบรับรองแพทย
(๒.๕) หลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนี้
ก. หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลวเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบตอ)
-๒–

ส.ว. ๑๖

ข. หลักฐานซึง่ แสดงวาเคยเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ค. สูติบัตรหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ง. หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา
จ. หลักฐานจากหนวยงานราชการที่เคยสังกัดหรือรับผิดชอบและรับรองวาเคยรับราชการ
หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่.............เดือน.....................พ.ศ...................
(ลงชื่อ).................................
(..................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ระเบียบฯ ขอ ๖๙

ส.ว. ๑๗

ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้
จังหวัด........................
เรื่อง การรับสมัครและสถานที่สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภา
----------------ดวยบัดนี้ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่.................................
และคณะกรรมการการเลือกตั้งไดกําหนดวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระหวางวันที.่ ....ถึงวันที่...........
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๙ ประกอบมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จึง กําหนดใหใช................................เปนสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิก
วุฒิสภาจังหวัด............................
ดังนั้น ผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโปรดยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมนํารูป
ถายหนาตรงไมสวมหมวกเวนแตผูสมัค รซึ่งมีความจําเปนตามหลักศาสนา แตจะตองเปด ใหเห็นใบหนา
หนาผาก คิ้ว ตา จมูก ปาก และคางหรือรูปภาพที่พิมพชัดเจนเหมือนรูปถายของตนเอง ขนาดกวางประมาณ
๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน.............รูป เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละหนึ่ง
หมื่นบาท และหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งพรอมสําเนาที่รบั รองความถูกตองมายื่นตอผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง ดังนี้
๑) บัตรประจําตัวประชาชน แตถาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนบุคคลซึ่งไมตองมีบัตรประจําตัว
ประชาชนตามกฎหมายใหใชบัตรและหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดงตนได
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาตามที่กฎหมายรับรองไว
หรือหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรองวา สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
๔) ใบรับรองแพทย
๕) หลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(ก) หลักฐานซึ่งแสดงวามีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

(ใบตอ)
-๒–

ส.ว. ๑๗

(ข) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ค) สูติบัตรหรือหลักฐานซึ่งแสดงวาเปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) หลักฐานซึ่งแสดงวาเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา
(จ) หลักฐานจากหนวยงานราชการที่เคยสังกัดหรือรับผิดชอบและรับรองวาเคยรับราชการ หรือ
เคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ............. เดือน ..................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ).................................
(...............................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด.......................

ระเบียบฯ ขอ ๖๙

ส.ว. ๒๘/ก

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด
เรื่อง รายการเกีย่ วกับจํานวนบัตรเลือกตัง้ นอกเขตจังหวัดเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน
--------------ตามที่คณะกรรมการการเลือ กตั้งประจําเขตเลือ กตั้ง หรือ ผูที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือ กตั้ง มอบหมายไดนําภาชนะที่บรรจุซ องใสบัตรเลือ กตั้ง (ส.ว. ๔๘) มามอบใหกอนเวลา
๑๕.๐๐ น. ในวันเลือกตั้งนั้น ผลการตรวจนับปรากฏวา
๑. จํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว.๔๘) ที่ไดรับมามีจํานวน............... ซอง
๒. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยูในซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) จํานวน ........ บัตร
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่............. เดือน........................ พ.ศ. ..........

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

(ลงชื่อ)..................กรรมการประจําทีเ่ ลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด (ลงชือ่ )................กรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด
(............)
(.............)
(ลงชื่อ)..................กรรมการประจําทีเ่ ลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด (ลงชือ่ )................กรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด
(............)
(.............)
(ลงชื่อ)..................กรรมการประจําทีเ่ ลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด (ลงชือ่ )................กรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตจังหวัด
(............)
(.............)

ระเบียบฯ ขอ ๑๔๐/๒ (๑.๖)

ส.ว. ๒๙
คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด......................
เรื่อง แตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
--------------เพื่อใหการแจงเหตุจําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปนไป
ดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดว ย
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๙ จึงแตงตั้งบุคคลรับแจงเหตุ
ของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
๑. ใหนายทะเบีย นอํ าเภอหรือ นายทะเบี ย นทอ งถิ่น เปน บุค คลรั บแจงเหตุ ของผูมีสิท ธิ
เลือกตั้งที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่มีเหตุจําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดใหแจงตอนายทะเบียน
อําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตพื้นที่นั้น
๓. การแจง เหตุจําเปนใหจัดทําตามแบบ ส.ว. ๓๐ หรือ จัด ทําเปน หนัง สือ พรอมสําเนา
หลักฐานประกอบ (ถามี) หรืออาจแจงดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นหรือสงทางไปรษณียกอนวัน
เลือกตั้งเจ็ดวัน
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่............. เดือน........................ พ.ศ. ..........
สั่ง ณ วันที่............. เดือน........................ พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ)..........................................
(......................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ...........................

ระเบียบ ขอ ๑๑๖

ส.ว. ๓๐
(ดานหนา)
หนังสือแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได (สวนที่ ๑)
เขียนที่ .......................................................
วันที่ .................................................................................
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/............................เลขประจําตัวประชาชน..........................
อายุ...................ป อยูบานเลขที่...................หมูที่.............ตรอก...................................ซอย......................
ถนน....................................ตําบล/แขวง........................เทศบาล...................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด.............................ซึ่งเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งที่...............ตําบล/แขวง.......................
เทศบาล...............อําเภอ/เขต.................................เขตเลือกตั้งจังหวัด.............ขอแจงวาขาพเจามีเหตุ
จําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันที่..................................................
เนื่องจาก....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการแจงดวยคือ
๑. ...................................................................
๒. ...................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .......................................ผูแจง
(......................................)
*ตัดตามเสนนี้

(สวนที่ ๒)
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจงเหตุ)
เรียน ............................................................
เรียน ............................................................
เรียน ......................รหัสไปรษณีย.................

(หมายเหตุ ผูแจงเหตุเปนผูจ าหนาซองถึงตัวผูแจง)
ระเบียบฯ ขอ ๑๑๘

(ดานหลัง)

ส.ว. ๓๐
บันทึกของบุคคลรับแจงเหตุ (สวนที่ ๑)
วันที่..................................................
ไดตรวจสอบแลวผูแจงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูม ีสิทธิเลือกตั้งหนวยเลือกตั้งที่.................
ตําบล/แขวง..............เทศบาล..............อําเภอ/เขต..................เขตเลือกตั้งจังหวัด...............และพิจารณา
เหตุที่แจงแลว
ไมมีเหตุอันจําเปนเพียงพอ

มีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ

แจงใหผูแจงทราบ เมื่อวันที่...........................................

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

*ตัดตามเสนนี้

(สวนที่ ๒)

(สําหรับบุคคลรับแจงเหตุ)
(หนังสือแจงผลการพิจารณาการแจงเหตุ)
วันที่ ...............................................................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว ..................................มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
หนวยเลือกตั้งที่ .......ตําบล/แขวง ...............เทศบาล................อําเภอ/เขต ....................เขตเลือกตัง้ จังหวัด
...................... ไดแจงเหตุจําเปนไมไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ ............เดือน ........................
พ.ศ.. ......... นั้น
ไดพิจารณาแลวเห็นวา
มีเหตุอันจําเปนเพียงพอ

ไมมีเหตุผลอันจําเปนเพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ) ........................................
(......................................)
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น
ระเบียบ ฯ ขอ ๑๑๘

ส.ว. ๓๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด........................
เรื่อง บัญชีรายชือ่ ผูมีสิทธิเลือกตัง้ ที่ไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
และไมแจงเหตุหรือแจงเหตุแลวแตเหตุนั้นมิไดเปนเหตุอันสมควร
------------------ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ .................เดือน ..............พ.ศ. ..........นั้น
ปรากฏวามีผูมีสิทธิเลือกตั้งไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและไมแจงเหตุจําเปนหรือแจงเหตุแลวแตเหตุนั้น
มิไดเปนเหตุอันสมควรมีจํานวนรายชื่อแยกเปนรายหนวย ดังนี้

(ใบแรก)

ส.ว. ๓๑

หนวย
เลือกตั้งที่

ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

เพศ

(ใบตอ)

ส.ว. ๓๑

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

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

(ใบทาย)
ระเบียบ ฯ ขอ ๑๒๓,๑๒๕

ส.ว. ๓๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด..............................
เรื่อง บัญชีรายชือ่ ผูเสียสิทธิตามมาตรา ๖๘ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
----------------------------ตามทีไ่ ดมีพระราชกฤษฎีกาใหมกี ารเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาในวันที่.....เดือน ..........พ.ศ. ....นั้น
ดวยปรากฏวาผูมีสิทธิเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง จังหวัด..................... ไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุการไมไปใชสทิ ธิเลือกตั้งหรือแจงเหตุแลวแตเหตุนั้น
มิใชเหตุอันสมควร ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจึงประกาศใหทราบวาบุคคลผูไมไปใชสิทธิเลือกตั้งดังกลาวเปนบุคคลที่เสียสิทธิตามมาตรา ๖๘
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดแก

(ใบแรก)

ส.ว. ๓๒

หนวยเลือกตั้งที่

ลําดับที่

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

เพศ

ที่อยู

(ใบตอ)

ส.ว. ๓๒

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

ลงชื่อ .............................................
(............................................)
ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด.........................................

ส.ว.๓๓

แบบขีดคะแนน
สําหรับหนวยเลือกตั้งที่....... หมูท.ี่ .........
ตําบล/แขวง...............เทศบาล..................อําเภอ/เขต................เขตเลือกตัง้ จังหวัด....................
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที.่ ...... เดือน..................... พ.ศ. .......
หมายเลข
ผูสมัคร

ชองขีดคะแนน

ชื่อ-สกุล

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๔๕

๕๐

๕๕

๖๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

คะแนน
รวม

จํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน (บัตรดี)
บัตรไมประสงคลงคะแนน

บัตรเสีย
รวมจํานวนบัตรเลือกตั้ง = จํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนน (บัตรดี) + บัตรไมประสงคลงคะแนน+บัตรเสีย

ลงชื่อ.............................ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ลงชื่อ.............................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(....................................)
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ลงชื่อ.............................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(....................................)
(....................................)
ลงชื่อ.....................................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
ลงชื่อ.............................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
(....................................)
(....................................)
ระเบียบ ฯ ขอ๙๒, ๑๓๒, ๑๓๔, ๑๓๘

ส.ว.๓๕

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการนับคะแนนประจําหนวยเลือกตั้ง
-------------------คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ .................. ตําบล/แขวง............................เทศบาล.................
อํา เภอ/เขต ...................... เขตเลือ กตั้ ง จัง หวั ด .................. ได นั บคะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิส ภาเรี ย บรอ ยแล ว
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งปรากฏในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง .......... คน (............)
๑.๑ เพศชาย ...........................คน (................................................................)
๑.๒ เพศหญิง .......................... คน (................................................................)
๒. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมาทั้งหมด ..................... บัตร (............................)
๓. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพื่อการลงคะแนน ...... คน (........) แบงเปน
๓.๑ เพศชาย ...........................คน (................................................................)
๓.๒ เพศหญิง .......................... คน (................................................................)
๔. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเปนคะแนนใหผูสมัครรับเลือกตั้ง ......... บัตร (..............)
๕. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายในชองไมลงคะแนน ........ บัตร (.............)
๖. จํานวนบัตรเสีย ..................... บัตร (......................)
๗. รวมจํานวนบัตรเลือกตั้งตามขอ (๔) (๕) และ (๖) ........... บัตร (.................)
๘. บัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. บัตร (....................)
๙. รวมจํานวนบัตรเลือกตั้งตาม (๗) และ (๘) ............... บัตร (.......................)
๑๐. ผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนน เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ดังนี้
หมายเลขประจําตัวผูส มัคร

ชื่อผูส มัคร

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

ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ...........
(ลงชือ่ ) ...............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(ลงชื่อ) ................................กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(ลงชื่อ) ................................กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) ................................กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(ลงชื่อ) ................................กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) ................................กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(ลงชื่อ) ................................กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้
(..............................)
(..............................) ระเบียบขอ ๙๒, ๑๓๔, ๑๓๗, ๑๓๘

ส.ว.๓๙

เลขที่................

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
..................................................
..................................................
..................................................

หนังสือรับรอง
การไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
-------------------(ชื่อตัว – ชื่อสกุล)
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา..........................................
ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒสิ ภา
เขตเลือกตั้งจังหวัด ....................................... ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ...............................

ใหไว ณ วันที่ ............................

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

ระเบียบขอ ๑๕๙

ส.ว.๔๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ..............................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง
-----------------ตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัด .............................................
เมื่อวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ......... และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด .................. ได
(ชื่อสถานที่เลือกตั้ง)
กําหนดให .....................................
F เปนที่เลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ ...... ตําบล/แขวง............................เทศบาล..................... ..........................

อําเภอ/เขต........................เขตเลือกตั้งจังหวัด ....................... นั้น
F เปนที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ ...........เขตเลือกตั้งจังหวัด .......................... นั้น
F เปนที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด .................เขตเลือกตั้งจังหวัด ...................... นั้น

เนื่องจากบริเวณที่เลือกตั้งดังกลาวใหเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่นทําใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งไมสามารถใชสิทธิเลือ กตั้ง ณ ที่เลือกตั้ งได อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตั้งจังหวัด .......................... จึงขอประกาศ
F งดการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งที่ .....
ตําบล/แขวง.................เทศบาล.....................อําเภอ/เขต........................เขตเลือกตั้งจังหวัด .......................
F งดการลงคะแนนของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

ที่ ......... เขตเลือกตั้งจังหวัด ..........................
F งดการลงคะแนนของผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ มี ชื่ อ อยู ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง
นอกเขตจังหวัด..........................
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ).................................
(..............................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด ...........................

ระเบียบฯ ขอ ๑๖๕

ส.ว.๔๓/ก

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ........
ตําบล/แขวง .................................... เทศบาล.......................................... อําเภอ/เขต ...........................................
เขตเลือกตั้งจังหวัด .....................................................................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
-----------------เนื่องจากไดเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ในวันเลือกตั้ง ณ หนวยเลือกตั้ง
ทําใหการลงคะแนนในหนวยเลือกตั้งไมสามารถกระทําได
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห งพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ............................................
ตําบล/แขวง ............................ เทศบาล............................... อําเภอ/เขต ............................เขตเลือกตั้งจังหวัด ..............................
จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ).................................
(..............................)
ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

ระเบียบฯ ขอ ๙๒, ๑๖๖

ส.ว.๔๓/ข

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้งอําเภอ/เขต.............................
เขตเลือกตั้งจังหวัด...........................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
-----------------เนื่องจากไดเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
กลางในเขตเลือกตั้ง ทําใหการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งไมสามารถกระทําได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรและสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจํ า ที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางในเขตเลื อ กตั้ ง
อําเภอ/เขต ................................จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ).................................
(..............................)
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง

ระเบียบฯ ขอ ๙๒, ๑๖๖

ส.ว.๔๓/ค

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด................
เขตเลือกตั้งจังหวัด...........................
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
-----------------เนื่องจากไดเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
กลางนอกเขตจังหวัด ......................ทําใหการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดไมสามารถกระทําได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ......................
จึงประกาศใหงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด............................
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ).................................
(..............................)
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด

ระเบียบฯ ขอ ๙๒, ๑๖๖

ส.ว.๔๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ประกาศกําหนดวันลงคะแนนใหม
-----------------ตามที่ คณะกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งที่ ...... ตําบล/แขวง............................เทศบาล..................... .........

อํ า เภอ/เขต.......................................... เขตเลื อ กตั้ ง จั งหวั ด ..........................

ที่ เ ลื อ กตั้ งกลางในเขตเลื อ กตั้ ง

อําเภอ/เขต ..............................เขตเลือกตั้งจังหวัด ............................ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ......................................
(ระบุเหตุการณ)
เขตเลือกตั้งจังหวัด ......................................... ไดประกาศงดการลงคะแนน เนื่องจาก...............................
และไดรายงาน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบแลว นั้น
บั ด นี้ เ หตุ ดั งกล า วได ส งบลงแล ว อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖๔ แห งพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงกําหนด
วันลงคะแนนใหมของผูมีสิทธิเลือกตั้งใน
F บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของหนวยเลือกตั้งอําเภอ/เขต............................ ..... ตําบล/แขวง.........................
เทศบาล.......................... อําเภอ/เขต............................................. เขตเลือกตั้งจังหวัด ..............................
F บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งอําเภอ/เขต .......................................................

เขตเลือกตั้งจังหวัด ...................................
F บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด..........................

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

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

ระเบียบฯ ขอ ๑๖๗

ส.ว.๔๕/ก

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ........
ตําบล/แขวง............................... เทศบาล ..................................... อําเภอ/เขต ...................................
เขตเลือกตั้งจังหวัด ......................................
เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้ง
-----------------เนื่องจากไดเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในที่เลือกตั้งของหนวย
เลือกตั้งที่ ................. ในวันเลือกตั้ ง ทํ าให ไม สามารถทํา การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลื อกตั้งของหนว ยเลื อกตั้ งได
จึงประกาศงดการนับคะแนน ณ สถานที่ดังกลาว ตั้งแตเวลา...................................
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....

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

ระเบียบฯ ขอ ๑๖๙

ส.ว.๔๕/ข

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ในเขตเลือกตั้งอําเภอ/เขต ...............................
เขตเลือกตั้งจังหวัด...........................
เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้ง
-----------------เนื่องจากไดเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในที่เลือกตั้งกลางในเขต
เลือกตั้งอําเภอ/เขต .............................. ทําให ไมสามารถทําการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได
จึงประกาศงดการนับคะแนน ณ สถานที่ ดังกลาว ตั้งแตเวลา.....................................
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....

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

ระเบียบฯ ขอ ๑๖๙

ส.ว.๔๕/ค

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด................
เขตเลือกตั้งจังหวัด...........................
เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้ง
-----------------เนื่องจากไดเกิดเหตุ F จลาจล F อุทกภัย F อัคคีภัย F เหตุสุดวิสัยอื่นๆ ในที่เลือกตั้งกลางนอก
เขตจังหวัด .......................... ทําให ไมสามารถทําการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดได จึงประกาศ
งดการนับคะแนน ณ สถานที่ ดังกลาว ตั้งแตเวลา................................................
ประกาศ ณ วันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .....

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

ระเบียบฯ ขอ ๑๖๙

ส.ว.๔๘/ก

รายการสงมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว.๔๘) ของคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจําที่เลือกตั้งกลางจังหวัด..........ที่สงใหกับหนวยงานทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ มอบหมาย
........................................................
ตามที่คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจําเขตเลือกตั้งจัง หวัด ...................มีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดเพื่อปฏิบัติหนาที่ในการลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา
ณ......(สถานที่ที่เลือกตั้งกลาง)......................ในวันที่.........เดือน.........พ.ศ. .... นั้น
บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางไดเสร็จสิ้นแลว ผลมีดังนี้
๑. จํานวนยอดผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดใน ส.ว.๑๑/ก ทั้งสิ้น............................คน
๒. จํานวนซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว.๔๘) ของผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่มาแสดงตน
ขอรับบัตรเลือกตั้ง ..........ซอง
๓. ไดสงมอบและรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) จํานวน..........ซอง พรอม ส.ว. ๔๘/ก
ใหกับ.........(หนวยงานที่ กกต.มอบหมาย) แลวตั้งแตวันที่............เดือน............... พ.ศ. ....รายละเอียดตาม
บัญชีสงมอบ-รับมอบทายนี้
ลงชื่อ................................................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(..............................................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ
ลงชื่อ.....................................กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(....................................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ

ลงชื่อ.............................กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(...........................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ

ลงชื่อ.....................................กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(....................................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ

ลงชื่อ.............................กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(...........................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ

ลงชื่อ.....................................กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(....................................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ

ลงชื่อ.............................กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
(...........................) นอกเขตจังหวัด/ผูมอบ

ลงชื่อ................................................ ผูแทนหนวยงานที่ กกต.มอบหมาย/ผูรับมอบ
(...............................................)
ลงชื่อ................................................ ผูแทนหนวยงานที่ กกต.มอบหมาย/ผูรับมอบ
(...............................................)
ลงชื่อ................................................ ผูแทนหนวยงานที่ กกต.มอบหมาย/ผูรับมอบ
(...............................................)

บัญชีสงมอบ-รับมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว.๔๘)
เมื่อวันที่ ......... เดือน.......... พ.ศ. .... แยกได ดังนี้ (เอกสารทายแบบ ส.ว.๔๘/ก)
ลําดับ
ที่

เขตเลือกตั้งจังหวัด

จํานวน
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ใน ส.ว. ๑๑/ก

จํานวนซองใสบตั รเลือกตัง้ (ส.ว.๔๘)
(ซอง)
วันที่ ๑
วันที่ ๒

หมายเหตุ

รวม
ลงชื่อ............................................. ผูสง มอบ
(..........................................)
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตัง้ กลาง
นอกเขตจังหวัด

ลงชื่อ.............................................ผูรับมอบ
(..........................................)
ผูแทนหนวยงานที่ กกต.มอบหมาย

ระเบียบฯ ขอ ๑๔๑/๔ (๑)

ส.ว.๔๘/ข

บัญชีสงมอบและรับมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว. ๔๘) ระหวางหนวยงานที่กกต.มอบหมาย
กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งจังหวัด...................เมื่อวันที่......เดือน.......... พ.ศ. .....
๑. ซองใสบัตรเลือกตั้ง นอกเขตจังหวัด ดังนี้
ลําดับ
ที่

เขตเลือกตั้ง
จังหวัด

จํานวนผูม ีสิทธิเลือกตั้ง
ใน ส.ว.๑๑/ก

จํานวนผูม าใชสิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตจังหวัด (คน/ซอง)

หมายเหตุ

รวม
๒. ซองใสบตั รเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
จํานวน.................. ซอง
๓. รวมซองใสบัตรเลือกตัง้ ที่นําสงทั้งสิ้น จํานวน.................. ซอง
ลงชื่อ........................................ผูรับมอบ
ลงชื่อ........................................ผูสงมอบ
(............................................)ผูแทนบริษัทไปรษณียไทยจํากัด
(.......................................)กกต.เขตหรือผูแทน
ลงชื่อ........................................ผูสงมอบ
ลงชื่อ........................................ผูรับมอบ
(............................................)ผูแทนบริษัทไปรษณียไทยจํากัด
(.......................................)กกต.เขตหรือผูแทน
ลงชื่อ........................................ผูสงมอบ
ลงชื่อ........................................ผูรับมอบ
(............................................)ผูแทนบริษัทไปรษณียไทยจํากัด
(.......................................)กกต.เขตหรือผูแทน

ระเบียบฯ ขอ ๑๔๑/๔ (๒)

ส.ว. ๔๘/ค

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอรายงานผลการสงมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว.๔๘) ของบริษัทไปรษณียไทย
ที่นําสงใหกับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จํานวน........เขตเลือกตั้ง

ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

เขตเลือกตั้ง
จังหวัด

จํานวนซองใสบตั ร
เลือกตั้งนอกเขต
จังหวัด (ซอง)

จํานวนซองใสบตั ร
เลือกตั้งนอก
รวมทั้งสิ้น (ซอง)
ราชอาณาจักร
(ซอง)

หมายเหตุ
วันสงมอบซอง

กาฬสินธุ
กรุงเทพมหานคร
ขอนแกน
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ฯลฯ

รวม
ปญหาและการแกไขปญหาที่เกี่ยวกับการมอบซองใสบัตรเลือกตั้ง (ส.ว.๔๘) (ถามี)
(๑) ปญหา.....................................................................................................................................................
การแกไข................................................................................................................................................
(๒) ปญหา.....................................................................................................................................................
การแกไข................................................................................................................................................

ลงชื่อ.................................................... ผูแทนหนวยงานที่ กกต.มอบหมาย
(............................................)

ระเบียบฯ ขอ ๑๔๑/๔ (๒)

ส.ว. ๕๐

ขอมูลจํานวนบัตรเลือกตัง้ ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)
.....................................
หนวยเลือกตั้งที่ ............................................. ตําบล/แขวง.................เทศบาล ..................
อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด .............................. ที่เลือกตั้ง คือ ..............................................

๑.
๒.
๓.
๔.

รายการ
บัตรเลือกตัง้ ที่นับเปนคะแนนแลว (บัตรดี)
บัตรเลือกตั้งที่ทําเครื่องหมายลงในชองไมลงคะแนน
บัตรเสีย
รวมจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด

จํานวน
………… บัตร
………… บัตร
………… บัตร
………… บัตร

ลงชื่อ .......................................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ................................................ )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ....................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ...................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ..................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ..................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ..................................................... )
ลงชื่อ .......................................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
( ..................................................... )
ระเบียบฯ ขอ ๑๓๗

ส.ว.๕๒

คําขอลงทะเบียนหรือขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
เขียนที่..............................................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ...............
เรียน นายทะเบียน..................................
ดวยขาพเจา.....................................................เลขประจําตัวประชาชน.................................
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่......................หมูที่................. ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน...............................................ตําบล/แขวง...........................................เทศบาล.....................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด........................... เขตเลือกตั้งที่ขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้ง
สุดทายเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตัง้ จังหวัด......................
ขาพเจามีความประสงค ดังนี้
 ๑. ขอลงทะเบียนเปนผูม ีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดเพื่อลงคะแนนใน
จังหวัด......................................... เนื่องจากขาพเจา
 มีถิ่นที่อยูนอกเขตจังหวัดที่ขาพเจามีชื่ออยูในทะเบียนบาน และจะ
ไมไดกลับถิ่นที่อยูเดิมในวันเลือกตั้ง เนือ่ งจาก (ระบุเหตุผล)….
.................................................................
 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตจังหวัดนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวัน
เลือกตั้ง
 ๒. ขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้งจากเดิมที่ไดแจงลงทะเบียนขอใช
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดที่จงั หวัด................................เพื่อ
 ขอกลับไปใชสิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ขาพเจามีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานไมนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง (ยกเลิกการ
ลงทะเบียนเดิม)
 ขอเปลี่ยนจังหวัดที่จะใชสิทธิลงคะแนนไปที่จงั หวัด............................
เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)......................................................
โดยไดสงเอกสารประกอบพิจารณามาพรอมคําขอ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน
สําเนาของสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชาหรือนายจางหรือบุคคลอื่นที่สามารถรับรองถิ่นที่อยู
ซองเปลาปดแสตมป จาหนาซองถึงตนเอง
อื่นๆ...................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว

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

ส.ว.๕๒

(ดานหลัง)
คําสั่งของนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิน่ ...................................................................
 ตรวจสอบเบื้องตนแลวเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และใหดําเนินการดังนี้
 สงสําเนาคําขอใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด..................
 สงสําเนาคําขอใหนายทะเบียนอําเภอ / นายทะเบียนทองถิ่น...........
............................... (สํานักทะเบียนที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยูใน
ทะเบียนบาน)
 แจงผูย ื่นคําขอทราบ
 ตรวจสอบเบื้องตนแลวไมเปนผูมีสิทธิเลือกตัง้ และใหแจงผูย ื่นคําขอทราบ

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

ระเบียบฯ ขอ ๑๔๑/๑

ส.ว. ๕๒/ก

หนังสือตอบรับ
การลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตัง้ นอกเขตจังหวัด
เลขที่................/.......

ที่สํานักทะเบียน......................................
จังหวัด.....................................................
วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ...........

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
เลขประจําตัวประชาชน .......................................................... เกิดวันที.่ ....................................... มีชื่ออยูใน
ทะเบียนบานเลขที่.......... หมูที่.......ถนน........................ ตรอก/ซอย.......................ตําบล/แขวง...................
เทศบาล...........................................อําเภอ/เขต.........................จังหวัด................................. ไดยื่นคําขอตอ
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่น เมื่อวันที.่ .............................................. โดยแจงความประสงควา
F ขอลงทะเบียนเพื่อใชสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดโดยขอลงคะแนนทีจ่ ังหวัด........................
F ขอเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยขอใชสิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่ตนเองมีชื่ออยู
ในทะเบียนบานไมนอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตัง้ (ยกเลิกการลงทะเบียนเดิม)
F ขอเปลี่ยนแปลงจังหวัดที่จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดจากที่เคยแจงลงทะเบียนไวที่
จังหวัด............................................... เปนขอลงคะแนนที่จังหวัด.........................................
ทั้งนี้ นายทะเบียนไดพิจารณาอนุญาตตามคําขอแลว จึงมอบหนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อเปนหลักฐาน

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

ระเบียบ ฯ ขอ ๑๔๑/๒

