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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 22 มาตรา ๒๔ มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 34
มาตรา 35 มาตรา 37 และมาตรา ๕๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา ๖ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑9 มาตรา ๒1 มาตรา ๒5 มาตรา ๒๗ มาตรา ๓3 มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖
มาตรา 40 มาตรา 44 มาตรา ๔๗ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 5๕ มาตรา 57 มาตรา 60
มาตรา 78 มาตรา 86 มาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 92 มาตรา 94 มาตรา 104 มาตรา 105
มาตรา 109 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 115 มาตรา 119 มาตรา 122 มาตรา 123
มาตรา ๑๒๖ มาตรา 127 มาตรา 130 และมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. 2561 และมติ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ในการประชุมครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๑ (๔๑) เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ออกโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตัง้ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประจาจั ง หวั ด ” หมายความว่ า ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ งประจ าจังหวัด
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
“ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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“เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ในการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการทะเบียนกลาง” หมายความว่า ผู้อานวยการทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนอาเภอ” หมายความว่า นายทะเบียนอาเภอตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนท้องถิ่น” หมายความว่า นายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึงผู้อานวยการเขตด้วย
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง
“วันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ให้มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง หรือนอกเขตเลือกตั้ง หรือสาหรับผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ แล้วแต่กรณี
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“เขตเลือกตั้ง ” หมายความว่า ท้อ งที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“หน่วยเลือกตั้ง” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน
“ที่เลือกตั้ง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนน และให้หมายความ
รวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งด้วย
“ที่เลือกตั้งกลาง” หมายความว่า สถานที่ที่กาหนดให้ทาการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งกลางด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย
“ตาบล” หมายความรวมถึงแขวงด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึงสานักงานเขตด้วย
“เทศบาล” หมายความรวมถึงเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย
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“สานักงานเทศบาล” หมายความรวมถึงศาลาว่าการเมืองพัทยา และที่ทาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้วย
“ส านั ก งาน” หมายความว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ” หมายความรวมถึ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“บัตรเลือกตั้ง” หมายความว่า บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
“แอปพลิเคชัน” หมายความว่า โปรแกรมประยุกต์สาหรับการประมวลผล
“เครือข่ายอินเทอร์เ น็ต” หมายความว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกัน โดยอาศัย
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นตัวกลาง
ข้อ ๕ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามระเบี ย บนี้ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คล
เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด โดยมีหน้าที่และอานาจตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ได้
หมวด ๑
เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้
ข้อ ๗ ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน
ข้อ ๘ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการทาบทาม
(๓) มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดนั้น
(๔) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต
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ข้อ ๙ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๔) อยูใ่ นระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๕) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๖) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๗) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๘) เคยได้ รั บ โทษจ าคุ ก โดยได้ พ้ น โทษมาแล้ ว ไม่ ถึ ง สิ บ ปี นั บ ถึ ง วั น สมั ค รหรื อ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
การทาบทาม เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๙) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๐) เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ ง ของศาลอั น ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ท รั พ ย์ สิ น ตกเป็ น ของแผ่ น ดิ น
เพราะร่ ารวยผิ ด ปกติ หรื อ เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ให้ ล งโทษจ าคุ ก เพราะกระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๒) เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๑๓) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง
ข้อ ๑๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ
ตามข้ อ ๘ และไม่ มีลักษณะต้องห้ ามตามข้อ ๙ เข้ า รับการสรรหาเป็น ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง
ให้ ผู้ ส มั ค รยื่ น ใบสมั ค รเข้ า รั บ การสรรหาเป็ น ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๒/๑ ด้วยตนเองต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ณ สถานที่ ที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร
เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครน้อยกว่าสองคน ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดดาเนินการทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
เพื่อสมัครเข้ารับการสรรหาให้มีจานวนไม่น้อยกว่าสองคน โดยยื่นใบสมัครตามแบบ ส.ส. ๒/๑ (ท)
ภายในสามวันนับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร
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ข้อ ๑๑ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม
ประวัติ และพฤติการณ์ของผู้เข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามให้แล้วเสร็จภายในสิบวันนับแต่
วันปิดรับสมัคร
ข้อ ๑๒ ภายในสามวันนับแต่วันที่พ้นระยะเวลาตามข้อ ๑๑ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามข้อ ๑๑ ให้เหลือจานวนสองคน และจัดทาบัญชีรายชื่อ
ผู้ที่ไ ด้รับการคัดเลื อกโดยเรียงตามความเหมาะสมพร้อมทั้งประวัติบุคคลและเหตุผลในการคัดเลือก
ส่งให้สานักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อ ๑๓ เมื่อสานักงานได้รับบัญชีรายชื่อและประวัติบุคคลตามข้อ ๑๒ ครบทุกจังหวัดแล้ว
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
โดยเร็ว ตามแบบ ส.ส. ๒/๓ และในกรณีที่คณะกรรมการไม่เห็นชอบด้วยกับบุคคลที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดได้คัดเลือกไว้หรือเห็นว่าบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกมาไม่เหมาะสม
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทาบทามบุคคลจากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ ามตามข้อ ๙ จานวนไม่น้อยกว่าสองคนเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอีกครั้ง
ภายในสามวัน
ข้อ ๑๔ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง มีหน้าที่และอานาจภายในเขตเลือกตั้งของตน
ดังต่อไปนี้
(๑) รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
(๓) ดาเนินกิจการที่จาเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๔) ควบคุม กากับ ดูแลงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(๕) เป็นเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งในที่ประชุม
(๖) เข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง ที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง และที่รวมผลคะแนน
ในเขตเลือกตั้งนั้น
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด จนกว่าภารกิจการเลือกตั้ง
จะเสร็จสิ้น
(๘) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายหรือมีคาสั่ง
ข้อ ๑๕ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งตามข้อ ๒๓ เว้นแต่มีเหตุตามข้อ ๑๐๔ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งที่มีเหตุดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งเมื่อได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย
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ข้อ ๑๖ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
(๔) กรรมการสั่งให้ พ้น จากตาแหน่งเมื่อพบว่าผู้นั้นขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ห น้ า ที่
หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตาแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่
ส่อว่ากระทาผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อานาจหน้าที่ขดั ต่อประกาศ หรือระเบียบของคณะกรรมการ
ละเลยต่อหน้าที่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
การพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่กระทบการใดที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
กระทาไปในหน้าที่ รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่กรรมการหรือคณะกรรมการมีมติ
ข้อ ๑๗ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อน และแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งคนใหม่
หรืออาจมอบให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแต่งตั้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้
คนใหม่แทน โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่ เว้นแต่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมอาจแต่งตั้งจากบุคคลอื่นก็ได้
ข้อ ๑๘ ในกรณี มี ก ารยุ บ สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ ต้ อ งมี ก ารเลื อ กตั้ ง แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง
หรือมีการเลือกตั้งใหม่ หรือมีการเลือกตั้ง เพิ่มเติม แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งจากบุคคลที่เคยได้รับการแต่งตั้ง หรือทาบทามบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งก็ได้
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๑๙ ในการเลื อ กตั้ ง แต่ ล ะครั้ ง ให้ ค ณะกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง จากผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง
และกรรมการอื่นอีกสองคน โดยให้กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประชุมและเลือกกันเอง
ให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดเพื่อรายงานคณะกรรมการทราบ
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ข้อ ๒๐ การประชุ ม ของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ต้ อ งมี ก รรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ ง ย่ อ มมี เ สี ย งหนึ่ ง ในการออกเสี ย ง
ลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๑ การแต่ ง ตั้ ง กรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ให้ น าข้ อ ๑๐ ข้ อ ๑๑
ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ มาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่จานวนบุคคลที่ต้องคัดเลือกให้มีจานวนหกคน
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์
ต่อการอานวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยคานึงถึงความหลากหลายของอาชีพ
การมีส่วนร่วมของสตรี และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้ มีหน้าที่และอานาจภายในเขตเลือกตัง้ ของตน
ดังต่อไปนี้
(๑) อานวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง
(๒) กาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง และที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
(๓) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
(๔) กากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
(๕) การประกาศผลการนับคะแนน
(๖) แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง คณะบุ ค คล หรื อ บุ ค คล
เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
จนกว่าภารกิจการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น
(๗) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง
และคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
(๘) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง และคณะกรรมการ
นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
(๙) รับหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองหรือตัวแทนองค์การเอกชนประจาที่เลือกตัง้
ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง พร้อมแจ้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องทราบ
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(๑๐) เข้าไปในที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง และที่รวมผลคะแนน
ในเขตเลือกตั้งนั้น
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือมีคาสั่ง
ข้อ ๒๓ ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพ้นจากหน้าที่เมื่อได้ดาเนินการ
ตามข้อ ๒๑๔ และให้นาความในข้อ ๑๖ มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งโดยอนุโลม
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพ้นจากตาแหน่ง
เพราะเหตุ อื่น นอกจากเสร็ จสิ้ น ภารกิจ และกรณี ดัง กล่ า วเกิด ขึ้ นก่ อ นวัน เลื อ กตั้ งไม่น้ อยกว่าสามวัน
ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพิ่มจนครบสามคน
โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่หรือจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ และแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
ในกรณีที่ตาแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งว่างลงและได้ดาเนินการ
ตามวรรคสองแล้ว ให้กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประชุมและเลือกกันเอง ให้หนึ่งคน
เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง และแจ้งผลให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เพื่อรายงานคณะกรรมการทราบ
เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง แต่กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นภายในสามวันก่อนวันเลือกตั้งหรือในวันเลือกตั้ง
หรือในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้
ตามวรรคสอง ให้ กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่เหลืออยู่แต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งเพิ่มจนครบสามคน โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่เหลืออยู่
หรือจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ และแจ้งให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อรายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพิ่มตามวรรคสองหรือวรรคสี่แล้ว
หากคณะกรรมการเห็นว่าไม่เหมาะสม อาจมีมติให้กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่แต่งตั้งเพิ่ม
พ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งใหม่ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่ ก รรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
ให้พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนเพื่อให้ครบองค์ประชุม และแจ้งให้คณะกรรมการทราบโดยเร็ว
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
แทนต าแหน่ ง ที่ ว่า งจนครบสามคน โดยพิ จ ารณาจากบั ญ ชีร ายชื่อ ผู้ ที่ ไ ด้รั บการคั ด เลื อกที่ เ หลืออ ยู่
เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่าเพื่อความเหมาะสมอาจแต่งตั้งจากบุคคลอื่นก็ได้
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ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร หรือต้องมีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
หรือมีการเลือกตัง้ ใหม่ หรือมีการเลือกตั้งเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง จากบุ ค คลที่ เ คยได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ ทาบทามบุ ค คล
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๙ เป็ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาเขตเลือกตั้งก็ได้
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้
ข้อ ๒๖ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาหน่ วยเลื อ กตั้ง หน่ วยเลือ กตั้ง ละห้าคนประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน ตามแบบ ส.ส. ๒/๔ ในกรณีหน่วยเลือกตั้งใดมีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเกินแปดร้อยคน ให้ เพิ่มกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหนึ่งคนต่อผู้มีสิทธิเลือก ตั้งที่เพิ่มขึ้น
ทุกหนึ่งร้อยคน แล้วให้ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งนั้น
ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้งพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส. ๒/๗
(๒) คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่
(๒.๑) คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง อย่างน้อยหนึ่งชุด ชุดละห้าคน
ตามแบบ ส.ส. ๒/๕ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน โดยถือเกณฑ์
แปดร้ อ ยคนต่ อ หนึ่ ง ชุ ด เป็ น ประมาณ กรณี ที่ มี ก ารลงทะเบี ย นผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง
ในเขตเลือกตั้งเกินแปดร้อยคน ให้เพิ่มคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้อีกหนึ่งชุด
ต่อจานวนผู้ลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทุกสี่ร้อยคน และให้เฉลี่ยจานวนผู้ลงทะเบียนให้แก่คณะกรรมการ
ประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางในเขตเลื อ กตั้ งในจ านวนที่ เ ท่ า กั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น พร้ อ มทั้ งแจ้ ง ให้ ผู้ ที่ ได้รับ
การแต่งตั้งทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส. ๒/๘
(๒.๒) คณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางนอกเขตเลื อ กตั้ ง อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ชุ ด
ชุดละห้าคน ตามแบบ ส.ส. ๒/๕ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน
ส่วนจะมีจานวนชุดเท่าใดให้นาความใน (๒.๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(๒.๓) กรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด กาหนดที่เลือกตั้งกลางสาหรับ
คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจ าเขตเลื อกตั้ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ แห่งละอย่างน้อยห้าคน
ตามแบบ ส.ส. ๒/๕ ประกอบด้ ว ยประธานกรรมการหนึ่ง คน และกรรมการอี ก อย่ า งน้อ ยสี่คน
และให้นาความใน (๒.๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่
(๓.๑) คณะกรรมการนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ชุ ด
ชุดละห้าคน ตามแบบ ส.ส. ๒/๖ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน
โดยถือเกณฑ์แปดร้อยบัตรเลือกตั้งต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ กรณีมีบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเกินแปดร้อยบัตร
ให้เพิ่มได้อีกหนึ่งชุดต่อจานวนบัตรเลือกตั้งที่เพิ่ มขึ้นทุกสี่ร้อยบัตร พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส. ๒/๘
(๓.๒) คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
อย่างน้อยหนึ่งชุด ชุดละห้าคน ตามแบบ ส.ส. ๒/๖ ประกอบด้วยประธานหนึ่งคน และกรรมการอีกสี่คน
โดยถือเกณฑ์หกร้อยซองใส่บัตรเลือกตั้งต่อหนึ่งชุดเป็นประมาณ กรณีมีซองใส่บัตรเลือกตั้งเกินหกร้อยซอง
ให้เพิ่มได้อีกหนึ่งชุดต่อจานวนซองใส่บัตรที่เพิ่มขึ้นสามร้อยซอง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ส. ๒/๘
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นการนาส่งสิ่งของ
คืนแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้
มอบหมาย และคณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ง กลางนอกเขตเลื อ กตั้ง พ้ น จากหน้ า ที่ เ มื่อ เสร็ จสิ้น
การส่ง มอบบัต รเลือกตั้งให้ ผู้แ ทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กร
ที่คณะกรรมการมอบหมาย ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
ในการแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการตามวรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒) ให้ พิ จ ารณาจากรายชื่ อ
ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดส่งรายชื่อจากบัญชีของผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่สานักงาน
ก าหนด ในกรณี ที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ส่ ง รายชื่ อ ไม่ ค รบจ านวนหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ในเขตเลือกตั้งนั้นให้แต่งตัง้ จากผู้มสี ิทธิเลือกตัง้ หรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตัง้
เห็นว่าไม่เหมาะสมจะแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็ได้
ให้แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสารองไว้อีกร้อยละสิบของจานวน
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีเหตุตามข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑
ข้อ ๒๗ ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
จัดให้มีการอบรมบุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งกลาง ให้ครอบคลุมทุกหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางตามข้อ ๒๖ ตามหลักสูตร
ที่สานักงานกาหนดก่อนแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและประธาน
กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
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ข้อ ๒๘ ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
หรื อ ประธานกรรมการนั บคะแนนบั ต รเลื อ กตั้งตามข้อ ๒๖ แล้ ว แต่ก รณี มี ห น้ า ที่ ใ นการควบคุม
กากับการปฏิบัติงานของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง กรรมการนับคะแนน
บั ต รเลื อ กตั้ ง และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย และมี ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ท าตรวจสอบเอกสาร
ของการออกเสียงลงคะแนน หรือนับคะแนน รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย
รายงานผลอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการเกี่ ย วกั บ การออกเสี ย งลงคะแนน การนั บ คะแนน การประกาศ
งดการออกเสี ย งลงคะแนน และการประกาศงดการนั บ คะแนน ทางแอปพลิ เ คชั น รายงานผล
อย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๒๙ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง หรื อ วั น ออกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง แล้ ว แต่ ก รณี
ถ้ากรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง หรือกรรมการนับคะแนน
บั ต รเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๒๖ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ไว้ แ ล้ ว ต่ อ มาผู้ นั้ น เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ ไม่ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย แล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสารองตามข้อ ๒๖
วรรคสาม แทนให้ครบจานวน
ข้อ ๓๐ ในวั น เลื อ กตั้ ง หรื อ วั น ออกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ถ้ า ถึ ง เวลาเปิ ด
การออกเสี ย งลงคะแนน มี ก รรมการประจ าหน่ วยเลื อ กตั้ง หรื อ กรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ งกลาง
ตามข้อ ๒๖ มาปฏิบัติห น้ าที่ไม่ครบจานวน แต่มาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ไ ด้รับแต่งตั้ง
ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสารอง
ตามข้อ ๒๖ วรรคสาม เป็น กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
เพิ่มเติมให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนน
ในกรณีที่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางตามข้อ ๒๖
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
ที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เพื่อแต่งตั้ง
กรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้งสารองตามข้อ ๒๖ วรรคสาม เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางให้ครบจานวนโดยเร็ว
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางตามข้อ ๒๖
มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลย ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง แต่ ง ตั้ ง กรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งสารองตามข้อ ๒๖ วรรคสาม เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจา
ที่เลือกตั้งกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่
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ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ส ารองตามข้ อ ๒๖ วรรคสาม เหลื อ อยู่
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒๖ เป็นกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๓๑ เมื่อปรากฏว่าก่อนนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง มีกรรมการ
นับคะแนนบัตรเลือกตัง้ ชุดใดชุดหนึ่งมาปฏิบตั ิหน้าทีน่ ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ให้กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้
ที่มีอยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบจานวน
ก่อนการนับคะแนน
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง หากไม่ มี ก รรมการนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลย
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนน
ข้อ ๓๒ กรณีไม่อาจดาเนินการตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศงดการออกเสียง
ลงคะแนนของหน่วยเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๘ หรือประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๑๓
แล้ ว แต่ ก รณี แล้ ว รายงานคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง การให้ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนใหม่
หรือนับคะแนนใหม่
ข้อ ๓๓ การประชุ มเพื่ อ วินิ จ ฉัย การขอใช้สิ ท ธิเลื อกตั้ง หรื อ วิ นิจ ฉัย การทัก ท้ว งเกี่ยวกับ
การดาเนินการเลือกตั้ง หรือนับคะแนนของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจา
ที่เลือกตั้งกลาง หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี ให้ประธานกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง หรือประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม และกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง กรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง
หรื อ กรรมการนั บคะแนนบั ต รเลื อ กตั้ งสองคนเป็น องค์ป ระชุ ม ถ้ า ประธานไม่ม าปฏิ บั ติหน้ า ที่ห รือ
มาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก ถ้าจานวนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ส่วนที่ ๔
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ข้อ ๓๔ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาสถานที่ดังต่อไปนี้ อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน
(๑) ที่เลือกตั้ง
(๒) ที่เลือกตั้งกลาง
(๓) สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
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กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ประสานกับอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือกาลังทหารในพื้นที่
ข้อ ๓๕ เมื่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ได้ดาเนินการตามข้อ ๓๔ แล้ว ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย และให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมาย
พิจารณาประกาศแต่งตั้งตามแบบ ส.ส. ๒/๔ หรือแบบ ส.ส. ๒/๕ หรือแบบ ส.ส. ๒/๖ แล้วแต่กรณี
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ในกรณีมีความจาเป็นตามสภาพพื้นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาสถานที่ตามข้อ ๓๔ วรรคหนึ่ง เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๖ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ ๓๕ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง สถานที่
นั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ สถานที่ นั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง นอกเขตเลื อ กตั้ ง
และนอกราชอาณาจักร
(๒) สนั บ สนุ น การปฏิ บัติห น้ าที่ ของคณะกรรมการประจ าหน่ว ยเลือ กตั้ง คณะกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งกลาง หรือคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ
การพ้ น จากหน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ให้ น าความในข้ อ ๒๖ วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การอบรมเจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตัง้
ข้อ ๓๗ ให้สานักงานจัดให้มีการอบรมหรือประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ก่อนการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ ๓๘ ก่อนวันเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย จัดให้มี
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งตามข้อ ๒๖ และข้อ ๓๕ โดยให้สานักงานเป็นผู้จัดให้มี
วิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนด
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ข้อ ๓๙ ในวั น อบรมตามข้ อ ๓๘ ให้ จั ด การอบรมการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น รายงานผล
อย่างไม่เป็นทางการเพื่อใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต แก่ประธานกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย
การอบรมตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้มีระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้ สาย
สาหรับการติดตั้งแอปพลิเคชันรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ ในสถานที่ฝึกอบรมให้เพียงพอต่อการใช้งาน
การอบรมตามวรรคหนึ่งให้มีการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปพลิเคชันรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
โดยให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
มอบหมายตรวจสอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานให้ครบถ้วน
ส่วนที่ ๖
ค่าตอบแทนของผู้ที่ได้รบั การแต่งตั้งให้ปฏิบัตหิ น้าที่เกี่ยวกับการเลือกตัง้
ข้อ ๔๐ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาเขตเลือกตั้ง เจ้าพนั กงานผู้ดาเนิ นการเลือกตั้งตามข้อ ๒๖ ข้อ ๓๕ และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ รั บ ค่ า ตอบแทนตามบั ญ ชี
อัตราค่าตอบแทนซึ่งกาหนดไว้ท้ายระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗
ผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผูส้ มัครรับเลือกตัง้
และการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
ข้อ ๔๑ ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า วั น หากพรรคการเมื อ งที่ ส่ ง ผู้ ส มั ค รประสงค์
จะส่ ง ผู้ แ ทนไปประจ า ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง หรื อ สถานที่ นั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง
เพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน แล้วแต่กรณี ให้ยื่นหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทน
ของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง โดยให้แต่งตั้งเพื่อประจาที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง
หรือสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แห่งละหนึ่งคน ตามแบบ ส.ส. ๒/๑๐
ข้อ ๔๒ กรณีมีการแต่งตั้งผู้แทนพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์ตามข้อ ๔๑ ให้กรรมการ
ประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง กรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง หรื อ กรรมการนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนพรรคการเมืองในการปฏิบัติงานในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๕/๖
ข้อ ๔๓ ผู้ แ ทนพรรคการเมื อ งต้ อ งอยู่ ใ นที่ ซึ่ ง จั ด ไว้ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง
หรื อ สถานที่ นั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง สามารถมองเห็ น การปฏิ บั ติ ง านได้ โดยห้ า มมิ ใ ห้ ก ระท า
หรือกล่าวโต้ตอบกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจาที่เลือกตั้ง กลาง กรรมการนับคะแนน
บั ต รเลื อ กตั้ ง หรื อ ระหว่ า งกั น เอง หรื อ บั น ทึ ก ภาพการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกรรมการตามข้ อ ๒๖
หรือการออกเสียงลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และต้องปฏิบัติตามที่กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งกาหนด
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เมื่อมีการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
หรือกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ตักเตือนและหากยังฝ่าฝืนอีกให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจ าที่ เลื อกตั้ง กลาง หรื อ คณะกรรมการนับคะแนนบัต รเลือ กตั้ง มี อ านาจสั่งให้
ผู้แทนพรรคการเมืองออกไปจากที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้งกลาง หรือสถานที่นับคะแนน โดยให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๕/๖
หมวด ๒
จานวนสมาชิก เขตเลือกตัง้ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ที่เลือกตัง้ กลาง
ส่วนที่ ๑
จานวนสมาชิก เขตเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
ข้อ ๔๔ จานวนสมาชิก และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๔๕ ให้ ผู้ อ านวยการการเลือ กตั้งประจ าจั งหวัด ประกาศรูป แบบการแบ่ง เขตเลือกตั้ง
อย่างน้อยสามรูปแบบเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดเป็นเวลาสิบวัน
นับแต่วันปิดประกาศ ซึ่งแต่ละรูปแบบต้องประกอบด้วย
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอ หรือตาบล หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งแต่ละเขต
(๒) จานวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้ง และผลต่างของจานวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
จากจานวนเฉลี่ยราษฎรต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนในจังหวัดนั้น
(๓) เหตุผลประกอบการเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้ง
(๔) แผนที่แสดงรายละเอียดของพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งแต่ละเขตเลือกตั้ง
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ ปิด ไว้ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ สานักงานเทศบาล ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล และให้ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ในจังหวัดด้วย
ในกรณี พ รรคการเมือ ง ส่ ว นราชการ หรื อ บุคคลใดต้องการรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่ปิดประกาศไว้ ให้ขอคัดสาเนาจากสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง
ตามวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดกาหนด
ข้อ ๔๖ ภายในสามวัน นั บแต่สิ้นสุด ระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง
และประชาชนในจั ง หวั ด ตามข้ อ ๔๕ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวัด นาความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดประกอบการพิจารณาเสนอแนะการแบ่งเขต
เลือกตั้งของจังหวัด แล้วรวบรวมสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชน
ในจังหวัด พร้อมผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดอย่างน้อยสามรูปแบบ
เรียงตามลาดับความเหมาะสมต่อคณะกรรมการในวันถัดไป
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ข้อ ๔๗ เมื่อได้ดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้ง
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งให้กระทาได้เ ฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัด
เมื่ อ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป
ให้คณะกรรมการประกาศจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาเภอ
หรือเขตพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งในคราวนั้น ตามแบบ ส.ส. ๑/๒ โดยถือเขตเลือกตั้งที่มีการประกาศ
กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่มีกรณีจาเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่วา่ งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ให้ใช้เขตเลือกตั้งในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปของตาแหน่งที่ว่างนั้น
โดยมิให้นาการเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ข้อ ๔๘ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
จัดทาร่างประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตัง้ ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้
หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้งประจ าเขตเลือ กตั้ง มอบหมายพิ จ ารณา และให้ ค ณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอ บหมาย
ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
จานวนสี่ชุด ตามแบบ ส.ส. ๓/๑
การปิดประกาศตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการ ดังนี้
ชุดที่หนึ่ง มอบให้นายอาเภอ หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ชุด ที่สอง มอบให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และให้เก็บรักษาไว้ที่สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ชุดที่สาม มอบให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง
ชุดที่สี่ มอบให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้เป็นชุดสารอง
เมื่อมีการประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทะเบียนกลางส่งข้อมูลการประกาศกาหนด
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับสานักงานและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
ประจาจังหวัดที่เกี่ยวข้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
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ข้อ ๔๙ ในการกาหนดหน่วยเลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งตามข้อ ๔๘ ให้คานึงถึง
ความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนน้อย
จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได้ สาหรับในเขตเทศบาล
เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกาหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย
คลอง หรือแม่น้า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ โดยคานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) ให้ ถื อ เกณฑ์ จ านวนผู้ มี สิ ท ธิเ ลือ กตั้ง หน่ วยละหนึ่ง พั น คนเป็ นประมาณ แต่ ถ้ า เห็น ว่า
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจกาหนดจานวน
ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้งมากกว่า จานวนดังกล่ าวก็ได้ หรื อ จะกาหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่ มขึ้นโดยให้มีจานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยกว่าจานวนดังกล่าวก็ได้
(๓) ที่เลือกตั้งต้องเป็นสถานที่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าออกได้สะดวก เพื่อการออกเสียงลงคะแนน
มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร มีแสงสว่างเพียงพอ และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยเลือกตั้ง
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่เลือกตั้งไว้ด้วย ตามลักษณะ
ของท้ อ งที่ แ ละภู มิ ป ระเทศในการออกเสี ย งลงคะแนนของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในท้ อ งที่ ใ ดถ้ า เห็ น ว่ า
จะเป็ น การอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ เพื่ อ ความปลอดภั ย ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
อาจประกาศกาหนดที่เลือกตั้งนอกเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้งนั้น
ข้อ ๕๐ หากมี ค วามจ าเป็ น จะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงเขตของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง หรื อ ที่ เ ลื อ กตั้ ง
ให้กระทาได้โดยประกาศตามแบบ ส.ส. ๓/๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีเกิดเหตุ
จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตัง้
หรือที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันก็ได้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้
ณ สถานที่ที่กาหนดตามข้อ ๔๘ แล้วส่งประกาศไปยังสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดโดยเร็ว
ข้อ ๕๑ การกาหนดหมายเลขหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง ให้กาหนดหมายเลข
หน่วยเลือกตั้งแยกเป็นรายตาบลหรือรายเทศบาล โดยใช้หมายเลขเรียงลาดับเป็นรายตาบลหรือเทศบาล
ตั้งแต่หมายเลข ๑ ตามลาดับ จนครบทุกหน่วยเลือกตั้งในแต่ละตาบลหรือเทศบาล แล้วแต่กรณี
ในกรณีกรุงเทพมหานคร หรือเทศบาลใดแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็นแขวง ให้กาหนดหมายเลข
ของหน่วยเลือกตั้งเป็นรายแขวง
ข้อ ๕๒ คูหาออกเสียงลงคะแนนสาหรับที่เลือกตั้งหนึ่งให้มีจานวนสามคูหาเป็นอย่างน้อย
การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนในที่เลือกตั้ง ให้คานึงถึงการอานวยความสะดวกให้กับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย
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ข้อ ๕๓ ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมอบหมาย ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด ให้ มี ก ารหาวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง ตลอดจนการจั ด ภายในบริ เ วณที่ เ ลื อ กตั้ ง
ตามตั ว อย่ า งแผนผั ง ที่ เ ลื อกตั้ง ท้ า ยระเบี ย บนี้ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง หรื อ อาจปรั บ แผนผั งที่ เ ลื อ กตั้งได้
ตามสภาพพื้นที่ของที่เลือกตั้งก็ได้
(๒) จัด ทาป้ายหรือเครื่องหมายเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง เพื่อมอบให้
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศ
(๓) จัด ทาป้ายบอกที่เลือกตั้งเพื่อมอบให้คณะกรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้งปิดประกาศ
โดยอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังนี้
“ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เป็นการทั่วไป/หรือแทนตาแหน่งที่ว่าง)
ที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่.......... ตาบล/แขวง...........เทศบาล ............อาเภอ...............
ของเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ................. สถานที่เลือกตั้ง .......(ระบุสถานที่)...”
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมายส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรื อผู้ที่
คณะกรรมการประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อมอบให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการแทนได้
ข้อ ๕๔ ในวันเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนนให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้า
ของหน่วยเลือกตั้งเช่นเดียวกับสถานที่ราชการ และเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้วให้เชิญธงชาติลง
เว้นแต่หน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งนั้นไม่อยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะที่สามารถเชิญธงชาติขึ้นลงบริเวณ
ด้านหน้าของที่เลือกตั้งได้
ส่วนที่ ๓
ที่เลือกตัง้ กลาง
ข้อ ๕๕ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศกาหนดที่เลือกตั้งกลาง ดังนี้
(๑) ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๓/๒ อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง
สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๓/๒ อย่างน้อยเขตเลือกตั้งละหนึ่งแห่ง
สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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(๓) ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ตามแบบ ส.ส. ๓/๒
สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้นาความในส่วนที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
หมวด ๓
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ บัญชีรายชือ่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และการจากัดสิทธิ
ส่วนที่ ๑
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๕๖ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอย่างอิสระโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
ส่วนที่ ๒
การแจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
๑. บุคคลผูร้ ับแจ้งเหตุ
ข้อ ๕๗ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้นายทะเบียนอาเภอ
และนายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง นายทะเบีย นอาเภอและนายทะเบีย นท้ องถิ่นอาจแต่ งตั้งผู้ ช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือในการรับแจ้งเหตุ ณ สานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่น
แล้วส่งคาสั่งแต่งตั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้ใหญ่บ้าน แล้ว แต่กรณี เพื่อน าคาสั่งปิด ประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ
สานักงานเทศบาล ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน และเขตชุมชนหนาแน่น
ที่เห็นสมควร ตามแบบ ส.ส. ๒/๙
๒. วิธกี ารแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๕๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให้แจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑/๘ หรือทาเป็นหนังสือซึ่ งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลข
ประจาตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
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ในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึ งวันเลือกตั้งด้วยตนเองหรือทาเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่น
ไปยื่ น แทน หรื อ จั ด ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย น โดยต้ อ งแจ้ ง เหตุ ภ ายในเจ็ ด วั น ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง
หรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง
กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อกตั้ง ดาเนิ น การแจ้ งเหตุจ าเป็นที่ ไ ม่อ าจไปใช้ สิ ท ธิเ ลื อกตั้ ง ก่อ นระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้ น ายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นรับคาร้องไว้พิจารณาเมื่อถึงกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และเมื่อพิจารณาแล้วหากเหตุที่ผู้มีสิทธิแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ ๕๙ ให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้แจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแทนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
(๑) ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่า เป็นผู้แจ้งแทนทหารประจาการ
ทหารกองประจาการ ตารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการ ซึ่งได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยนอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลาเนา
(๒) หัวหน้าสถานพยาบาล เป็นผู้แจ้งแทนผู้เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาล
แห่งนั้น
(๓) หั ว หน้าสถานสงเคราะห์ เป็นผู้แจ้งแทนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่อยู่
ในความควบคุมดูแลและพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น
(๔) หัวหน้าสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องควบคุมหรือดูแลบุคคลที่ต้องถูกควบคุม
หรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น เป็นผู้แจ้งแทนผู้ที่ถูกควบคุมหรือดูแลดังกล่าว
การแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้แจ้งดังกล่าวแจ้งต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ที่สถานที่แห่งนั้นตั้งอยู่ภายในเวลาที่กาหนดในข้อ ๕๘
๓. การพิจารณาการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๖๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ เนื่องจาก
(๑) มีกิจธุระจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
(๒) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(๓) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
(๔) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
(๕) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตร
(๖) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๖๑ ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาเหตุของการไม่อาจไปใช้สทิ ธิ
เลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ ๖๐
ข้อ ๖๒ เมื่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การแจ้ ง เหตุ แ ล้ ว เห็ น ว่ า
เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง
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ข้อ ๖๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามข้อ ๖๒ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจั ง หวัด ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วัน เลื อ กตั้ง และให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าจังหวัด
พิจารณาคาร้องให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
๔. การประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุอนั สมควร
หรือแจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สทิ ธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร
ข้อ ๖๔ เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับการแจ้งเหตุ และเห็นว่า
เป็นเหตุตามข้อ ๖๐ ให้จัดทารายชื่อผู้แจ้งเหตุดังกล่าวส่งผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางมอบหมายและผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดระยะเวลา
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๖๕ ภายในสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย มอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดังต่อไปนี้ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย ได้แก่
(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียง
ลงคะแนน
(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๔) ชุดที่ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
(๓) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางส าหรั บ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
หรือผู้สูงอายุ (ส.ส. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๖๖ เมื่อผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมายได้รับเอกสาร
ตามข้อ ๖๔ และข้อ ๖๕ แล้ว ให้ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรเป็นรายตาบล
หรือเทศบาล แล้วแต่กรณี ในแต่ละเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑/๙ จานวนสี่ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง และให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดที่หนึ่ง สาหรับสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
(๒) ชุดที่สอง มอบให้นายอาเภอปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
(๓) ชุ ด ที่ ส าม มอบให้ ป ลั ด เทศบาลหรื อ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลปิ ด ประกาศไว้
ณ ส านั ก งานเทศบาล หรื อ ที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เฉพาะผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ อ ยู่ ใ น
เขตเทศบาลหรือตาบลนั้น
(๔) ชุดที่สี่ มอบให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อานวยการเขต หรือปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการ
ผู้ใ หญ่บ้ า นเฉพาะผู้มี สิทธิ เลือ กตั้งที่อยู่ ใ นเขตหมู่บ้าน หรื อปิ ด ประกาศไว้ ณ เขตชุ ม ชนหนาแน่ น
ที่เห็นสมควรเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น
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ให้ ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมายส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไ ม่ไ ปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้ว
แต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรตามวรรคหนึง่ ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้สานักงานเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูล
หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่ง มิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน ยกเว้นชุดที่มอบให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๗ เมื่ อ ผู้ อ านวยการทะเบี ย นกลางหรื อ ผู้ ที่ ผู้ อ านวยการทะเบี ย นกลางมอบหมาย
ได้ดาเนินการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส. ๑/๙) ตามข้อ ๖๖ แล้ว ให้ส่งมอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับไว้ตามข้อ ๖๕ คืนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อเก็บรักษาไว้
เป็นหลักฐานต่อไป
ข้อ ๖๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรตามข้อ ๖๖ มีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคาร้องตามแบบ ส.ส. ๑/๑๐ พร้อมหลักฐานต่อ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลือ กตั้ง ประจ าจัง หวัด หรือ บุค คลที่ได้ รับมอบหมายได้รั บคาร้องแล้ว
ให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดที่ได้รับคืนจากผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการ
ทะเบี ย นกลางมอบหมายตามข้ อ ๖๗ และตรวจสอบจากต้น ขั้วบัต รเลื อ กตั้ง ที่ใ ช้ ใ นการออกเสียง
ลงคะแนนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริงหรือไม่ หรือตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ร้องนามา
แสดงว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ได้แจ้งเหตุความจาเป็นซึ่งเป็น
เหตุอันสมควรตามข้อ ๖๐ โดยให้ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดหรือผู้อานวยการทะเบียนกลาง
หรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมายพิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับคาร้อง
ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบแล้วพบว่า
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง ให้ดาเนินการแก้ไขโดยขีดฆ่าชื่อผู้ถูกจากัดสิทธินั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุ
ไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรชุดที่หนึ่งตามข้อ ๖๖ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาจังหวัดเก็บรักษาไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นทราบ พร้อมทั้งแจ้งไปยัง
ผู้ อ านวยการทะเบี ยนกลางหรือผู้ ที่ ผู้อ านวยการทะเบีย นกลางมอบหมาย เพื่ อ ให้ ดาเนินการแก้ไ ข
ในฐานข้อมูลโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้แจ้งผู้ยื่นคาร้อง
ทราบโดยเร็ว
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๕. การจากัดสิทธิ
ข้อ ๖๙ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้ แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจากัดสิทธิตามที่บัญญัตไิ ว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ ๓
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๗๐ เมื่อมีประกาศกาหนดวันเลือกตั้งแล้ว ให้นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
จัดทาร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑/๓ จานวนสี่ชุด ให้แก่คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมาย
เพื่อพิจารณาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑/๓) ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาเป็นรายหน่วยเลือกตั้ง
โดยเรียงตามลาดับเลขประจาบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง สาหรับหน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล
ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตชุมชนหนาแน่น อาจแยกออกตามชื่อ ถนน ตรอก ซอย คลอง
หรือแม่น้า โดยเรียงลาดับตัวอักษรและตามลาดับเลขหมายประจาบ้าน
ข้อ ๗๑ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
(๑) เลขประจาบ้าน
(๒) เลขประจาตัวประชาชน
(๓) ชื่อตัว - ชื่อสกุล
(๔) เพศ
(๕) หมายเหตุ
ในการจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพื่ อ ปิ ด ประกาศ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ร ะบุ
เลขประจาตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (๒) เว้นแต่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่หนึ่งและสอง
ตามข้อ ๗๓ (๑) (๒) ให้ ระบุเลขประจาตัวประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถ
ตรวจสอบได้
ข้อ ๗๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเห็นชอบแล้วให้นายทะเบียนอาเภอ
และนายทะเบียนท้องถิ่นลงลายมือชื่อแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งในประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓)
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ข้อ ๗๓ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) แต่ละชุด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดที่หนึ่ง สาหรับนายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือย้ายที่อยู่ และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๒) ชุดที่สองและชุดที่สาม มอบให้นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นปรับปรุง
ให้ตรงกับชุดที่หนึ่ง และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมายเมื่อ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการเพิ่ ม ชื่ อ ถอนชื่ อ เพื่ อ มอบให้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามข้อ ๑๗๒ และคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้
สาหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนในวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
และในวันเลือกตั้งหนึ่งชุด (ชุดที่สอง) และสารองในวันเลือกตั้งอีกหนึ่งชุด (ชุดที่สาม) สาหรับปิดหน้าที่
เลือกตั้งแทนชุดที่หนึ่ง และให้เก็บกลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
(๓) ชุดที่สี่ มอบให้นายอาเภอ หรือปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดเทศบาลปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตอาเภอ หรือหน่วยเลือกตั้ง ที่อยู่ใน
เขตการปกครองท้องถิ่นนั้น แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่หนึ่ง เพื่อมอบให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งใช้ในการตรวจสอบ
และหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๗๔ กรณีมีพรรคการเมืองใดหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศไว้ ให้พรรคการเมืองหรือผู้ สมัครรับเลือกตั้งนั้น
ขอคัดสาเนาจากนายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น โดยเสียค่าใช้จ่ายเองตามวิธีการที่ผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางกาหนด
กรณีตามวรรคหนึ่งให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นคัดสาเนาบัญชีรายชื่อชุดที่สาม
ข้อ ๗๕ ให้นายทะเบียนอาเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นทาการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่ายี่สิบวันตามแบบ ส.ส. ๑/๖
ส่วนที่ ๔
การเพิ่มชือ่ การถอนชื่อ
ข้อ ๗๖ กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) แห่งหน่วยเลือกตั้งที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อ
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น ให้ น าส าเนาทะเบี ย นบ้ า นและบั ต รประจ าตั ว ประชาชน
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หรือบัตรประจาตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ยื่นคาร้องตามแบบ ส.ส. ๑/๗ ต่อนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งทาการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น
ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคาร้องและหลักฐานแล้ว หากพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งเพิ่มชื่อผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือ กตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพิ่มเติมต่อใบสุดท้าย
ของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชือ่
ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกากับไว้ แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบพร้อมด้วยเหตุผ ล
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ในกรณีนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคาร้องหรือผู้มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มสี ิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งยกคาร้องเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งแสดง
เหตุผลและแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ข้อ ๗๗ ในกรณีผู้ยื่น คาร้องที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ตามข้อ ๗๖ วรรคสาม แล้วไม่เห็นชอบด้วย ผู้ยื่นคาร้องมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัดที่ตนมีภูมลิ าเนาอยู่
หรื อ ต่ อ ศาลแพ่ ง ส าหรั บ ผู้ ที่ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า วั น
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณา เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่าจะให้เพิ่มชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ตามที่ได้รับคาร้องหรือไม่
ข้อ ๗๘ ในกรณีที่นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับคาสั่งของศาลให้เพิ่มชื่อ
บุ ค คลใดในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนั้ น ด้ ว ยวิ ธี พิ ม พ์ ชื่ อ เพิ่ ม เติ ม
เช่นเดียวกับข้อ ๗๖ วรรคสอง
ในกรณีที่มีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิท ธิเลือกตั้งไปก่อนได้รับคาสั่งศาล ให้นายทะเบียน
อาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกฉบับให้ถูกต้องด้วย
การใดที่ได้ปฏิบัติไปตามคาสั่งของนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนได้รับ
คาสั่งศาลให้เป็นอันสมบูรณ์ตามกฎหมาย
ข้อ ๗๙ กรณี ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ใดเห็ น ว่ า ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง (ส.ส. ๑/๓)
ของหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง มี ชื่ อ ผู้ ซึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ปรากฏอยู่ หรื อ เจ้ า บ้ า นผู้ ใ ดเห็ น ว่ า ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านนั้นยื่นคาร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ตามแบบ ส.ส. ๑/๗ ต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ซึ่งทาการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
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เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคาร้องแล้ว เห็นว่ามีหลักฐาน
เชื่อได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มี คาสั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โดยให้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อ
ไว้ ใ นช่ อ งหมายเหตุ แ ละลงลายมื อ ชื่ อ วั น เดื อ นปี ก ากั บ ไว้ แ ล้ ว ให้ แ จ้ ง ให้ ผู้ ยื่ น ค าร้ อ ง ผู้ ถู ก ถอนชื่ อ
และเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ในกรณีนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็น ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคาสั่งยกคาร้องพร้อมทั้งแสดงเหตุผลเป็ น
ลายลักษณ์อักษรและแจ้งคาสั่งให้ผู้ยื่นคาร้องและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้อง
ข้อ ๘๐ ในกรณีผู้ยื่นคาร้องหรือเจ้าบ้านที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ตามข้อ ๗๙ วรรคสาม แล้วไม่เห็นชอบด้วย ผู้ยื่นคาร้องหรือเจ้าบ้านมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลจังหวัด
ที่ ต นมี ภู มิ ล าเนาอยู่ หรื อ ต่ อ ศาลแพ่ ง ส าหรั บ ผู้ มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานครก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง
ไม่น้อยกว่าห้าวัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณา เพื่อขอให้ศาลวินิจฉัยว่า
จะให้ถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ตามที่ยื่นคาร้องหรือไม่
ข้อ ๘๑ ในกรณีที่นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคาสั่งศาลให้ถอนชื่อบุคคลใด
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ดาเนินการตามนั้นด้วยวิธีขีดฆ่าชื่อออกเช่นเดียวกับข้อ ๗๙
วรรคสอง และให้นาความในข้อ ๗๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๘๒ ก่ อ นการพิ ม พ์ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หากศาลมี ค าพิ พ ากษาให้ เ พิ ก ถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลใดแม้คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตามและสานักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งคาพิพากษา
ต่อสานั กงานแล้ว ให้ สานั กงานจัดทาทะเบียนผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและบันทึกการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ตามแบบ ส.ส. ๑/๑๑
ข้อ ๘๓ ในช่ว งระหว่างการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งถึงสิบวันก่อนวันเลือกตั้ง
ให้ สานั กงานแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคาพิพากษาซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งใดแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย เพื่อตรวจสอบว่ามีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑/๓) หรือไม่ หากมีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและไม่มีบันทึกหมายเหตุการถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งให้แจ้งนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นถอนชื่อผู้ซึ่งศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยการขีดฆ่าชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดที่หนึ่ง
ชุดที่สอง และชุดที่สาม โดยให้ระบุข้อความในช่องหมายเหตุว่า “ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามคาสั่งศาล” และ
ลงลายมือชื่อวันเดือนปีกากับไว้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๖
การเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากศาลมีคาพิพากษา
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลใดและสานักงานศาลยุติธรรมได้แจ้งคาพิพากษาต่อสานักงานแล้ว
ให้ ส านั ก งานจั ด ท าทะเบี ย นผู้ ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และบั น ทึ ก การถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้งของบุคคลนั้นไว้ตามแบบ ส.ส. ๑/๑๒
ข้อ ๘๕ เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งให้สานักงานแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๘๖ กรณีคณะกรรมการมีคาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว ให้นาความ
ในข้อ ๘๔ และข้อ ๘๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ
ข้อ ๘๗ การด าเนิ น การหรื อ ยิ น ยอมให้ มี ก ารย้ า ยบุ ค คลเข้ า มาในทะเบี ย นบ้ า นของตน
ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าบ้านเข้ามาในทะเบียนบ้าน
เพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ที่ จ ะมี ขึ้ น ภายในสองปี นั บ แต่ วั น ที่ ย้ า ยเข้ า มาในทะเบี ย นบ้ า น
โดยจะต้องเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ น การแจ้ งย้ ายเข้าทะเบีย นบ้า นในคราวเดีย วกันหรื อหลายคราวในระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน
(ข) เป็นการแจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาในบ้านหรืออาคารที่มีขนาดพื้นที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม
ตามที่กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกาหนดไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่อยู่อาศัยไม่ต่ากว่าสามตารางเมตรต่อหนึ่งคน
กรณีตาม (ก) และ (ข) ต้องไม่เป็นการแจ้งย้ายที่เกิดจากการรณรงค์ และการจัดทา
โครงการของทางราชการเพื่ อ ให้ ป ระชาชนปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร
ให้มีชื่อและรายการบุคคลตรงตามสถานที่ที่อยู่อาศัยจริงซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาประชากรแฝง
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริงโดยไม่มีเหตุอันสมควร
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
หากมีกรณีตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการวินิจฉัยให้ถอนชื่อบุคคลดังกล่าว
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้สานั กงานแจ้งรายชื่อไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ แจ้ ง นายทะเบี ย นอ าเภอ หรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น หรื อ คณะกรรมการ
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ประจาหน่วยเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เพื่อถอนชื่อโดยวิธีการขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อ
ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อวันเดือนปีกากับไว้
กรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ
หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน
หรือบุคคลที่คณะกรรมการประกาศกาหนดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน
หมวด ๔
การสมัครรับเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
การประกาศวันรับสมัครเลือกตั้งและสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง
ข้อ ๘๘ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีมีเหตุจาเป็นเฉพาะพื้นที่ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ เนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็นอื่นในเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประกาศ
กาหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมได้ และให้นาความในข้อ ๙๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง แทนตาแหน่ง ที่ ว่ า งให้ น าความในวรรคหนึ่ ง
และวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๙ ก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด และผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง จัด เตรียมสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งจัด ทา
เครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่รับสมัคร เพื่อการอานวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและมิให้
บุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งเข้าไปในบริเวณที่รับสมัครเลือกตั้ง
สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ งควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่ มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัด เป็น
สถานที่ รั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง ได้ อ ย่ า งสะดวก ตามขั้ น ตอนการรั บ สมั ค รและต้ อ งมี ลั ก ษณะที่ ส ามารถ
ควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้
ส่วนที่ ๒
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๙๐ บุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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ส่วนที่ ๓
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
๑. การรับสมัครรับเลือกตั้ง
ข้อ ๙๑ บุ ค คลใดประสงค์ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรต้ อ งเป็ น ผู้ ซึ่ ง
พรรคการเมือ งที่ ต นเป็น สมาชิ กส่ งสมัค รรับ เลื อกตั้งและได้รับ การสรรหาตามวิธีก ารที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยจะสมัค รรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้
และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ข้อ ๙๒ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๔/๕ ภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ค ณะกรรมการได้ ป ระกาศก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง
และปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ที่ว่าการอาเภอ สานักงานเทศบาล และที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
กรณี มี เหตุจ าเป็น เฉพาะพื้ น ที่ ทาให้ไม่ สามารถดาเนินการรั บสมัค รรับเลื อกตั้งได้เนื่องจาก
เกิ ด จลาจล อุ ท กภั ย อั ค คี ภั ย เหตุ สุด วิสั ย หรื อ เหตุจ าเป็นอื่ นให้คณะกรรมการประกาศกาหนด
วันรับสมัครเพิ่มเติมโดยอาจกาหนดให้ดาเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่อื่นได้
ข้อ ๙๓ ให้ผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมืองที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔/๖ ด้วยตนเองต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่
ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดภายในระยะเวลาการรับสมัคร
ข้อ ๙๔ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมี
คารับรองด้วยว่าได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว
ตามแบบ ส.ส. ๔/๘
(๕) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ส. ๔/๗
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวนตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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(๘) สาเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๙) เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สมัครเพื่อใช้ในการแนะนาตัว
ตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๐) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) (๕) และ (๘) ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด จั ด ท าข้ อ มู ล หลั ก ฐานตาม (๕)
และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามแบบ ส.ส. ๔/๑๘
๒. การตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
ข้อ ๙๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการสมัครของผู้สมัครว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ หากตรวจเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐาน
การสมัครไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้คืนเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น เพื่อไปดาเนินการแก้ไข
และนามายื่นใหม่ในภายหลัง
ข้อ ๙๖ เมื่อผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งและหลั กฐานการสมัครแล้ว ให้ผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ตรวจสอบการลงรายการในใบสมั ค ร ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร
และหลักฐานการสมัคร กรณีเห็นว่าครบถ้วนให้บันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกใบรับ
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครนั้นเรียงตามลาดับการยื่นสมัคร
ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๑ และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายบันทึกข้อมูลผู้ สมัครและสแกนเอกสารหลักฐาน
การสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๙๗ เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ได้ อ อกหลั ก ฐานการรั บ สมั ค ร
ให้แก่ผู้สมัครใดแล้ว ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครได้ เฉพาะกรณี
ผู้ ส มั ค รตาย หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม และต้ อ งกระท าก่ อ นปิ ด การรั บ สมั ค ร
และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอื่นอีก เมื่อการรับสมัคร
สิ้นสุดลงในแต่ละวัน ให้นาเงินค่าธรรมเนียมการสมัครนาส่งเข้ากองทุน
ในกรณี ที่ พ รรคการเมื อ งพบว่ า ผู้ ส มั ค รตาย หรื อ ขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
และประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่จะสมัครรับเลือกตั้งแทนยื่นใบสมัคร
รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔/๑ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน และหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตัง้ ตามแบบ ส.ส. ๔/๙ ต่อผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตัง้
ก่อนปิดการรับสมัคร โดยให้นาความในข้อ ๙๑ ข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๙๘ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น ก าหนดเวลาสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง
เขตเลื อ กตั้ ง ในแต่ ล ะวั น ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง รายงานผลการรั บ สมั ค ร
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรต่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๑)
และรายงานผลการรับสมัครต่อคณะกรรมการตามแบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๒)
เมื่ อ ปิ ด การรับสมัครแล้ว ให้ ผู้ อ านวยการการเลือ กตั้ง ประจ าเขตเลื อกตั้งรายงานสรุปผล
การรับสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตามแบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๑) และรายงานสรุปผล
การรับสมัครต่อคณะกรรมการตามแบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๒)
ข้อ ๙๙ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ซึ่งอย่างน้อยต้องให้มีชื่อตัว ชื่อสกุลผู้สมัคร รูปถ่ายของผู้สมัคร พรรคการเมืองที่สังกัด
และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ ในการออกเสียงลงคะแนนตามแบบ ส.ส. ๔/๑๔ ไว้โดยเปิดเผย
ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
สาหรับผู้สมัครที่ไ ม่มีรายชื่อในประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งแจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้นั้นทราบตามแบบ ส.ส. ๔/๑๖
ข้อ ๑๐๐ ในกรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพบว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีการสมัครอันเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ ๙๑ ห้ามมิให้ผู้อานวยการการเลือกตัง้
ประจาเขตเลือกตั้งประกาศรายชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัคร
กรณี ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ คณะกรรมการตรวจพบการฝ่ า ฝื น
ตามวรรคหนึ่งภายหลังการประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่ อผู้สมัคร
และให้นาความในข้อ ๑๐๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐๑ กรณีที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศ
รายชื่ อ บุ ค คลใดเป็ น ผู้ ส มั ค รตามข้ อ ๙๙ ให้ บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศาลฎี ก าภายในเจ็ ด วั น
นับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล
ในการดาเนินกระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของศาลฎีกาให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวัน เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาลฎีกามีคาวินิจฉัยเช่นใดแล้ ว ให้ศาลแจ้งคาวินิจฉัย
ไปยังผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพื่อดาเนินการตามคาวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคาวินิจฉัยของศาล
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตัง้ ได้รับแจ้งคาสั่งศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีคาสัง่
ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งดาเนินการประกาศชื่อผู้นั้น
ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๕ พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ
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ข้อ ๑๐๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครใด
เห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศไม่มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการและเมื่อคณะกรรมการมีคาวินิจฉัยเช่นใดแล้วให้แจ้ง
คาวินิจฉัยไปยังผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพื่อดาเนิ นการตามคาวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว
แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การยื่นคาร้องตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะบุคคลรับคาร้องแทน โดยตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและทาความเห็นส่งให้คณะกรรมการภายในสามวัน
การพิจารณาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อน
วันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน กรณีคณะกรรมการมีมติให้ยกคาร้องให้คาสั่งของคณะกรรมการเป็นที่สุด
กรณี ที่ ค ณะกรรมการมี ค าวินิ จ ฉัย ให้ ถ อนการรั บสมั ค รของผู้ ใ ด ให้ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น อุ ทธรณ์
คาวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกา
ยังมิได้มีคาวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้งให้การพิจารณาเป็นอันยุติ และให้ดาเนินการเลือกตั้ง
ไปตามคาสั่งของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๐๓ ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เนื่ อ งจากขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตัง้ ได้รับแจ้งคาสั่งศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีคาสัง่
ให้ถอนชื่อของผู้นั้น ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งดาเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัคร
ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๗ และแจ้งคาสั่งศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย
เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังไม่มีคาวินิจฉั ยคาร้องเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ให้ถือว่าประกาศรับสมัครของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งยังมีผลอยู่
ข้อ ๑๐๔ ก่ อ นประกาศผลการเลื อกตั้ง หากผู้อานวยการการเลื อกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
ตรวจสอบแล้ว เห็ น ว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้ อ งห้ ามมิใ ห้ ใ ช้สิ ทธิส มัค รรับเลือ กตั้งและผู้ สมั ครผู้ นั้นได้คะแนนอยู่ ใ นล าดับที่ จ ะได้รับการเลือก ตั้ง
ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว
ให้มีคาสั่งยกเลิกการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ดาเนินการเลือกตั้งใหม่ ในกรณีนี้มิให้นาคะแนน
ทีผ่ สู้ มัครแต่ละคนได้รับไปใช้ในการคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
กรณีตามวรรคหนึ่งหากผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามได้คะแนนไม่อยู่ในลาดับ
ที่จะได้รับการเลือกตั้ง มิให้นาคะแนนที่ผู้สมัครนั้นได้รับไปใช้ในการคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ผู้ นั้นสังกัด และหากผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว
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๓. การให้หมายเลขที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก
ข้อ ๑๐๕ ในการสมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเรียงตามลาดับ
เลขที่ของใบรับสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งออกให้ตามข้อ ๙๖
กรณี มี การเปลี่ ย นแปลงผู้ส มัครอั นเนื่องมาจากผู้ สมั ครตาย หรื อ เป็ นผู้ขาดคุณสมบัติห รือ
มีลักษณะต้องห้าม ให้ผู้สมัครที่เหลืออยู่ใช้หมายเลขประจาตัวหมายเลขเดิมที่ได้รับ
ข้อ ๑๐๖ กรณีที่มีผู้สมัครมาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงลาดับในการยื่นใบสมัครได้
ให้ใช้วิธีการจับสลากระหว่างผู้สมัครที่มาพร้อมกัน หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ดาเนินการจับสลากสองครั้ง
ดังนี้
(๑) การจั บ สลากครั้ ง ที่ ห นึ่ ง ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่
ได้รับมอบหมายเขียนชื่อผู้สมัครบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพื่อไม่ ให้ทราบว่าเป็น สลาก
ของผู้สมัครใด แล้วให้ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชือ่ ผู้สมัครจากในภาชนะ
ขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากลาดับ
ในการยื่นใบสมัครก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่จับมาเป็นลาดับต่อไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลาก
เป็นลาดับถัดไปตามลาดับจนครบจานวนผู้สมัคร
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เขี ย นหมายเลขหนึ่ ง จนถึ ง หมายเลขที่ เ ท่ า กั บ จ านวนผู้ ส มั ค รที่ ท าการจั บ สลากครั้ ง ที่ ห นึ่ ง บนสลาก
ที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้ผู้สมัครทาการจับสลากจากภาชนะเรียงลาดับตามผลการจับสลาก
ครั้งที่หนึ่ง ผู้สมัครใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือเป็นลาดับในการยื่นใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น
ส่วนที่ ๔
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ข้อ ๑๐๗ พรรคการเมื อ งใดส่ ง ผู้ ส มั ครแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ง และผู้ อ านวยการการเลื อกตั้ง
ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ได้ อ อกใบรั บ ใบสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง แล้ ว ให้ มี สิ ท ธิ ส่ ง ผู้ ส มั ค รแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ได้
พรรคละหนึ่งบัญชี มีจานวนไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบรายชื่อตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ น การสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
(๒) พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น
และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว
(๓) ให้จัดทาบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด โดยจัดเรียงลาดับรายชื่ อผู้สมัคร
ตามลาดับหมายเลข
(๔) รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ากับพรรคการเมืองอื่น และไม่ซ้ากับ
รายชื่อผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
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การจัดทาบัญชีรายชื่อตามวรรคหนึ่งต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย
โดยต้องคานึงถึงผู้สมัครจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง ทั้งนี้ ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ข้อ ๑๐๘ ในการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าพรรคการเมืองตามแบบ ส.ส. ๔/๑๙ ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้น
ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๑ ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ
กาหนดตามข้อ ๘๘ ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม
การสมัครและเอกสารหลักฐานอื่น
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมือง
จัดทาขึ้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อแต่ละคน ดังนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
(ส.ส. ๔/๒๐)
(๕) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้ง
สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษีตามแบบ ส.ส. (ส.ส. ๔/๗)
(๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวนตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(๘) สาเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ ส มัค รรับ เลื อกตั้ง ตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญว่ าด้ วยการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๙) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) (๕) และ (๘) ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย
ให้ สานั กงานจัดทาข้อมูลหลักฐานตาม (๕) และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๘
ข้อ ๑๐๙ เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายได้ รั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร
รับเลือกตั้งและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกคนตามข้อ ๑๐๘ ให้ต รวจสอบว่าพรรคการเมือง
ที่ยื่นบัญชีรายชื่อเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือไม่
ถ้ า ใช่ ใ ห้ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบว่ า การลงรายการในใบสมั ค ร
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ค่าธรรมเนี ยมการสมัคร และหลักฐานการสมัครครบถ้วนหรือไม่ กรณีได้ต รวจสอบแล้วปรากฏว่า
หลักฐานครบถ้วนทุกคน ให้ออกใบรับสมัครรับเลือกตั้งให้แก่พรรคการเมืองนั้นเรียงตามลาดับการยื่นใบสมัคร
ตามแบบ ส.ส ๔/๒๒ และให้ทาสาเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน
ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนทุกคนให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวของพรรคการเมืองนั้นทั้งหมด
เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งแล้ ว น ามายื่ น อี ก ครั้ ง เว้ น แต่ พ รรคการเมื อ งยื น ยั น ว่ า จะส่ ง สมั ค ร
ให้ ค ณะกรรมการหรื อ ผู้ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายไม่รั บสมั ครผู้ ส มัค รที่ห ลั กฐานไม่ ค รบรายนั้น ได้
และแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึกข้อมูลผู้สมัครและสแกน
เอกสารหลักฐานการสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๑๐ เมื่ อ การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ สิ้ น สุ ด ลง
ในแต่ละวัน ให้สานักงานนาเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามข้อ ๑๐๘ นาส่งเข้ากองทุน
ข้อ ๑๑๑ ให้คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
แบบบัญชีรายชื่อทุกคน ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙๐ หรือไม่ ในกรณีที่ปรากฏว่า
ผู้ ส มั ค รใดขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ให้ แ จ้ ง ชื่ อ ของผู้ ส มั ค รดั ง กล่ า วให้ พ รรคการเมื อ ง
ที่ยื่นบัญชีรายชื่อทราบ
ข้อ ๑๑๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร ให้คณะกรรมการจัดทาประกาศรายชื่ อ
พรรคการเมือง และภาพเครื่องหมายพรรคการเมืองตามแบบ ส.ส. ๔/๒๓ และให้คณะกรรมการ
จัดทาประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองตามแบบ ส.ส. ๔/๒๔ ส่งไปยัง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อให้ปิด ประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่ เลือกตั้ง
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๑๓ ให้ น าความในข้ อ ๙๙ ข้ อ ๑๐๐ ข้ อ ๑๐๑ ข้ อ ๑๐๒ และข้ อ ๑๐๓
มาใช้บังคับกับกรณีการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
การแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๑๔ ในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป พรรคการเมื อ งที่ ไ ด้ ส่ ง ผู้ ส มั ค รแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากประสงค์
จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี ให้ แ จ้งรายชื่อไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการก่อนปิด การรับ สมั ค ร
รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๔/๒๙
ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปตามแบบ ส.ส. ๔/๓๑ โดยให้เรียงตามลาดับตัวอักษรของชื่อพรรคการเมือง
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ข้อ ๑๑๕ การเสนอชื่อบุคคลตามข้อ ๑๑๔ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อตามแบบ ส.ส. ๔/๓๐
(๒) ผู้ไ ด้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี
ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และไม่ เ คยท าหนั ง สื อ ยิ น ยอมตาม (๑) ให้ พ รรคการเมื อ งอื่ น
ในการเลือกตั้งคราวนั้น
หมวด ๕
การดาเนินการเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
บัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๑๖ บัตรเลือกตั้งให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจาเป็น
คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ในบัตรเลือกตั้งโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๑๗ บัตรเลือกตั้งและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เย็บเป็นเล่ม เล่มละไม่เกินยี่สิบบัตร มีรอยปรุ
เพื่อให้ฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรเลือกตั้งได้ และให้มีปกหน้าและปกหลัง
ข้อ ๑๑๘ ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยให้มีข้อความว่า “เล่มที่ .... เลขที่ .... ลาดับที่ ....”
อยู่ด้านบนของต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และมีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้ที่จ่ายบัตรเลือกตั้งและมีที่สาหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๑๙ บัตรเลือกตั้งอย่างน้อยมีลักษณะ ดังนี้
(๑) บัตรเลือกตั้งเมื่อพับแล้วด้านหน้ามีแถบสีอยู่บริเวณขอบขวา ถัดไปทางซ้ายมีตราครุฑ
และถัดลงไปมีข้อความว่า “บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง”
(๒) ด้านในของบัตรเลือกตั้งให้มีคาอธิบายเกี่ยวกับ การทาเครื่องหมาย หมายเลขผู้สมัคร
ช่องทาเครื่องหมาย และช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
ส่วนที่ ๒
หีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒๐ หีบบัตรเลือกตั้งให้ทาด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรงมีฝาด้านบนและบนฝา
มี ช่ อ งใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง และระหว่ า งตั ว ฝาบั ต รเลื อ กตั้ ง กั บ ตั ว หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ มี ที่ ส าหรั บ ใส่ ส ายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ด้านหน้าหีบบัตรเลือกตั้งมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตัง้ ได้
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และให้มีขนาดเพียงพอที่จะบรรจุบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และเมื่อใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดแล้วจะไม่สามารถนาบัตรเลือกตั้งใส่หรือออกจากหีบบัตรเลือกตั้งได้
ที่เลือกตั้งหนึ่งแห่งให้มีหีบบัต รเลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งใบ และต้องมีป้ายหรือข้อความระบุ
หมายเลขของหน่วยเลือกตั้งตามข้อ ๕๑
ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซึ่งไม่สามารถจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้มีลักษณะ
ตามข้อ ๑๒๐ ได้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรเลือกตั้งได้
ส่วนที่ ๓
การดาเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒๒ ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตั้ง คณะบุคคล หรือบุคคล เพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย หรือมีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยให้ได้รับ
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด และให้พ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง
ข้อ ๑๒๓ ให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย จัดเตรียมหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น ๆ ซึ่งจะใช้ในการเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้งกลาง ส่งมอบให้คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒๔ ก่อนวันเลือกตั้งหรือวันก่อนวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
ในการเตรี ย มงานเลื อ กตั้ ง และด าเนิ น การมอบสิ่ ง ของส าหรั บ หน่ ว ยเลื อ กตั้ ง หรื อ ที่ เ ลื อ กตั้ ง กลาง
ให้แก่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ดังต่อไปนี้
(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง
(๒) บัตรเลือกตั้ง
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๔) แบบขีดคะแนน (ส.ส. ๕/๑๑)
(๕) วัสดุอุปกรณ์สาหรับการเลือกตั้ง
(๖) สมุดแบบพิมพ์ประจาหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
(๖.๑) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง ก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๕)
(๖.๒) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
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(๖.๓) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
(ส.ส. ๕/๗)
(๖.๔) รายงานผลการนับคะแนน (ส.ส. ๕/๑๘)
(๖.๕) ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๙)
(๖.๖) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๐)
ข้อ ๑๒๕ ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
ไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับสิ่งของที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งตามข้อ ๑๒๔
จากคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
มอบหมาย
ในการมอบบั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมาย
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือกรรมการประจาที่เลือกตัง้ กลาง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบบัตรเลือกตั้งที่ปกหน้าของบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒๖ เมื่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบและนับจานวนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แบบพิ ม พ์ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการเลื อ กตั้ ง และการนั บ คะแนนถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว
ให้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน และให้นาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตัง้
และลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง และให้ปิด ช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
สาหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส
กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก ไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๒๗ เมื่อได้รับมอบสิ่งของที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งตามข้อ ๑๒๔ จากคณะอนุกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๑๒๖ แล้ ว ให้ ป ระธานกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
หรือกรรมการประจาหน่วยเลือ กตั้งที่ได้รับมอบหมาย รายงานข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับมอบวัสดุอุปกรณ์
ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ส่วนที่ ๔
การดาเนินงานในวันเลือกตัง้
ข้อ ๑๒๘ ในวันเลือกตั้ง คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พร้ อ มด้ ว ยสิ่ ง ของที่ ต้ อ งใช้ ใ นการเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๑๒๔ และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการเลื อ กตั้ ง
และผู้ที่ไ ด้รับคาสั่งให้ ปฏิบัติหน้ าที่ในที่เลือกตั้งต้องไปถึงที่เลือกตั้งเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ นาฬิกา
เพือ่ เตรียมสถานที่ให้พร้อมสาหรับการออกเสียงลงคะแนน
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ข้อ ๑๒๙ เมื่อถึงเวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
เพื่อตรวจสอบและนับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และจัดทาประกาศรายการ
เกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๕) จานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตัง้ ที่ได้รับมอบหมาย รายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๓๐ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน ดังต่อไปนี้
(๑) หน้าที่อานวยความสะดวกบริเวณที่เลื อกตั้ง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลาดับที่
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) การจัดระเบียบและควบคุมดูแลให้ความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุที่มาแสดงตนใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การดาเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ
(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หากลงลายมื อชื่ อ ไม่ ไ ด้ ใ ห้ พิ ม พ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แล้วส่งหลักฐานแสดงตนให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
(๓) หน้ า ที่ มอบบั ต รเลือ กตั้ง ได้ แก่ การบันทึ กหมายเลขลาดับที่ไว้ที่ต้นขั้วบัต รเลือกตั้ง
การจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้ว
บัตรเลือกตั้ง การมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปออกเสียงลงคะแนน
(๔) หน้าที่ควบคุมคูหาออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ ปิดประกาศคาเตือนในการกระทาอันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ด้านในคูหาออกเสียงลงคะแนนทุกคูหา รวมทั้งจัดระเบียบในการเข้าไป
ออกเสียงลงคะแนนในคูหาออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ การควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้งและอานวยความสะดวก
ในการใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งออกไปจาก
ที่เลือกตั้ง
กรณีมีกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเหลืออยู่ ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ข้อ ๑๓๑ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตัง้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
อาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน และเมื่อ
ปิดออกเสียงลงคะแนนแล้วให้ร วมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม เพื่อให้
การตรวจสอบรายชื่อและส่งบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น
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ข้อ ๑๓๒ ให้เปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๑๓๓ เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนาหีบบัตรเลือกตั้ง
มาแสดงให้ ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งซึ่ งอยู่ ณ ที่ เลื อกตั้ งเห็ นว่ าเป็ นหี บเปล่ า เสร็ จแล้ วให้ ปิ ดหี บบั ตรเลื อกตั้ ง
พร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้งและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด
เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งและบันทึกการดาเนินการดังกล่าวในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
(ส.ส. ๕/๖) โดยให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน
ซึ่งอยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์ประจาหน่ วยเลือกตั้ง เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้น กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๓๔ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๓๓ แล้ว ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
กล่าวเปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า “บัดนี้ถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน”
แล้วจึงเริ่มดาเนินการออกเสียงลงคะแนนต่อไป
เมื่อดาเนินการเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้รายงานการเปิดการออกเสียงลงคะแนน
ผ่านแอปพลิเคชันรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ส่วนที่ ๕
การออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๓๕ หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน
หรือบัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
ข้อ ๑๓๖ การตรวจสอบการขอใช้ สิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ ๑๓๕ ของผู้มาแสดงตนเพื่อขอใช้
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง กั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง (ส.ส. ๑/๓) เมื่ อ พบชื่ อ และตรวจสอบถู ก ต้ อ งแล้ ว
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งหลักฐาน
แสดงตนพร้อมแจ้งลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งให้กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
ให้ กรรมการประจาหน่ ว ยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่มอบบัต รเลือกตั้ง จดลาดับที่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
ไว้ ที่ ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ง แล้ ว ให้ ก รรมการประจ าหน่ วยเลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ในต้ น ขั้ว บั ต รเลื อกตั้ง
แล้วมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
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กรณีการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวา และหากไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ ๑๓๗ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่
ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประชุม
และวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดว่ า ผู้ ถู ก ทั ก ท้ ว งหรื อ ผู้ ถู ก สงสั ย เป็ น ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ไม่
และในกรณีที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖) แต่ถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ มิ ไ ด้ มี ไ ว้ ส าหรั บ ตนหรื อ ที่ ป ลอมแปลงขึ้ น ต่ อ กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ ก ระท าการแทนคณะกรรมการในฐานะผู้ เ สี ย หาย
แจ้งต่อเจ้าพนักงานตารวจดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิดดังกล่าว
ถ้าคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย
เป็ น ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ให้ ม อบบั ต รเลื อ กตั้ งให้ ผู้ นั้ นเพื่ อ ไปออกเสี ย งลงคะแนน
และให้บันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖) ด้วย
ข้อ ๑๓๘ การออกเสียงลงคะแนนให้ทาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องทาเครื่องหมายของหมายเลข
ผู้สมัครในบัตรเลือกตั้ง
ในกรณี ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ประสงค์ ล งคะแนนไม่ เ ลื อ กผู้ ส มั ค รผู้ ใ ด ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
ข้อ ๑๓๙ ในการออกเสี ย งลงคะแนน เมื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิเ ลื อกตั้งได้รับ บัต รเลื อ กตั้ง แล้ วให้ไปยัง
คูหาออกเสียงลงคะแนน เพื่อทาการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๑๓๘ และพับบัตรเลือกตั้งเพื่อไม่ให้
ผู้ อื่ น ทราบ แล้ ว ให้ น าบัต รเลื อ กตั้งนั้ น ใส่ ลงในหีบ บัต รเลื อกตั้ งด้วยตนเองต่อ หน้า กรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้งผู้ทาหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๔๐ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อื่ น ที่ อ ยู่
นอกหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดยใช้
สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ ให้แสดงหลักฐานคาสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการ
ประจาหน่ ว ยเลือกตั้งก่อนออกเสียงลงคะแนน เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการประจา
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หน่วยเลือกตั้งเพิ่มชื่อต่อท้ายในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) และไม่ให้นับรวมกับจานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่ให้นับเป็นจานวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น
แล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
ข้อ ๑๔๑ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดให้มีการอานวยความสะดวกในการออกเสียง
ลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียง
ลงคะแนนภายใต้การกากับดูแลของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทาให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ไม่สามารถทาเครือ่ งหมายลงในบัตรเลือกตัง้ ได้ ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือให้ญาติหรือบุคคล
ที่ไว้วางใจเป็นผู้ทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกการกระทาดังกล่าวลงใน
รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตัง้ (ส.ส. ๕/๖) ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ ๑๔๒ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่พบชื่อผู้นั้น
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง เพิ่ ม ชื่ อ ผู้ นั้ น ลงไปโดยพลการแม้ จ ะทราบว่ า ผู้นั้ น
มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ก็ ต าม เว้ น แต่ ถ้ า ผู้ นั้ น ยื น ยั น ว่ า ตนมี สิ ท ธิ ที่ จ ะออกเสี ย งลงคะแนน
โดยอ้ า งว่ า ได้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น และนายทะเบี ย นอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้สั่งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจาหน่ ว ยเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนหรือไม่
พร้อมทั้งบันทึกคาวินิจฉัยและบันทึกถ้อยคาของผู้แสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
(ส.ส. ๕/๖)
ข้อ ๑๔๓ ผู้ ใ ดแสดงตนว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และมี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
(ส.ส. ๑/๓) แต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ระบุคานาหน้าชื่อ หรือรายการ
แสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือการสะกดชื่อตัว ชื่อสกุลผิดในเรื่องตัว อักษร สระ หรือวรรณยุกต์
ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมีอานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้นั้นไปออกเสียงลงคะแนนหรือไม่ แล้วให้บันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตัง้
(ส.ส. ๕/๖)
ข้อ ๑๔๔ ในระหว่ า งเวลาเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนน กรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง
จะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน โดยให้แจ้งประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
อนุญาตเป็นกรณีไป และบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
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ข้อ ๑๔๕ ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้
เนื่ องจากเกิด จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุด วิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปออกเสียงลงคะแนนได้
โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจกาหนดที่เลือกตั้งใหม่ได้ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ส. ๕/๙) จานวนสามชุด เพื่อ
(๑.๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๑.๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๒) รายงานคณะกรรมการทราบโดยเร็ว
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในสถานที่
ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
กรณี เ หตุดังกล่ าวเกิด ขึ้น ในวัน เลือ กตั้ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจ าเขตเลือกตั้ ง
หรื อ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ประกาศงดการออกเสี ย งลงคะแนนในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น
และให้ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
เมื่อดาเนินการประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้ ที่ได้รับมอบหมายรายงานงดการออกเสียงลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน
รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๔๖ กรณีเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนและมีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว และมีกรณี
ตามข้อ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ส. ๕/๙) จานวนสามชุด
โดยให้นาความในข้อ ๑๔๕ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ระงับการมอบบัตรเลือกตั้งและปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑) แล้วลงลายมือชื่อ
บนฝาหีบบัตรเลือกตั้งและปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใส เพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เพื่อให้รายงานคณะกรรมการ
ทราบโดยเร็ว
(๔) นับบัตรเลือกตั้งที่เหลือให้ทราบจานวน และใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง
ในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน หรือกระทาด้วย
วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ออกเสียงลงคะแนนได้
(๕) นับจานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓)
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
(๖) จัดทารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ (ส.ส. ๕/๘)
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(๗) บันทึกเหตุของการงดออกเสียงลงคะแนน จานวนบัตรเลือกตั้งตาม (๔) และจานวน
ผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งตาม (๕) ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
(๘) น าสิ่งของต่อไปนี้ (ถ้า มี) ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายกาหนด
ได้แก่
(๘.๑) หีบบัตรเลือกตั้ง (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน)
(๘.๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
(๘.๓) บั ญ ชี ร ายชื่อ ผู้มี สิท ธิเ ลือ กตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุ ด ที่ ใ ช้ ต รวจสอบและหมายเหตุ
การออกเสียงลงคะแนน
(๘.๔) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๕)
(๘.๕) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
(๘.๖) คูหาออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ
ข้อ ๑๔๗ กรณีมีเหตุตามข้อ ๑๔๕ หรือข้อ ๑๔๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาและกาหนด
วันลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือมีคาสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความสุจริตและเที่ยงธรรม
ในการเลือกตั้งโดยเร็ว
ในการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งชุดใหม่สาหรับการเลือกตั้งครั้งใหม่
ข้อ ๑๔๘ ในระหว่างเวลาเปิด การออกเสียงลงคะแนน จะให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้งไม่ ไ ด้
เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการเลือกตั้งและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาออกเสียง
ลงคะแนนนอกจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้ เว้นแต่
ในกรณีจาเป็นและให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์
ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
ประธานกรรมการ กรรมการ เลขาธิการ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ง ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ง คณะอนุ ก รรมการ
การเลื อ กตั้งประจ าเขตเลื อกตั้ง และผู้ ที่ ได้รับ การแต่ง ตั้งเป็น ลายลัก ษณ์อั กษรจากคณะกรรมการ
มีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อทาการสอดส่องดูแลหรือแนะนาให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
กรณีผู้ตรวจการเลือกตั้งจะเข้าไปที่เลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ให้ ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง บั น ทึ ก การเข้ า ไปในที่ เ ลื อ กตั้ ง ของบุ ค คลตามวรรคสอง
และวรรคสามไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
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ข้อ ๑๔๙ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดซึ่ ง ไม่ มี อ านาจโดยชอบด้ ว ยกฎหมายเปิ ด ท าลาย ท าให้ เ สี ย หาย
ทาให้เปลี่ยนสภาพหรือทาให้ไร้ประโยชน์หรือนาไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕๐ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้ส มัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในที่เลือกตั้งใด หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้น
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้ ให้ทาการทักท้วงโดยยื่นคาทักท้วงตามแบบ ส.ส. ๕/๑๐
และให้นาความในข้อ ๔๓ มาใช้บังคับด้วย
ให้ คณะกรรมการประจาหน่ว ยเลือกตั้งตรวจสอบคาทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึก
ค าทั ก ท้ ว งและคาวินิ จฉั ย ลงในรายงานเหตุก ารณ์ป ระจาที่ เลื อ กตั้ง (ส.ส. ๕/๖) และให้ ผู้ ทักท้ว ง
และกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานต่ อ หน้ า พยาน
ไม่น้อยกว่าสองคน
ส่วนที่ ๖
การดาเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๕๑ เมื่อถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งประกาศ
ปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าวว่า “บัดนี้ถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกาแล้วให้ปิดการออกเสียงลงคะแนน”
และงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัว
อยู่ ใ นที่ เ ลื อ กตั้งเพื่ อ ใช้สิ ท ธิเลื อ กตั้ง แล้ ว ก่อ นเวลาปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนน แต่ ยั ง ไม่ได้แสดงตน
หรื อ รั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง อนุ ญ าตให้ บุ ค คลเหล่ า นั้ น แสดงตน
และมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง และเมื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
ในป้ายสาหรับปิด ช่องใส่บัต รเลื อกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๑ และนาป้ายดังกล่าวปิด ทับช่องใส่บัตร
บนหีบบัตรเลือกตั้ง
เมื่อดาเนินการปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายรายงานการปิดการลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน
รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๕๒ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบจานวน
และบันทึกจานวนลงในปกบัตรด้านหลัง และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับ
จานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนตามแบบ ส.ส. ๕/๗
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ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง
ทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน หรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้
ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๗) จานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
หมวด ๖
การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
การนับคะแนน
ข้อ ๑๕๓ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๑ และ ๑๕๒ แล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้าประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง แล้วดาเนินการนับคะแนน
ข้อ ๑๕๔ การนับคะแนนให้กระทา ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อน
หรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้
ในการนับคะแนนตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดให้มีการนับคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมาย
ในช่องทาเครื่องหมาย “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย
ข้อ ๑๕๕ ก่อนการนับคะแนนให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน
ดังนี้
(๑) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่งหยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง
(๒) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สองวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่านคะแนน ดังนี้
(๒.๑) ถ้ า เป็ น บั ต รดี ให้ อ่ า นให้ ไ ด้ ค วามว่ า “ดี ” และขานหมายเลขของผู้ ส มั ค ร
ที่ได้คะแนนพร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย
(๒.๒) ถ้าเป็น บัต รที่ทาเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้อ่านให้ได้ความว่า
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย
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(๒.๓) ถ้าเป็นบัตรเสีย ให้อ่านให้ได้ความว่า “เสีย” พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตัง้ โดยเปิดเผย
ให้ ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็ น ด้ว ย และให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน
สลักหลังบัตรว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด แล้วส่งบัตรเลือกตั้งแก่
กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่
(๓) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สามขานทวนเมื่อกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง
ได้ วิ นิ จ ฉั ย บั ต รเลื อ กตั้ ง และอ่ า นให้ ไ ด้ ค วามว่ า “ดี ” และขานหมายเลขของผู้ ส มั ค รที่ ไ ด้ ค ะแนน
หรืออ่านให้ ไ ด้ความว่า “เสีย” หรืออ่านให้ได้ความว่า “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” แล้วจึงขีด คะแนน
ลงในแบบขีดคะแนน โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน
สาหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ห้า
ให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ เช่น ดังรูป
หรือ
หรือ
เป็นต้น
เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนและให้ทาเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด
(๔) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งคนที่สี่รับบัตรเลือกตั้งจากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
คนที่สองแล้วให้เจาะมุมบัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยและอ่านคะแนนแล้ว และพับบัตรใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้
โดยแยกเป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบ ใส่บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหนึ่งใบ และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ
หากมี ก รรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ เ หลื อ ให้ มี ห น้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ อ านวยความสะดวก
และคอยสับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่กับกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่
ข้อ ๑๕๖ บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรเลือกตั้ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าพนักงาน
ผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
(๓) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
(๔) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครเกินจานวนหนึ่งคน
(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก
ผูส้ มัครผู้ใด”
(๖) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
(๗) บัตรที่ทาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
(๘) บัตรที่ได้ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องที่ไม่มีผู้สมัคร
(๙) บัตรที่ทาเครื่องหมายในช่องไม่มีผู้สมัคร หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชือ่
ผู้สมัคร
(๑๐) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน “ช่องทาเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่งเครือ่ งหมาย
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(๑๑) บัตรที่ทาเครื่องหมายนอก “ช่องทาเครื่องหมาย”
(๑๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมอบให้
(๑๓) บัตรเสียตามมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งสลักหลังในบัตรตามข้อนี้ว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในข้อใดและลงลายมือชื่อกากับไว้ไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่เป็นกรณี
ตาม (๑๓) ให้จัดทาบันทึกเหตุแห่งการเป็นบัตรเสียไว้เป็นหลักฐานแทนการสลักหลัง
ข้อ ๑๕๗ ในระหว่างการนับคะแนน ถ้าผู้แทนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้แทน
องค์การเอกชน หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้อง ให้นาความใน
ข้อ ๔๑ และข้อ ๑๕๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๘ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนน ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้อง
ของการนั บ คะแนน โดยให้ นั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ล งคะแนนให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค รรวมกั บ จ านวน
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและจานวนบัตรเสียว่าตรงกับจานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชือ่
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่
ในกรณีปรากฏผลคะแนนตรงกันกับจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ดาเนินการนาบัตรเลื อกตั้ง
ที่ ล งคะแนนให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค ร บั ต รไม่ เ ลื อ กผู้ ส มั ค รผู้ ใ ด และบั ต รเสี ย แยกใส่ ถุ ง วั ส ดุ ใ ส (ถุ ง ชั้ น ใน )
พร้อมเขียนจานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ งประจ าเขตเลื อกตั้ง โดยเร็ว ส าหรั บ แบบขีด คะแนนให้ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
กรณีจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง
ที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
ดาเนินการตรวจสอบ ถ้าผลการนับคะแนนยังไม่ตรงกับจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อี ก ให้ ร ายงานคณะกรรมการพร้ อ มเหตุ ผ ลของการนั บ คะแนนที่ ไ ม่ ต รงกั บ จ านวน
ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง ให้ มี ก ารนั บ คะแนนใหม่ หรื อ สั่ ง ให้ อ อกเสี ย งลงคะแนนใหม่
ในหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งทราบ และนาส่ง
หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง พร้ อ มวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง แก่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง
หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตามวรรคสามแล้วให้พิจารณาโดยเร็ว
ข้อ ๑๕๙ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๘ แล้วให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดทา
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘) จานวนสามชุด แล้วดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส (ถุงชั้นนอก) ซึ่งบรรจุถุงบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว
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(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายรายผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชัน
รายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๖๐ ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย ลาดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
ลงในแบบบันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๒)
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคแรกแล้ว ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งจัดเก็ บเอกสาร
และสิ่งของต่าง ๆ ไว้ในถุงวัสดุใส (ถุงชั้นนอก) ดังนี้
(๑) ถุงวัสดุใส (ถุงชั้นใน) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการนับคะแนนแล้ว
(๒) แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด (ส.ส. ๕/๑๑)
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘)
(๔) แบบข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๒) ใส่ในถุงวัสดุใส (ถุงชั้นนอก) ในลักษณะ
ที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด
ข้อ ๑๖๑ เมื่ อ ได้ ดาเนิ น การตามข้ อ ๑๖๐ แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้ง
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ทาการปิดถุงวัสดุใส (ถุงชั้นนอก) ด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงวัสดุใส แล้วนาใส่
ในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๒) ปิ ด หี บ บั ต รเลือ กตั้ งพร้อ มใส่ ส ายรั ด หรือ อุ ปกรณ์อื่ นแทนสายรั ด ปิ ด เทปกาวรอยต่อ
รอบหีบบัตรเลือกตั้ง หากใช้หีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด
ข้อ ๑๖๒ ให้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ย ด าเนิ น การน าส่ ง สิ่ ง ของคื น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย ดังนี้
(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง ตามข้อ ๑๖๑
(๒) คูหาออกเสียงลงคะแนน
(๓) เอกสารสาคัญประกอบด้วย
(๓.๑) บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้มี สิ ทธิ เลื อ กตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุ ด ที่ ใ ช้ ต รวจสอบและหมายเหตุ
การออกเสียงลงคะแนน
(๓.๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
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(๓.๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘)
(๓.๔) สมุดแบบพิมพ์ประจาหน่วยเลือกตั้ง
(๔) วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(๕) ป้ายประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๖๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย ได้รับสิ่งของตามข้อ ๑๖๒ จากคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งแล้ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ ง
มอบหมายดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจรับหี บบัต รเลือกตั้ง คูหาออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง แล้วนาไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งกาหนด
(๒) ดาเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ตามแบบ ส.ส. ๖/๑
ข้อ ๑๖๔ ให้ บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้ง
ดาเนินการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งแล้วบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่งจนเต็ม
แล้วทาการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดแล้ว ให้บุคคลหรือคณะบุคคล
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้งลงลายมือชื่อบนสายรัด ทั้งนี้ ให้ดาเนินการบรรจุ
ถุงใส่บัตรเลือกตั้งดังกล่าวไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งใบอื่นจนครบทุกถุง
(๒) ให้จัดทาบัญชีข้อมูลของหน่วยเลือกตั้งสาหรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่อยู่ใน
หีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๙) จานวนสามชุด โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรเลือกตั้ง ชุดที่สองเก็บไว้
เป็นหลักฐาน และชุดที่สามส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(๓) นาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้เก็บรักษา ณ สถานที่ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
(๔) จัดทารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒๐)
เพื่อส่งมอบพร้อมบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๙) ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ข้อ ๑๖๕ ในกรณี ก ารนั บ คะแนน ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง ใดไม่ ส ามารถกระท าได้ ห รื อ ไม่ ส ามารถ
นับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
หรือความจาเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากยังไม่ได้นับคะแนนให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
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(๑) ประกาศงดการนั บคะแนนสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ส. ๕/๑๓) จานวนสามชุด
เพื่อปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหนึ่งชุด ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด
และเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด
(๒) จั ด เก็ บ รั ก ษาบัต รเลื อ กตั้ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ง และเอกสารเกี่ย วกับ การเลื อ กตั้ งไว้ใน
ที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
(๓) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
กรณี นั บ คะแนนไปแล้ ว บางส่ ว นและเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนั บคะแนนสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ส. ๕/๑๓) จานวนสามชุด
เพื่อปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งหนึ่งชุด ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหนึ่งชุด
และเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด
(๒) จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย
ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ แล้วนาไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระทาการด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้
(๔) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตาม (๓) และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
(๕) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
เมื่ อ ด าเนิ น การประกาศงดการนับ คะแนนแล้ ว ให้ป ระธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายรายงานการงดนับคะแนนผ่านแอปพลิเคชันรายงานผล
อย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๖๖ เมื่ อ ได้ ดาเนิ น การตามข้ อ ๑๖๕ แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการประจาหน่ วยเลือกตั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนน
ต่อไปโดยเร็ว และรายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดและคณะกรรมการทราบโดยเร็ว
ในกรณีมีเหตุอันสมควรคณะกรรมการจะเปลี่ยนแปลงกาหนดวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนดไว้ก็ได้
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาเขตเลื อกตั้งได้รับ รายงานตามวรรคหนึ่ งแล้ วพบว่า
มี บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนแล้ ว ช ารุ ด หรื อ สู ญ หาย ให้ ร ายงานคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น
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ข้อ ๑๖๗ ในกรณีการรายงานผลการเลือ กตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดหรือสถานที่นับคะแนนใด
ไม่อาจกระทาได้ เนื่องจากมีข้อกาจัดหรือมีเหตุสุดวิสัยอื่นใด ให้ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หรือกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายหรือประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
หรื อ กรรมการนั บ คะแนนบัต รเลือ กตั้ งที่ ได้รับมอบหมายรายงานผลทั นทีภ ายหลั งจากเหตุข้อจากัด
หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดสิ้นสุดลง
ส่วนที่ ๒
การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ
ข้อ ๑๖๘ ให้ ส านั ก งานจั ด ให้ มี แ อปพลิ เ คชั น รายงานผลอย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการเพื่ อ ใช้ ง าน
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
ข้อ ๑๖๙ เมื่ อ ส านั ก งานได้ รั บ รายงานผลการเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๑๕๙ แล้ ว ให้ จั ด ให้ มี
การแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการต่อสาธารณะ โดยให้แสดงผลไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้า
ของจานวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด
ข้อ ๑๗๐ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ง และคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง มีหน้าที่กากับดูแล ควบคุม ติดตามตรวจสอบการรายงานข้อมูลและผลการเลือกตัง้
อย่างไม่เป็นทางการในเขตเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วครบถ้วนถูกต้องตามที่สานักงานกาหนด
ข้อ ๑๗๑ ให้สานักงานมีหน้าที่กากับดูแล ควบคุม ติดตามการรายงานข้อมูลและผลการเลือกตั้ง
อย่างไม่เป็นทางการ และการแสดงผลการเลือกตัง้ อย่างไม่เป็นทางการต่อสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลและผลการเลือกตั้งได้
หมวด ๗
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๗๒ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการประกาศกาหนด
วันลงคะแนนหนึ่งวัน และต้องเป็นวันเดียวกันทุกแห่งและระยะเวลาการขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง โดยวันสุดท้ายของการลงทะเบียนต้องก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ให้ยื่นคาขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่ น ค าขอเป็ น รายบุ ค คลตามแบบ ส.ส. ๑/๑๔ หรื อ ส.ส. ๑/๑๕ แล้ ว แต่ ก รณี
หรือทาเป็นหนังสือซึง่ อย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว ชื่อสกุล เลขประจาตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐาน
ทะเบียนบ้าน สถานที่ และเขตเลือกตั้งที่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจยื่นคาขอด้วยตนเองหรือทาหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นดาเนินการแทน
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(๒) ยื่ น ค าขอเป็ น คณะบุ คคลตามแบบ ส.ส. ๑/๑๔ หรื อ ส.ส. ๑/๑๕ แล้ ว แต่กรณี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้แทน
(๓) ยื่นคาขอตาม (๑) (๒) อาจยื่นทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์
เป็นสาคัญ
(๔) ยื่น คาขอทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่คณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย
ได้จัดทาขึ้นสาหรับการแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง
ในกรณียื่น คาขอลงทะเบียนโดยมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้แทน หรือยื่นคาขอ
เป็นคณะบุคคล หรือยื่นคาขอทางไปรษณีย์ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตร
ที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ แ ละมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยชี้แจงเหตุผลความจาเป็นและแสดงหลักฐานว่าไม่อาจไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งได้
โดยให้รับรองสาเนาเอกสารดังกล่าว
ข้อ ๑๗๓ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
ตามข้อ ๒๖ ข้อ ๓๕ หรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน
ตามข้อ ๑๗๒ หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้ง
สามารถดาเนินการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยยื่นคาขอต่อ
นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ดังนี้
(๑) กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคาขอตามแบบ
ส.ส. ๑/๑๔ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้แทน หรือยื่นคาขอเป็นคณะบุคคล
พร้อมแนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้งและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรที่มรี ูปถ่ายซึง่ ทางราชการ
ออกให้ แ ละมี เ ลขประจ าตั ว ประชาชน โดยให้ รั บ รองเอกสารดั ง กล่ า ว เมื่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคาขอลงทะเบียนแล้ว ให้บันทึกคาว่า “ใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขต”
ในช่องหมายเหตุในรายการของผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) พร้อมทั้งออกแบบตอบรับ
ให้แก่ผู้ลงทะเบียน
(๒) กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคาขอตามแบบ
ส.ส. ๑/๑๕ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่นเป็นผู้แทน หรือยื่นคาขอเป็นคณะบุคคล
พร้อมแนบสาเนาคาสั่งแต่งตั้งและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรที่มรี ูปถ่ายซึง่ ทางราชการ
ออกให้และมีเลขประจาตัวประชาชน โดยให้รับรองเอกสารดังกล่าวและนาไปยื่นต่อนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งตาม (๒) หากเป็นการยื่นคาขอลงทะเบียน
ต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ต นมีสิทธิเลือกตั้ง ให้บันทึกคาว่า
“ใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........” พร้อมทั้งออกแบบตอบรับให้แก่ผู้ลงทะเบียน และให้แจ้งไปยัง
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นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ที่ ข อใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนนอกเขตเลื อ กตั้ ง
เพื่อดาเนินการเพิ่มชื่อผู้ขอลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๔)
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอลงทะเบียน
กรณีขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งตาม (๒) หากเป็นการยื่นคาขอลงทะเบียน
ต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง ให้เพิ่มชื่อผู้ขอลงทะเบียนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑/๔) พร้ อ มทั้ ง ออกแบบตอบรับ ให้แก่ ผู้ ล งทะเบี ย น และให้ แ จ้ งไปยั ง นายทะเบีย นอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ผู้นั้นมีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อดาเนินการบันทึกคาว่า “ใช้สิทธิ
ที่เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........” ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอลงทะเบียน
ข้อ ๑๗๔ การยื่นคาขอลงทะเบียนทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามข้อ ๑๗๒ (๔) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ดาเนินการยื่นคาขอลงทะเบียนเองทางเว็บไซต์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยมีวิธีการลงทะเบียน
ดังนี้
(๑) เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจาตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลข
หลังบัตรประจาตัวประชาชน เลขรหัสประจาบ้าน (๑๑ หลัก) และสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๒) เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่า
ถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุ
สถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิ กการลงทะเบียนให้เลือกรายการ
ขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
(๓) เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล
ให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
(๔) เมื่อผู้ยื่นคาขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐาน
ประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๑๗๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคาขอและนายทะเบียนตอบรับการลงทะเบียน หรือได้ลงทะเบียน
ตามข้อ ๑๗๒ แล้ว ให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จนกว่าจะได้ยื่นคาขอ
ลงทะเบี ย นยกเลิ ก หรือ เปลี่ ย นแปลงต่อ นายทะเบี ย นอาเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่น หรื อ ผู้ ที่ ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ โดยการลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้ทาได้ครั้งเดียว ทั้งนี้ ต้องดาเนินการ
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตอบรับการลงทะเบียนหรือแจ้งการเปลี่ยนแปลง
หรือขอยกเลิกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บันทึกลงในฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสานักทะเบียนกลาง
แล้วแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนนั้นทราบภายในสามวัน
ส่วนที่ ๑
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตัง้ กลางในเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๑๗๖ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไ ด้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคาขอตามข้อ ๑๗๒
วรรคสอง
เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ได้ รั บ ค าขอลงทะเบี ย นใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง ตามข้ อ ๑๗๒
แล้วให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่และดาเนินการ ดังนี้
(๑) ถ้าเห็นว่ามี สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอ
ลงทะเบียนทราบสถานที่ออกเสียงลงคะแนนในเขตเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑/๑๔ และให้บันทึกคาว่า
“ใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้งในเขต” ในช่องหมายเหตุในรายการของผู้ยื่นคาขอลงทะเบียนใช้สิทธิผู้นั้น
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้งให้บันทึกจานวนผู้ยื่นคาขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตัง้ ในเขตเลือกตัง้ ไว้บนปกหน้าของบัญชีรายชื่อผู้มสี ทิ ธิ
เลือกตั้งดังกล่าว
(๒) หากเห็นว่าไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้ยื่นคาขอ
ลงทะเบียนทราบตามแบบ ส.ส. ๑/๑๔
ให้นาความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่บุคคลที่มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้ง
ตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง จนไม่สามารถใช้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๗๗ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งตามข้อ ๑๗๖ ประสงค์จะใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ให้ไปแสดงตนและขอออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งตามวัน เวลา ที่ระบุไว้ตามแบบ ส.ส. ๑/๑๔
ข้อ ๑๗๘ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และการดาเนินงานก่อนวันเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามหมวด ๕ การดาเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๑ บัตรเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒ หีบบัตรเลือกตั้ง และส่วนที่ ๓
การดาเนินงานก่อนวันเลือกตัง้ มาใช้บังคับกับการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายจัดหาหีบบัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจานวนผู้ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง
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ข้อ ๑๗๙ ให้นาความในหมวด ๕ การดาเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๔ การดาเนินงานในวันเลือกตั้ง
และส่วนที่ ๕ การออกเสียงลงคะแนน มาใช้บังคับกับการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตัง้
โดยอนุโลม
ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ไม่พบการหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันที่จะใช้สิทธิลงคะแนนโดยอ้างว่าได้ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนตามข้อ ๑๗๓ หรือข้อ ๑๗๖
แล้วให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐานและให้คณะกรรมการประจา
เขตเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดาเนินการตามข้อ ๑๔๒ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘๐ เมื่อถึงกาหนดเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
ในเขตเลื อ กตั้ ง ด าเนิ น การตามหมวด ๕ การด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ส่ ว นที่ ๖ การด าเนิ น การ
หลังปิดการออกเสียงลงคะแนน โดยจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น
การออกเสียงลงคะแนน (ส.ส. ๕/๗) จานวนสามชุด สาหรับบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่มให้ทาลาย
ด้วยการใช้เหล็กแหลมเจาะทะลุกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง ร้อยรูด้วยเชือกผูกรวม
ให้เป็นปึกเดียวกัน ทั้งนี้ บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่มไม่ต้องทาลาย หลังจากนั้นให้นาส่งหีบบัตรเลือกตัง้
บัตรเลือกตั้งที่เหลือ พร้อมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ
การออกเสียงลงคะแนนให้ แ ก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย เพื่อจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยเขตเลือกตั้งละหนึง่ แห่ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศกาหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
ก่อนการนับคะแนน (ส.ส. ๕/๔) ตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง และปิดประกาศ
ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้ง ที่ว่าการอาเภอ และสถานที่เก็บรักษาโดยสถานที่ดังกล่าวต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภั ย เฝ้ า ดู แ ลการเก็ บ รั ก ษาจนกว่ า จะมี ก ารเบิ ก หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วไปนั บ คะแนน
ในวันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๘๑ หีบบัตรเลือกตั้งที่จัดส่งตามข้อ ๑๘๐ ต้องจัดให้มีการทาเครื่องหมายเพื่อป้องกัน
การเปิ ด หี บบั ต รเลื อ กตั้ง หรือ การเปลี่ย นหีบบั ต รเลื อกตั้ง ให้ ค ณะกรรมการประจ าที่ เ ลือ กตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้งลงลายมือชื่อบนหีบบัตรเลือกตั้งแล้วปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง
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ส่วนที่ ๒
การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตัง้ กลางนอกเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๑๘๒ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ใดมี ถิ่น ที่ อยู่ ซึ่ งอยู่ น อกเขตเลื อ กตั้ง ที่ต นมี ชื่ ออยู่ ใ นทะเบีย นบ้าน
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง หากประสงค์
จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นคาขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอาเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามข้อ ๑๗๒ วรรคสอง เพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
ข้อ ๑๘๓ เมื่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคาขอลงทะเบียนตามข้อ ๑๘๒ แล้ว
ให้ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคาขอนั้นเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ถ้าเห็นว่ามีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทะเบียนกลาง เพื่อให้หมายเหตุในช่องหมายเหตุ
ของทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า “ใช้สิทธิที่เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........” และปรับปรุง
ฐานข้อมูลในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) หากเห็นว่าไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งผู้ยื่น
คาขอลงทะเบียนทราบภายในสามวันตามแบบ ส.ส. ๑/๑๕
ข้อ ๑๘๔ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทะเบียนกลาง
จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๔) จานวนสองชุด ส่งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายก่อน
วันออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน เพื่อใช้ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งกลางใน
วันลงคะแนนหนึ่งชุด ไม่ต้องระบุเลขประจาตัวประชาชน และใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งหนึ่งชุด
ข้อ ๑๘๕ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้งและการดาเนินงานก่อนวันเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามหมวด ๕ การดาเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๑ บัตรเลือกตั้ง ส่วนที่ ๒ หีบบัตรเลือกตั้ง และส่วนที่ ๓
การดาเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง มาใช้บังคับในการออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งจัดหาหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อใส่ซอง
ใส่บัตรเลือกตั้งให้เพียงพอกับจานวนผู้มาลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
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ข้อ ๑๘๖ ให้นําความในหมวด ๕ การดําเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๔ การดําเนินการในวันเลือกตั้ง
และส่ ว นที่ ๕ การออกเสี ย งลงคะแนน มาใช้ บั ง คั บ กั บ การดํ า เนิ น งานในวั น ออกเสี ย งลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘๗ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้แจ้งความประสงค์และปรากฏชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้งตามข้อ ๑๘๔ มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๔) และบัตรที่ใช้แสดงตนแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๑๘๘ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ดําเนินการตามข้อ ๑๘๗ แล้ว ให้กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตเลื อ กตั้ ง ผู้ ทํ า หน้ า ที่ ม อบบั ต รเลื อ กตั้ ง จดลํ า ดั บ ที่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ
เลื อ กตั้ ง นอกเขตเลื อ กตั้ ง ไว้ ที่ ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง พร้ อ มทั้ ง ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ
พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง และกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
ในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงรายการเกี่ยวกับจังหวัด เขตเลือกตั้ง และรหัสเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงบนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมซองใส่
บัตรเลือกตั้งและหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
ข้อ ๑๘๙ กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่ควบคุมคูหาออกเสียง
ลงคะแนน ตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้นําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วใส่ลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง
(ส.ส. ๕/๒) และปิดผนึกเรียบร้อยหรือไม่ และให้มีหน้าที่ลงลายมือชื่อกํากับตรงรอยต่อผนึกซองดังกล่าว
และปิดทับรอยต่อผนึกซองด้วยเทปกาวใสด้วย แล้วส่งคืนให้ผู้มีสิทธิเลือ กตั้งนําซองใส่บัตรเลือ กตั้ ง
(ส.ส. ๕/๒) ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ต่อหน้ากรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งผู้ทําหน้าที่
ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๑๙๐ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือ กตั้ ง
แต่ ก รรมการประจํ า ที่ เ ลื อ กตั้ ง กลางนอกเขตเลื อ กตั้ ง ไม่ พ บข้ อ มู ล ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
นอกเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิ
ที่จะออกเสียงลงคะแนนโดยอ้างว่าได้ยื่นคําขอและนายทะเบียนตอบรับการลงทะเบียน ตามข้อ ๑๗๓
หรื อ ข้ อ ๑๘๓ แล้ ว ให้ ค ณะกรรมการประจํ า ที่ เ ลื อ กตั้ง กลางนอกเขตเลือ กตั้ง ตรวจสอบหลั กฐาน
การตอบรับการลงทะเบียนหรือหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าว และวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นออกเสียง
ลงคะแนนหรือไม่ ถ้าคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ดําเนินการเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๔) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน เขียนชื่อจังหวัด
เขตเลื อ กตั้ ง และรหั ส เขตเลื อ กตั้ ง ลงบนซองใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง (ส.ส. ๕/๒) แล้ ว มอบบั ต รเลื อ กตั้ ง
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พร้อมซองใส่บัตรเลือกตั้งและหลักฐานการแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน และให้บันทึก
ลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตเลือกตั้งวินิจฉัยว่าเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งกลางบันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้นั้นทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง รายงานการเพิ่ ม ชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ไปยัง
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อให้แจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ผู้นั้น
มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อทราบและหมายเหตุสถานที่ที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑/๓)
ข้อ ๑๙๑ ให้นาความในหมวด ๕ การดาเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ ๖ การดาเนินการหลังปิด
การออกเสียงลงคะแนน มาใช้บังคับกั บการดาเนินการหลังปิดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙๒ ให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อนับ
จานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) แล้วบรรจุในถุงพลาสติกใสและเขียนบัญชีจานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๕/๓ และให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการ
มอบหมายมารับซองใส่บัตรเลือกตั้ง เพื่อส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งตามที่ระบุไว้
หน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง
ในการจัดส่งซองใส่บัตรเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ให้ บริษัท
ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด หรื อ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย จั ด ส่ ง ซองใส่
บัตรเลือกตั้งเป็นชุด ชุดละห้าร้อยซองโดยประมาณ
ข้อ ๑๙๓ ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
แต่ละชุดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งแต่งตั้งตามข้อ ๒๖ ดาเนินการรับและตรวจนับ
จ านวนซองใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง จาก บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด หรื อ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ร
ที่ ค ณะกรรมการมอบหมายตามข้ อ ๑๙๒ ว่ า ตรงตามจ านวนที่ บริ ษั ท ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด
หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการมอบหมายแจ้งหรือไม่ พร้อมทั้งจัดทาบัญชีรับมอบ
ซองใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๑๕
เมื่ อ ตรวจสอบเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ น าซองใส่ บั ต รเลื อ กตั้ง ใส่ หี บ บั ต รเลื อ กตั้ง ที่ ไ ด้จั ด เตรี ยมไว้
และให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรตามวรรคหนึ่ง
ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดลงลายมือชื่อบนสายรัด แล้วนาไปเก็บรักษาไว้
ณ ที่ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง
ก่อนการนับคะแนนตามแบบ ส.ส. ๕/๔ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
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ส่วนที่ ๓
การออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตัง้ กลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ข้อ ๑๙๔ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรให้มีที่ออกเสียงลงคะแนนสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุ ให้ประกาศกาหนดวันลงทะเบียน เพื่อยื่นคาขอออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อ ๑๙๕ ให้นาความในข้อ ๑๗๒ วรรคสอง มาใช้บังคับแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เป็นคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ให้ผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องยื่นคาขอตามแบบ ส.ส. ๑/๑๖
ต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมอบหมาย
ที่สถานที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุตั้งอยู่ และเพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกในการลงทะเบียนให้องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องดาเนินการลงทะเบียนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมด้วย
ข้อ ๑๙๖ ภายในสามวันนับแต่วันปิดการลงทะเบียนตามข้อ ๑๙๕ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด มอบหมายส่ ง ค าขอและหลั ก ฐาน
การลงทะเบียนของผู้ยื่นคาขอตามแบบ ส.ส. ๑/๑๖ ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการ
ทะเบี ย นกลางมอบหมายเพื่ อ ตรวจสอบว่ า เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ ไม่ หากเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ให้ดาเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้หมายเหตุว่า “ใช้สิทธิ
ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ” แล้วแจ้งไปยังองค์กรหรือสมาคม
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ยื่นคาขอทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. ๑/๑๖
เพื่อให้แจ้งผู้ลงทะเบียนทราบต่อไป
ข้อ ๑๙๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเป็นผู้ดาเนินการจัดและควบคุม
การออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ให้นาความในหมวด ๗ การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ส่วนที่ ๑ การออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง และส่วนที่ ๒ การออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับการออกเสียงลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หีบบัตรเลือกตั้งให้มีจานวนสองใบ
ส าหรั บ ใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง ของผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในเขตเลื อ กตั้ ง หนึ่ ง ใบ และใส่ ซ องใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งหนึง่ ใบ ซึ่งต้องกาหนดสีหรือมีเครื่องหมายแสดงหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบ
ไว้ให้แตกต่างกัน
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การออกเสียงลงคะแนนตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีการสื่อสารที่แสดงขั้นตอนและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนพร้ อ มอุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ ค นพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ
ในการออกเสียงลงคะแนน
ส่วนที่ ๔
การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๑๙๘ ในการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศกาหนดสถานที่ นับคะแนนบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๓/๔
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
ข้อ ๑๙๙ การดาเนินการนับคะแนนของบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามคนไปขอเบิกหีบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายที่เก็บรักษาไว้ นาไปยังสถานที่นับคะแนน
บัตรเลือกตั้ง
(๒) ให้ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ งประกาศก่อนการนับคะแนน
ตามแบบ ส.ส. ๕/๑๔ ว่าได้หบี บัตรเลือกตัง้ มาจานวนกี่หบี และในการนับคะแนนให้นับทีละหีบบัตรเลือกตั้ง
(๓) ให้นาความในหมวด ๖ การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้
ประกาศผลการนับคะแนนเป็นรายหีบบัตรเลือกตั้งจนครบทุกหีบ จากนั้นให้นาคะแนนแต่ละหีบมารวม
เป็ น ผลคะแนนของกรรมการนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง ชุ ด นี้ แ ละน าส่ ง ผลคะแนนให้ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งต่อไป
ข้อ ๒๐๐ การดาเนินการนับคะแนนของบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลื อกตั้งและนอกราชอาณาจักร
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
มอบหมายดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
อย่างน้อยสามคนไปขอเบิกหีบบัตรเลื อกตั้งที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ที่เก็บรักษาไว้
เพื่อนาไปยังสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
(๒) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเพื่อตรวจนับจานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง เสร็จแล้วให้เปิดซอง
และนาบัตรเลือกตั้งออกจากซองใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง หีบละหกร้อยบัตรโดยประมาณ กรณีไม่มีบัตรเลือกตั้ง
ให้บันทึกไว้หน้าซองแล้วแยกซองไว้
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(๓) ให้นาความในหมวด ๖ การนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง หรือบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง
ที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ หรือบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ไปถึ ง สถานที่ นั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง ของเขตเลื อ กตั้ ง หลั ง จากเริ่ ม การนั บ คะแนนแล้ ว ให้ ถื อ ว่ า
บั ต รเลื อ กตั้ ง นั้ น เป็ น บั ต รเสี ย โดยให้ ก รรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
น าบัต รเลือกตั้งดังกล่าวมอบให้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เก็บรักษาไว้ และให้บันทึก
การดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖) โดยอนุโลม
หมวด ๘
การประกาศผลการเลือกตัง้
ส่วนที่ ๑
การประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้
ข้อ ๒๐๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งมอบหมายรวมผลการนับคะแนนทุกหน่วยเลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง จากประกาศ
ผลการนับคะแนน ดังนี้
(๑) รายงานผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๘)
(๒) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๖)
(๓) รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๕/๑๗)
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามแบบ
ส.ส. ๖/๑ จานวนสามชุด เพื่อใช้ปิด ประกาศการรวมคะแนนไว้ ณ สถานที่รวมคะแนนหนึ่งชุด
ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนึ่งชุด และส่งให้คณะกรรมการหนึ่งชุด
ข้อ ๒๐๒ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่ อได้ว่าผลการเลือกตั้ง
ในเขตเลื อ กตั้ ง ใดเป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม และมี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละเก้ า สิ บ ห้ า ของ
เขตเลือกตั้งทั้งหมด ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๖/๒ ให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องรับฟังรายงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๐๓ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ในเขตเลือกตั้งและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ตามแบบ
ส.ส. ๖/๒
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ข้อ ๒๐๔ ในกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดไม่สามารถ
กระทาได้ เนื่องจากมีผู้สมัครได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งแจ้งให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันนั้นเพื่อจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
ซึ่งต้องไม่เกินสามวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ในกรณีที่มีผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ไม่สามารถมาจับสลากตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งกาหนดได้ ให้มอบอานาจให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคลอื่นจับสลากแทน
เมื่อถึงกาหนดเวลาจับสลากแล้ว หากผู้สมัครรับเลือกตั้งที่หรือผู้ได้รับมอบอานาจที่จะต้อง
จับสลากไม่มา ณ สถานที่จับสลากให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เป็นผู้จับสลากแทน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไม่มาโดยให้ดาเนินการตามข้อ ๒๐๕
ข้อ ๒๐๕ การจับสลาก ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การจับสลากครั้งที่ห นึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ งจัด ทารายชื่อ
ผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาทีละหนึ่งใบ ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับแรก
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเพื่อจับสลากครั้งที่สองก่อน ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นลาดับต่อไป
ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นลาดับถัดไปตามลาดับจนครบทุกผู้สมัครได้คะแนนเท่ากันนั้น
(๒) การจั บ สลากครั้ง ที่ สอง ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อกตั้งประจ าเขตเลื อกตั้งจั ด ท าสลาก
เท่าจานวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะต้องจับสลาก เป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง” หนึ่งสลาก
นอกนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกตั้ง” ผู้สมัครใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือกตั้ง”
ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและให้บันทึกแสดงผลการจับสลากไว้ด้วย
ส่วนที่ ๒
การประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ข้อ ๒๐๖ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งแล้ว การคานวณหา
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
จะพึงได้รับ ให้คานวณตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อได้คานวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
การประกาศผลการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามแบบ ส.ส. ๖/๓
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ข้อ ๒๐๗ ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งยังไม่ครบทุกเขต แต่มีจานวนถึงร้อยละเก้าสิบห้า
ของเขตเลือกตั้งทั้งหมดแล้ว ให้ดาเนินการคานวณหาจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ที่จะจัด สรรให้ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๒๐๘ เมื่อคณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีของสภาผู้แทนราษฎรแล้วให้
ส่งผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อทุกพรรคไปยังประธานรัฐสภาและนาประกาศ
ผลการเลือกตั้งดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายลงนามหนังสือรับรองการได้รับการเลือกตั้ง
เป็น สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรเป็นรายบุคคลตามแบบ ส.ส. ๖/๔ หรือ ส.ส. ๖/๕ แล้วแต่กรณี
เพื่อเป็นหลักฐานในการได้รับการเลือกตั้ง
หมวด ๙
การเลือกตัง้ ใหม่กอ่ นประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ ๒๐๙ ในกรณีคณะกรรมการกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งสาหรับการเลือกตั้งทั่วไปยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการกาหนดวันเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งสาหรับการเลือกตั้งทั่วไปยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ
ในกรณีคณะกรรมการสั่งให้มีการเลือกตัง้ ใหม่เพราะเหตุสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ แก่ผู้สมัคร
ที่ได้คะแนนเลือกตั้งในลาดับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามมาตรา ๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใหม่
เมื่ อมี กรณี ตามวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้ คณะกรรมการประกาศก าหนดย่ น
หรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร เพื่ อ ให้ เ หมาะสมและจ าเป็ น
แก่การดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สุจริตและเที่ยงธรรมได้
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กรณีเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดวันออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง เฉพาะในเขตเลือกตั้งนั้นใหม่ และหากเหตุดังกล่าว
เกิดสองครั้งติดต่อกัน ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย สั่งงดการออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือนอกเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีเช่นนั้น
ถ้ า ผู้ ล งทะเบี ย นมิ ไ ด้ ไ ปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า การลงทะเบี ย นนั้ น เป็ น การแจ้ ง เหตุ อั น สมควร
และไม่ถูกจากัดสิทธิตามข้อ ๖๙
หมวด ๑๐
การเก็บรักษาและการทาลายบัตรเลือกตั้ง และเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ส่วนที่ ๑
การเก็บรักษาบัตรเลือกตัง้ ก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๐ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งดาเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษา
บัตรเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) กาหนดสถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่มีความปลอดภัยไว้เป็นการล่วงหน้า
(๒) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเวลา
(๓) จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์อย่างน้อยสามช่วงเวลา ได้แก่
(๓.๑) ก่อนเข้างานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(๓.๒) ระหว่างเข้างานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(๓.๓) การส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งอาจมอบหมายบุคคล
หรือคณะบุคคลเป็นผู้ดาเนินการแทนก็ได้
ข้อ ๒๑๑ การเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๒๑๐ ให้แบ่งระยะเวลาออกเป็นสามระยะ ดังนี้
(๑) ระยะที่หนึ่ง เป็นการเก็บรักษาเมื่อได้รับบัตรเลือกตั้งมาอยู่ในการครอบครอง
(๒) ระยะที่สอง เป็นการเก็บรักษาระหว่างดาเนินการจัดเตรียมส่งมอบให้คณะกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(๓) ระยะที่ ส าม เป็ น การเก็ บ รั ก ษาเนื่ อ งจากมี บั ต รเลื อ กตั้ ง เหลื อ ภายหลั ง การจั ด สรร
บัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตัง้ กลาง ซึ่งถือว่า
เป็นบัตรเลือกตั้งสารองอยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งระหว่าง
ที่มีการออกเสียงลงคะแนน โดยการจะนาบัตรเลือกตั้งสารองไปใช้ต้องได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการ
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ประจาหน่ ว ยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๒ การจัด เตรียมเพื่อส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
หรือคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาบัญชีจัดสรรบัตรเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งกลางเพื่อให้แต่ละที่เลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางมีบัตรเลือกตั้งเพียงพอต่อการออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง และการลงลายมือชื่อ
ของผู้จ่ายบัตรเลือกตั้งและผู้รับบัตรเลือกตั้งเป็นหลักฐานการส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วย
(๒) หากไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันเดียวกันได้ ให้ดาเนินการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งทั้งหมด
ในที่ที่กาหนดให้มีการตรวจสอบจานวนบัตรเลือกตั้งในแต่ละวันพร้อมจัดทาบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย
ส่วนที่ ๒
การเก็บรักษาเอกสาร การทาลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๓ เมื่ อ ถึ ง เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิ ก าของวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมาย ด าเนิ น การ
เจาะกลางบัตรเลือกตั้งที่เก็บสารองไว้ทั้งหมดให้ทะลุบริเวณกลางบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้า
และปกหลัง แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระทาการด้วยวิธีการอื่ นใดที่สามารถ
ป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้ แล้วมัดบัตรเลือกตั้งผ่านรูเจาะผูกรวมให้เป็น
ปึกเดียวกัน แล้วนาเก็บรักษาพร้อมบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งกลางส่งกลับมาภายหลังการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
ข้อ ๒๑๔ ภายในเจ็ดวันนับแต่สิ้นสุดการออกเสียงลงคะแนนในวันเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง หรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง มอบหมาย
จั ด เก็ บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ ใ นการออกเสี ย งลงคะแนน ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง บั ต รส ารองไว้ เ ป็ น
รายหน่วยเลือกตั้ง ตาบล อาเภอ เขตเลือกตั้ง ในสถานที่ที่ประกาศกาหนด โดยให้มีการจัดทารายงาน
การส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด การดาเนินการใดต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดก่อน
ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง การเก็บรักษาเอกสาร
และการท าลายเอกสารที่ เ กี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ง ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการทาลายเอกสาร
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ส่วนที่ ๓
การทาลายบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๒๑๕ บัตรเลือกตั้งที่จะทาลายได้ตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม
กรณีต้นขั้วของบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว และบัตรเลือกตั้งที่เหลือไม่เต็มเล่ม
ให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและทาลายเอกสาร
โดยอนุโลม
การทาลายบัตรตามวรรคหนึ่ง ให้ทาลายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็นบัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน
เกี่ยวกับการนับคะแนน
(๒) เป็ น บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ไ ม่ มี ก รณี ร้ อ งคั ด ค้ า นหรื อ มี แต่ เ รื่ อ งร้อ งคั ด ค้า นนั้ นคณะกรรมการ
หรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยแล้วเสร็จ
(๓) เป็น บัต รเลือกตั้งที่ไ ม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครองในความผิด
เกี่ ย วกั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง หรื อ เอกสารเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง หรื อ การนั บ คะแนนค้ า งการพิ จ ารณา
หรือมีกรณีการฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว
ข้อ ๒๑๖ ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือส่วนกลาง
ประกอบด้วย ผู้อานวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ พนักงานของสานักงานไม่นอ้ ยกว่าสองคนเป็นกรรมการ
และให้พนักงานของสานักงานคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าจั งหวัด แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
พนั ก งานของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจ าจั งหวัด ไม่ น้อ ยกว่า สองคนเป็ นกรรมการ
และให้พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
ทาหน้าที่ประธานกรรมการ มติของคณะกรรมการดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งให้ถือเสียงข้างมาก
ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๒๑๗ คณะกรรมการดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๒๑๖ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทารายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริงพร้อมทั้งความเห็น และวิธีการทาลายเสนอขออนุมัติ
ทาลายบัตรเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หนา้ ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

(๒) เสนอรายงานตาม (๑) ต่อเลขาธิการหรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
(๓) ควบคุมการทาลายบัตรเลือกตั้งที่ได้รับอนุมัติให้ทาลายแล้ว
ข้อ ๒๑๘ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แล้วแต่กรณี ได้รับรายงานตามข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๒๑๕
(๒) หากเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข ให้ เ ลขาธิ ก ารหรื อ ผู้ อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา
อนุมัติการทาลายบัตรเลือกตั้งโดยเร็ว
ข้อ ๒๑๙ เมื่อเลขาธิการหรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
แล้วแต่กรณี ได้รับอนุมัติให้ทาลายบัตรเลือกตั้งแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้ง
และให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดมิให้บัตรเลือกตั้งเล็ดลอดออกไปภายนอกหรือมีผู้นาไปใช้ในทางที่มิชอบ
แล้วให้จัดทารายงานผลการทาลายบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๒๒๐ ให้ดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งด้วยวิธีการใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติ โดยวิธีการทาลายนั้น
จะต้องทาให้บัตรเลือกตั้งถูกทาลายจนสิ้นสภาพและไม่สามารถนามาใช้ได้อีก
การทาลายบัตรเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ หากจะเป็นผลให้มีรายได้เกิดขึ้น ให้เสนอเลขาธิการ
หรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาเป็นกรณีไป
และเงินที่ได้ให้ส่งเป็นรายได้ของสานักงาน
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทาลายบัตรเลือกตั้งให้เสนอขออนุมัติเบิก ค่าใช้จ่า ยจาก
เงินงบประมาณของสานักงาน
ข้อ ๒๒๑ เมื่ อ ได้ ด าเนิ น การท าลายบั ต รเลื อ กตั้ ง เสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดหรือคณะกรรมการตามข้อ ๒๑๖ วรรคหนึง่ รายงาน
เลขาธิการทราบต่อไป
หมวด ๑๑
ตัวอย่างบัตรเลือกตัง้ หีบบัตรเลือกตัง้ แผนผังที่เลือกตัง้ และแบบพิมพ์
ข้อ ๒๒๒ ตั ว อย่ า งบั ต รเลื อ กตั้ ง หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง แผนผั ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง และแบบพิ ม พ์ ที่ ใ ช้
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑๐ ก

หนา้ ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๒๓ การใดที่ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าดาเนินการ
โดยชอบด้วยระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
อนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ลำดับ
ตำแหน่ง
ค่ำตอบแทน
หมำยเหตุ
1 ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
12,000 บาท/เดือน
1. ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ป ร ะ จ า เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง
2 ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง 12,000 บาท/เดือน
ปฏิบัติงาน ๒ เดือน
3 กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
10,000 บาท/เดือน
2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
4 อนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
8,000 บาท/เดือน
เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ จ า เ ข ต
5 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานสานักงานคณะกรรมการ 11,500 บาท/เดือน
เลื อ กตั้ ง อนุ ก รรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด (ธุรการ/การเงิน)
การเลื อกตั้ง ประจาเขต
6 เ จ้ า ห น้ า ที่ ช่ ว ย ป ฏิ บั ติ ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 6,000 บาท/เดือน
เ ลื อ ก ตั้ ง แ ล ะ ผู้ ช่ ว ย
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง (ธุรการ/การเงิน)
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 2
เดือน
3. กรณี ป ฏิ บั ติ ง านไม่ ค รบ
2 เดื อ น หรื อ 60 วั น
ให้ คิ ด ค่ า ตอบแทนเป็ น
รายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิ บั ติ ง านไม่ ค รบรอบ
เดือน
7 เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานอนุกรรมการการเลือกตั้ง 6,000 บาท/เดือน
ประจาเขตเลือกตั้ง
8 ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
- วันอบรม 300 บาท/วัน
- วั น รั บ หี บ บั ต รและวั ส ดุ
อุปกรณ์ 250 บาท/วัน
- วันเลื อกตั้ง/วัน ออกเสี ย ง เพิ่มค่าพาหนะคนละ 200
ลงคะแนน 700 บาท/วัน บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ
วันออกเสียงลงคะแนน
9 ประธานกรรมการประจาที่เลื อกตั้งกลางในเขต/ - วันอบรม 300 บาท/วัน
นอกเขตเลือกตั้ง
- วั น รั บ หี บ บั ต รและวั ส ดุ
อุปกรณ์ 250 บาท/วัน
- วันเลื อกตั้ง/วัน ออกเสี ย ง เพิ่มค่าพาหนะคนละ 200
ลงคะแนน 500 บาท/วัน บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ
วันออกเสียงลงคะแนน
10 กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง /กรรมการประจา - วันอบรม 300 บาท/วัน
ที่เลือกตั้งกลางในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง
- วั น รั บ หี บ บั ต รและวั ส ดุ
อุปกรณ์ 250 บาท/วัน
- วันเลื อกตั้ง/วัน ออกเสี ย ง เพิ่มค่าพาหนะคนละ 200
ลงคะแนน 450 บาท/วัน บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ
วันออกเสียงลงคะแนน

ลำดับ
ตำแหน่ง
11 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

12

13
14

ค่ำตอบแทน
หมำยเหตุ
- วันอบรม 300 บาท/วัน
- วั น รั บ หี บ บั ต รและวั ส ดุ
อุปกรณ์ 250 บาท/วัน
- วันเลื อกตั้ง/วัน ออกเสี ย ง เพิ่มค่าพาหนะคนละ 200
ลงคะแนน 450 บาท/วัน บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ
วันออกเสียงลงคะแนน
กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
- วันอบรม 300 บาท/วัน
- ในวันรับหีบบัตร/ซองบัตร
250 บาท/วัน
- วั น เลื อ กตั้ ง /350 บาท/ เพิ่มค่าพาหนะคนละ 200
วัน
บ า ท / วั น เ ลื อ ก ตั้ ง ห รื อ
วันออกเสียงลงคะแนน
เจ้ าหน้ าที่บั น ทึกข้ อ มูล เจ้ าหน้ าที่บั น ทึกคะแนน 350 บาท/วัน
เจ้าหน้าที่รวมคะแนน
ผู้ช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว
เป็นรายวัน
คณะบุคคลหรือคณะทางานหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้ 350 บาท/วัน
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
1. บุคคลตามลาดับที่ 8 – 14 ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวและได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวัน
2. ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา
(เฉพาะอาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี) ให้เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบัติ
หน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรม วัน รับวัสดุอุปกรณ์ และวันออกเสียงลงคะแนนหรือวันเลือกตั้ง ให้บุคคลลาดับที่
8 – 11 ในอัตราสองเท่า ส่วนลาดับที่ 12 - 14 ให้เพิ่มในอัตราสองเท่าเฉพาะวัน ออกเสียงลงคะแนนหรือ
วันเลือกตั้งหรือวันปฏิบัติงานตามบัญชีจัดสรรและภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๑)

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.

-

ช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตัง้
หูสาหรับยกหีบบัตรเลือกตัง้

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๒)

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.

-

ช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตัง้
หูสาหรับยกหีบบัตรเลือกตัง้

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตั้ง
(แบบที่ ๓)

ข. 
ก.

ค.



หมายเหตุ

ข.

ก. – ช่องใส่บตั รเลือกตั้ง
ข. – ใส่สายรัด
ค. – วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้ง

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรเลือกตัง้
(แบบที่ ๔)

ข.

ข.
ค.

ก.

ข.
ข.
ง.
จ.

หมายเหตุ

ก. - ฝาปิดหีบ
ข. - สายรัด ๔ เส้น
ค. - ช่องใส่บตั รเลือกตั้ง
ง. – วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรเลือกตั้ง
จ. – ตราสัญลักษณ์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตัวอย่ำงแผนผังที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๑
ทางออก
๓

๕

เข้ า
ออก

๔

เข้ า
ออก
เข้ า
ออก

๙

เข้ า
ออก

๘

๗

๘
๘

เข้ า
ออก
เข้ า

๖
๕

๑
๑
๑

๑๒

๑
๑

ออก

๒

ทางเข้ า
๑๑

๑๐

เข้า

หมายถึง การกากับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ออก เดินเข้า-ออก ด้านหน้าของคูหาออกเสียงลงคะแนน
ห้ ามเดินอ้ อมหลังคูหาเลือกตัง้

อธิบำยประกอบแผนผัง

๑. คู ห าออกเสี ย งลงคะแนนอย่ า งน้ อ ย ๓ คู ห า
วางห่ า งกั น และคู ห าด้ า นออกเสี ย งลงคะแนน
ห่างจากฝาผนังหรือฉากทึบ ควรไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๒. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
คูหาออกเสียงลงคะแนน
๓. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หีบบัตรเลือกตั้ง
๔. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๖. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มี หน้าที่ตรวจ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและรับการแสดงตน
๗. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่จ่าย
บัตรเลือกตั้ง
๘. ผู้แทนพรรคการเมือง
๙. ตัวแทนองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
๑๐. ป้ายปิดประกาศ
๑๑. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑๒. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

ตัวอย่ำงแผนผังที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๒
๕

๓
เข้า
ออก

๔

เข้า
ออก

ทางออก

เข้า
ออก
เข้า
ออก

ทางเข้า
๗

๖

๙

เข้า
ออก
เข้า
ออก

๘

๕

๑
๑
๑

๑๐

๑
๑
๒

๘

๘

๘

๙

เข้า

หมายถึง การกากับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ออก

เดินเข้า-ออก ด้านหน้าของคูหาออกเสียงลงคะแนน
ห้ามเดินอ้อมหลังคูหาเลือกตั้ง

อธิบำยประกอบแผนผัง

๑. คูหาออกเสียงลงคะแนนวางห่างกัน และคูหาด้าน
ออกเสี ย งลงคะแนนห่างจากฝาผนั งหรือฉากทึบ
ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๒. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
คูหาออกเสียงลงคะแนน
๓. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หีบบัตรเลือกตั้ง
๔. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๖. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่ตรวจ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและรับการแสดงตน
๗. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ผู้มีหน้าที่จ่าย
บัตรเลือกตั้ง
๘. ผู้แทนพรรคการเมือง
๙. ตัวแทนองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
๑๐. ป้ายปิดประกาศ
๑๑. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑๒. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

ส.ส. ๑/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กาหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และสถานที่ทพี่ รรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
-------------------ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ../....
เมื่อวันที่ .. เดือน................... พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศ ดังนี้
๑. กาหนดให้วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
๒. กาหนดให้วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่......เดือน..............พ.ศ. .... เป็นวันรับสมัคร
รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
๓. กาหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ณ .........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๑/๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
-------------------ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ .../....
เมื่อวันที่ .. เดือน ....... พ.ศ. .... และประกาศสานักทะเบียนกลาง เรื่อง …………………………………………… ณ วันที่ ..
เดือน........... พ.ศ. .... ลงวันที่ .. เดือน.......... พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. ราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ .. เดือน ........... พ.ศ. .... มีจานวน ................. คน
๒. จานวนราษฎรโดยเฉลี่ย ....…………………. คน ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน
๓. จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี
และจานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ลาดับ
ที่

จังหวัด

จานวน
จานวน เขต
สมาชิกสภา
เขต เลือกตัง้
ผู้แทนราษฎร เลือกตัง้
ที่

ท้องที่
ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ....
ลงชือ่ ..............................................
(............................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๑/๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด .....................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๗๐ ข้อ ๗๑
และข้อ ๗๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งที่ ...............
หมู่ที่ ............... ตาบล/แขวง ..................................... (เทศบาล ........................) อาเภอ/เขต ........................... บ้านเลขที่ ............. ถึงบ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย
............................... ถนน ..................... สถานที่เลือกตั้ง ณ ...........................................................
จำนวนผู้ยนื่ คำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตัง้ ในเขตเลือกตั้ง จำนวน ................คน
หมายเหตุ ให้กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย
หญิง
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ชาย
หญิง

จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
(ใบแรก)

ส.ส. ๑/๓
เลขหมาย
ประจาบ้าน

เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อตัว – ชือ่ สกุล

เพศ

ลาดับที่

ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ

หมายเหตุ

(ใบต่อ)

ส.ส. ๑/๓

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

(ลงชื่อ) ...........................................................
(............................................................)
นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ทาการแทน
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด ..................

......................................................ผู้พิมพ์/คัด
.............................................................ผู้ทาน
(ใบท้าย)

ส.ส. ๑/๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด .................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
-------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกอบข้อ ๑๘๒ ข้อ ๑๘๓ และข้อ ๑๘๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง
ซึ่งได้ลงทะเบียนตามถิ่นที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ณ (ระบุชื่อสถานที่)
หมายเหตุ ให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน) เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ชาย
หญิง
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ชาย
หญิง

จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
จานวน .................................................... คน
(ใบแรก)

ส.ส. ๑/๔
ลาดับ
ที่

เขตเลือกตัง้ /จังหวัด

รหัสเขต
เลือกตั้ง

เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

เพศ

หมำยเหตุ ๑. เขตเลือกตั้ง หมายถึง เขตเลือกตัง้ ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
๒. เรียงตามชื่อตัว – ชื่อสกุล

ลามมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ

หมายเหตุ

ส.ส. ๑/๔

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

(ลงชื่อ) ...........................................................
(............................................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..... หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด ......................................

......................................................ผู้พิมพ์/คัด
.............................................................ผู้ทาน
(ใบท้าย)

9
ส.ส. ๑/๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด ....................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
-----------------------------------------อาศัยอานาจตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๙๗
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ ...........(ระบุชื่อสถานที)่ ...........
หมายเหตุ ให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน)
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จานวน .............................. คน
ชาย
จานวน .............................. คน
หญิง
จานวน .............................. คน
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (ในเขตเลือกตั้ง)
จานวน .............................. คน
ชาย
จานวน .............................. คน
หญิง
จานวน .............................. คน
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน (นอกเขตเลือกตั้ง)
จานวน .............................. คน
ชาย
จานวน .............................. คน
หญิง
จานวน .............................. คน
(ใบแรก)

ส.ส. ๑/๕
ลาดับที่

เขตเลือกตั้ง/
จังหวัด

หมายเหตุ

รหัสเขต
เลือกตั้ง

เลขประจาตัวประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เพศ

ลายมือชื่อหรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ

หมายเหตุ

๑. เขตเลือกตัง้ หมายถึง เขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
๒. เรียงตามชื่อตัว-สกุล
ใบต่อ

ส.ส. ๑/๕

ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .......................................................
(........................................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..... หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จังหวัด ....................

........................................ผู้พิมพ์/คัด
..............................................ผู้ทาน
(ใบท้าย)

(ด้านหน้า)

ส.ส. ๑/๖

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่.............จังหวัด........................
เรียน

เจ้าบ้าน.............................................................................................................
..........................................................................................................................

วัน................เดือน.............................พ.ศ. ...........เป็นวันเลือกตั้ง
...............................................................................................................................................................
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคราวนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคนมีหน้าที่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โปรดแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียน
อาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น (เทศบาล) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่อาจแจ้งเหตุที่ทาให้
ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งย่อมถูกจากัดสิทธิตามที่กฎหมายกาหนด จึงขอได้โปรดดาเนินการดังนี้
๑. ตรวจสอบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ณ สถานที่ เลื อ กตั้ ง ว่ า มี ชื่ อ ของท่ า นหรื อ ไม่
ถ้ า ไม่ มี ห รื อ ไม่ ถู ก ต้ อ งโปรดติ ด ต่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอ ณ ที่ ว่ า การอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น
ณ สานักงานเทศบาล ภายในวันที่...........เดือน............................พ.ศ. ........
๒. ขอเชิญท่านและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านทุกคนไปออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง
......................................หน่ ว ยเลื อ กตั้ งที่ .............ต าบล/ เทศบาล...........................อ าเภอ.. .....................
จังหวัด..............................ในวันที่..............เดือน.......................พ.ศ. ......ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบ้านของท่านมีดังนี้
ลาดับที่ ชื่อตัว-ชื่อสกุล
ลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑.
.......................................
............................
๒.
.......................................
............................
๓.
.......................................
............................

สานักทะเบียน ....................................... ทาการแทน
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ...............................................

ส.ส. ๑/๖
(ด้านหลัง)
กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ สามารถแจ้งเหตุที่
ไม่อาจไปใช้สิท ธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน ๗ วันก่อนวันเลือกตั้งหรือ
ภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นั้นย่อมถูก
จากัดสิทธิ ๕ ประการ ดังนี้
๑. ยื่นคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
๒. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
๓. สมัครรับเลือกเป็นกานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๔. ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
๕. ดารงตาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะทีป่ รึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีกาหนดเวลาครั้งละ ๒ ปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลาการจากัดสิทธิครั้งหลังนี้
โดยนั บ จากวัน ที่ มิ ได้ ไปใช้ สิ ท ธิเลื อ กตั้ งครั้ งใหม่ หากก าหนดเวลาการจ ากั ด สิ ท ธิ ค รั้งก่ อ นยั งเหลื อ อยู่ เท่ าใดให้
กาหนดเวลาการจากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง

ส.ส. ๑/๗
แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เลขรับที่............./.................

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

ข้าพเจ้า .................................................. เลขประจาตัวประชาชน .............................. อยู่บ้านเลขที่. .......
หมู่ที่..........ตรอก/ซอย................................ถนน................................................. ตาบล/เทศบาล.. ..................................
อาเภอ...................................จังหวัด..................................มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนอาเภอ/นาย ทะเบียนท้องถิ่น
ดาเนินการเกี่ยวกับรายการผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ ....... ตาบล ...................... อาเภอ .......................
จังหวัด .....................................
 ตามบัญ ชีรายชื่อผู้มีสิ ท ธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/สถานที่ เลือกตั้ง ..........................................
อาเภอ ................................ จังหวัด .....................................
 ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ / สถานที่เลือกตั้ง
.................................. อาเภอ ................................ จังหวัด .....................................
๑. ขอเพิ่มชื่อ  ข้าพเจ้า  บุคคลอื่น ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
๑.๑ ................................................ เลขประจาตัวประชาชน........................................
๑.๒ .............................................. เลขประจาตัวประชาชน........................................
๑.๓ ............................................... เลขประจาตัวประชาชน........................................
๒. ขอถอนชื่อ  ข้าพเจ้า บุคคลอื่น ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
๒.๑ ................................................ เลขประจาตัวประชาชน..............................................
๒.๒ ............................................... เลขประจาตัวประชาชน........................................
๒.๓ ............................................... เลขประจาตัวประชาชน............................................
๓. เรื่องอื่น ๆ (ระบุ) .........................................................................................................
ข้าพเจ้าดาเนินการในฐานะ  เจ้าบ้าน  ผู้มีส่วนได้เสีย ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้
(๑) บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................. ออกให้ ณ .........................
วันที่....................
(๒) ...................................................................................................................................................................
(๓) ...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................ผู้ยื่นคาร้อง
(........................................)
ความเห็นเจ้าหน้าที่
..................................................................................
..................................................................................

คาสั่ง
..................................................................................
..................................................................................

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

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

ส.ส. ๑/๘
(ด้านหน้า)
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อำจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส่วนที่ ๑)
เขียนที่..................................................
วันที่.........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจาตัวประชาชน.....................
อายุ................ปี อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย..................... ............................ถนน
.......................................................ตาบล/เทศบาล..................................อาเภอ................................... เขตเลือกตั้งที่
................ จังหวัด................................. ขอแจ้งว่าข้าพเจ้ามีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ในการเลือกตั้ง ดังนี้
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ......... พ.ศ. ....
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งด้วย (กรณีมี) คือ
๑. .............................................................
๒. .............................................................
๓. .............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้แจ้งเหตุ
(.........................................)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ตัดตามเส้นนี้
(ส่วนที่ ๒)
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ)
เรียน ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(หมายเหตุ ผู้แจ้งเหตุเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้แจ้ง)

(ด้านหลัง)
บันทึกของบุคคลรับแจ้งเหตุ (ส่วนที่ ๑)

ส.ส. ๑/๘

วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. ..........
ได้ตรวจสอบแล้วผู้แจ้งเหตุมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ ............ ตาบล/
เทศบาล ............................... อาเภอ......................... เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ..................
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ......... พ.ศ. ....
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ  ไม่มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ
 แจ้งให้ผู้แจ้งเหตุทราบ เมื่อวันที่........................................
(ลงชื่อ).........................................
(.........................................)
นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ตัดตามเส้นนี้
(ส่วนที่ ๒)
(สาหรับบุคคลรับแจ้งเหตุ)
หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรแจ้งเหตุ
วันที่...................................................................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ............ ตาบล/เทศบาล ............................... อาเภอ......................... เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด
.................. ได้แจ้งเหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ …….. เดือน ...............
พ.ศ. ...... นัน้
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลอันจาเป็นเพียงพอ
 ไม่มีเหตุผลจาเป็นเพียงพอ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
นายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น

ส.ส. ๑/๙

ประกาศนายทะเบียนอาเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .....................................
จังหวัด.......................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร
-------------------ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .... นั้น
ปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งของ อาเภอ/เทศบาล............................................. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
และมิได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ดังนั้น นายทะเบียนอาเภอ/
นายทะเบีย นท้อ งถิ่น จึง ประกาศให้ท ราบว่า บุค คลผู้ไ ม่ไ ปใช้สิท ธิเ ลือ กตั้ง ดัง กล่า วเป็น บุค คลที่ ถูก จากัด สิท ธิ
ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้แก่
ตาบล/หมู่บ้าน ลาดับที่

ชื่อตัว-ชือ่ สกุล

ที่อยู่
(ตามบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ )

เลขประจาตัว
ประชาชน

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

หมายเหตุ ให้พิมพ์เลขประจาตัวประชาชนเฉพาะชุดที่ส่งมอบให้ สนง.กกต.จว.

หมายเหตุ

(ด้านหน้า)
คำร้องขอแก้ไขบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อำจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร

ส.ส. ๑/๑๐

เขียนที่..........................................................
วันที่..........................................................................
ข้ า พ เจ้ า น าย/น าง/นางสาว..................................................เลขประจ าตั ว ประชาชน
.........................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย....................................
ถนน....................................................ตาบล/เทศบาล..........................................อาเภอ..........................................
เขตเลือกตั้งที่.................จังหวัด................................. ขอแจ้งว่าข้าพเจ้าได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ....
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
การเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการยื่นคาร้องขอแก้ไขบัญ ชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร คือ
๑. ..................................................................
๓. .................................................................
๒. ..................................................................
๔. ..................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).............................................ผู้ยื่นคาร้อง
(............................................)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ตัดตามเส้นนี้
(ส่วนที่ ๒)
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการยื่นคาร้อง)
เรียน .....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
รหัสไปรษณีย์......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(หมายเหตุ ผู้ยนื่ คาร้องเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้ยื่นคาร้อง)

(ด้านหลัง)

ส.ส. ๑/๑๐

บันทึกของบุคคลรับคำร้อง (ส่วนที่ ๑)
วันที่.................เดือน............................. พ.ศ. ............
ได้ตรวจสอบแล้วผู้รอ้ งได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ....
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
แจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ เมื่อวันที่................................................
แจ้งให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ได้รับมอบหมายทราบ เมื่อวันที่...............................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………………………
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด............./หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*ตัดตามเส้นนี้
(สาหรับบุคคลรับคาร้อง)
(ส่วนที่ ๒)
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยื่นคาร้อง
วันที่.....................................................................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..................................................ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไป ใช้สิทธิ
เลื อ กตั้ ง และไม่ แ จ้ ง เหตุ ที่ ไ ม่ อ าจไปใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง หรื อ แจ้ ง เหตุ ไ ว้ แ ล้ ว แต่ เหตุ นั้ น ไม่ ใช่ เหตุ อั น สมควร ต าบล/หมู่ บ้ า น
.....................................ลาดับที่................ที่อยู่(ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง).............................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ได้ขอให้ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อดังกล่าวในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที.่ .........เดือน...........................พ.ศ. ......... นั้น
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง และได้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อฯ และแจ้งไปยัง
ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมายให้ดาเนินการ
แก้ไขฐานข้อมูลแล้ว
ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

จึงเรียนมาเพือ่ ทราบ
(ลงชื่อ)……………………………………………
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด............./ หรือผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย

ส.ส. ๑/๑๐
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการยื่นคาร้อง
วันที่.....................................................................
เรียน ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย
ด้วย นาย/นาง/นางสาว...........................................................ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร
ตาบล/หมู่บ้าน...................ลาดับที่...............ที่อยู่(ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง)....................................................
...................................................................................................................................................................................
ได้ขอให้ดาเนินการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ห รื อ แ จ้ ง เห ตุ ไ ว้ แ ล้ ว แ ต่ เ ห ตุ นั ้ น ไ ม่ ใ ช่ เ ห ตุ อ ั น ส ม ค ว ร ใ น ก า ร เลื อ ก ตั ้ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู ้ แ ท น ร า ษ ฎ ร
ในวันที่.........เดือน...........................พ.ศ. ............
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร้องได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจริง และได้ดาเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิท ธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่
เหตุอันสมควร
จึงเรียนมาเพื่อแก้ไขฐานข้อมูล

(ลงชื่อ)……………………………………………
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด............./หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

ส.ส. ๑/๑๑
ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ประเภทกำรเลือกตั้ง ..........................
ตำบล/เทศบำล ................................ อำเภอ................................... จังหวัด ...............................

ลาดับ
ที่

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

อายุ

ภูมิลาเนา
ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่................................................

ความผิดที่
กระทา

คาสั่งศาล/มติ
กกต.

วันเดือนปี

ระยะเวลาที่
ถูกเพิกถอน

สิทธิ

วันที่พ้นการ
ถูกเพิกถอน
สิทธิ

ส.ส. ๑/๑๒
ทะเบียนเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ประเภทกำรเลือกตั้ง ..........................
ตำบล/เทศบำล ................................ อำเภอ................................... จังหวัด ...............................

ลาดับที่

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ข้อมูล ณ วันที่................................................

อายุ

ภูมิลาเนา
ปัจจุบัน

ความผิดที่
กระทา

คาสั่งศาล/มติ
กกต.

วันเดือนปี

ส.ส. ๑/๑๓
ทะเบียนระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำว ประเภทกำรเลือกตั้ง ..........................
ตำบล/เทศบำล ................................ อำเภอ................................... จังหวัด ...............................
ลาดับ
ที่

เลข
ประจาตัว
ประชาชน

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

อายุ

ภูมิลาเนา
ปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่................................................

ความผิดที่
กระทา

มติ กกต.

วันเดือนปี

ระยะเวลา

วันที่พ้น

ส.ส. ๑/๑๔

คำขอลงทะเบียน
คาขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
คาขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
เรียน นายทะเบียน ................... ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
รำยบุคคล
ด้วยข้าพเจ้า ......................................... หมายเลขประจาตัวประชาชน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................ หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย...................................ถนน...................................
ตาบล/แขวง........................ อาเภอ/เขต.............................. จังหวัด.................................. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันก่อนวันเลือกตั้ง มีความประสงค์
ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก
□ ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกตั้ง
□ มีหลักฐานแสดงว่าในวันเลือกตั้งตนมีหน้าที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่อื่นใดนอกเขตเลือกตั้ง
ที่ตนมีสทิ ธิเลือกตั้ง
ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง เพื่อไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
รำยกลุ่ม
ด้วยข้าพเจ้า ..................................... ในฐานะผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ ........
จังหวัด .................... เบอร์โทรศัพท์ ........................ ขอเรียนว่าบุคคลในหน่วยงาน จานวน .......... คน ตามเอกสาร
ที่ส่งมาด้วย ได้รับคาสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือเกี่ยว กับ
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกเขตเลือกตั้ง ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลจานวนดังกล่าวไม่อาจ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ขอให้บุคคล
จานวนดังกล่าว ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
พร้อมนี้ได้ยื่นหลักฐาน .................................................................................ประกอบคาขอลงทะเบียนมาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้ยื่นคาขอ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(...........................................)
วันที.่ ....................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------กำรวินิจฉัยของนายทะเบียน ................... ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
□ อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได้ ..................... คน
□ ไม่อนุญาตให้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ..................... คน
เนื่องจาก ............................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................
(...............................................)
นายทะเบียน........................................
ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
(ใบแรก)

แบบตอบรับ

ส.ส. ๑/๑๔

เลขที่...../........
เรียน ..........................................................................
รำยบุคคล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
ที่ได้ยื่นคาขอ
ลงทะเบียนใช้ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .......................... จังหวัด ....................................... นั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้พิจารณาและเห็นว่า
□ ท่ านเป็ นผู้ มี สิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอให้ ไปใช้สิท ธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ในวันที่ ................ เดือน ............................... พ.ศ. ....... ระหว่างเวลา ............ นาฬิกา ถึง .............. นาฬิกา
ณ ...............................................................
□ ท่านเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก ..................................
.........................................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------รำยกลุ่ม
ตามที่ ท่ านได้ยื่นคาขอใช้สิ ท ธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .............................
จังหวัด .......................................
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้พิจารณาและเห็นว่า
□ ลาดับที่ ................................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง โดยขอให้ไปใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวันที่ .......... เดือน
.................... พ.ศ. .... ระหว่างเวลา ................... นาฬิกา ถึง ................. นาฬิกา ณ ............................................
□ ลาดับที่ ............................................................ เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก ..............................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ..............................................
(...............................................)
นายทะเบียน..........................................
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนังสือตอบรับกำรลงทะเบียน
กรุณำส่ง

ชื่อ.................................................สกุล......................................................
เลขที่................ถนน................................ตรอก/ซอย.................................
ตำบล/เทศบำล........................................อำเภอ........................................
จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์


(ใบท้ำย)

ส.ส. ๑/๑๔
รำยชื่อบุคคลผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตัง้ ณ ที่เลือกตัง้ กลำง
อำเภอ ................................................ จังหวัด ............................................... เขตเลือกตั้งที่ .................
ของหน่วยงำน ................................................................................ ประกอบคำขอ ส.ส. ๑/๑๔
เพื่อขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวันที่..............เดือน........................พ.ศ. ....
ลำ
ดับ
ที่

ชื่อ – สกุล
เลขประจำตัวประชำชน

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน

ลำยมือชื่อผู้ขอใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตัง้

คำขอลงทะเบียน

ส.ส. ๑/๑๕

คาขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
คาขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
เขียนที่................................
วันที่.............. เดือน........................ พ.ศ. ......
เรียน นายทะเบียน ....................................
ด้วยข้าพเจ้า............................................... เลขประจาตัวประชาชน.............................................. ที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน เลขที่.................... หมู่ที่.............. ตรอก/ซอย...........................ถนน.............................. ตาบล/เทศบาล
........................ อาเภอ.............................. จังหวัด.................................. เขตเลือกตั้งที่ขา้ พเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้ง
สุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ เขตเลือกตั้งที่............ จังหวัด........................ มีความประสงค์
ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพื่อออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง....................(ระบุสถานที่)....................อาเภอ....................เขตเลือกตั้ง
ที่ ...........จังหวัด....................
ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จากเดิมเขตเลือกตั้งที่
...........จังหวัด...................เป็น....................(ระบุสถานที่)....................เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด....................
ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพื่อ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ จานวน........คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียน
เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เพื่อออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
โดยได้แนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพร้อมคาขอนี้แล้ว
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความดั งกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริงทุ กประการ จึ งลงลายมื อชื่ อไว้ เป็ น
หลักฐาน
(ลงชื่อ)...............................................
(...............................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คำสั่งนำยทะเบียนอำเภอ/นำยทะเบียนท้องถิ่น ..................................
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และให้แจ้งผู้ยื่นคาขอทราบ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ตรวจสอบเบื้ องต้นแล้ วเป็ นผู้เคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว และให้ บั นทึ กปรับปรุงระบบฐานข้อมู ล
ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้เคยขอลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(ลงชื่อ) ...............................................
(...............................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น..............................
(ใบแรก)

ส.ส. ๑/๑๕

แบบตอบรับ
เลขที่...../........
เรียน ................................................................................
รำยบุคคล
หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ แสดงว่ า นาย/นาง/นางสาว........................................................
เลขประจ าตั ว ประชาชน ---- มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นเลขที่ ....................
หมู่ที่.............. ถนน......................................... ตรอก/ซอย............................... ตาบล/เทศบาล.................................
อาเภอ..................................... จังหวัด.................................. นายทะเบียนได้พจิ ารณาอนุญาตให้
ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง เพื่อออกเสียง
ลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง....................(ระบุสถานที่)....................อาเภอ................................
เขตเลือกตั้งที่ ...........จังหวัด....................
เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
จากเดิมเขตเลือกตั้งที่ ...........จังหวัด...................เป็น....................(ระบุสถานที่)....................เขตเลือกตั้งที่ ...........
จังหวัด....................
ยกเลิก การลงทะเบีย นการใช้สิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนนก่อ นวัน เลือ กตั้ง นอกเขตเลือ กตั้ ง
เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------รำยกลุ่ม
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบุคคลตามที่ได้ยื่นคาขอลงทะเบียนไว้ นายทะเบียนได้พิจารณาและเห็นว่า
ลาดับที่ ...................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
ลาดับที่ ............................................................................... เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เนื่องจาก...................................................................................................................
(ลงชื่อ) )...............................................
(...............................................)
นายทะเบียนอาเภอ/ท้องถิ่น..............................
---------------------------------------------------------------------------------------------------หนังสือตอบรับกำรลงทะเบียน
กรุณำส่ง

ชื่อ.................................................สกุล......................................................
เลขที่................ถนน................................ตรอก/ซอย.................................
ตำบล/เทศบำล........................................อำเภอ........................................
จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์


(ใบท้ำย)

ส.ส. ๑/๑๕
บัญชีรำยชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

ที่

ชื่อ-สกุล

เลขประจำตัวประชำชน

เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนครั้งสุดท้ำย
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่

จังหวัด

สถำนที่ที่เลือกตั้งกลำงนอกเขตเลือกตั้ง
ที่จะไปใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ลำยมือชือ่ ผูข้ อ
ลงทะเบียน

ส.ส. ๑/๑๖
คำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลำงสำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ
เขียนที่................................
วันที่.............. เดือน........................ พ.ศ. ......
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.............................
รำยบุคคล
ด้วยข้าพเจ้า .................................................. เลขประจาตัวประชาชน .........................................
ที่ อยู่ ตามทะเบี ยนบ้ าน เลขที่ .... หมู่ ที่ .... ตรอก/ซอย .................... ถนน ............... ต าบล/แขวง ................
อาเภอ/เขต ........................ จังหวัด .......................... ที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ ายเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ................. อาเภอ ........................... จังหวัด .............................
มีความประสงค์ขอลงทะเบียน
คนพิการหรือทุพพลภาพ
ผู้สูงอายุ เพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ (ระบุชื่อสถานที่) อาเภอ/เขต ...........................
จังหวัด .............................
ลักษณะความพิการ
ทางสายตา
การเคลื่อนไหว
การได้ยิน
อื่นๆ .......
รำยกลุ่ม
ด้ว ยข้า พเจ้า ซึ่ง เป็น ผู้แ ทน(ระบุชื่อ องค์ก รหรือ สมาคม) และผู้มีร ายชื่อ ตามบัญ ชีแ นบท้า ยนี้
จานวน .... คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้สูงอายุ โดยข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้ได้แนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของทุกคน
มาเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมคาขอนี้แล้ว
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้
เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)...............................................
(...............................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาสั่งนายทะเบียน .......................................
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้บันทึกลงในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบ
(ลงชื่อ) ........................................
(........................................)
นายทะเบียน .............................

(ใบแรก)

แบบตอบรับ

ส.ส. ๑/๑๖

เลขที่...../........
รำยบุคคล
หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ แสดงว่ า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................
เลขประจาตัวประชาชน
มี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ านเลขที่ ........ หมู่ ที่ .... ถนน ................... ตรอก/ซอย ..................... ต าบล/แขวง
........................ อาเภอ/เขต ..................... จังหวัด ..................... นายทะเบียนได้พจิ ารณาอนุญาตให้
เป็น ผู้มีสิท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนน ณ ที่เ ลือ กตั้ง กลางสาหรับ คนพิก ารหรือ ทุพ พลภาพ
หรือผู้สูงอายุ ณ ...................... อาเภอ/เขต ..................... จังหวัด ....................
---------------------------------------------------------------------------------------------------รำยกลุ่ม
ตามที่ (ระบุชื่อองค์กรหรือสมาคม) ได้ยื่นคาขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลาง
สาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จานวนทั้งสิ้น ......... คน นายทะเบียน..............................................
ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า
□ ลาดับที่ ................................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ .........................................
อาเภอ/เขต....................................
□ ลาดับที่ .................................................................................................................. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เนื่องจาก................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
จึงมอบหนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ..............................................................
(............................................................)
นายทะเบียน .................................................
------------------------------------------------------------------------------------หนังสือตอบรับการลงทะเบียน
กรุณาส่ง

ชื่อ ..................... สกุล .....................
เลขที่ .... ถนน ..................... ตรอก/ซอย .....................
ตาบล/เทศบาล ..................... อาเภอ .....................
จังหวัด .....................
รหัสไปรษณีย์
(ใบท้ำย)

ส.ส. ๑/๑๖
บัญชีรำยชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลำงสำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ
๑
ลำดับ
ที่

๒
ชื่อ-สกุล

๓
เลขประจำตัว
ประชำชน

๔
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน
ครั้งสุดท้ำย
ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน
เขตเลือกตั้งที่ ..................
อาเภอ/เขต .....................
จังหวัด ............................

๕
ลักษณะควำมพิกำร
ทางสายตา
การเคลือ่ นไหว
การได้ยิน
สูงอายุ
อื่นๆ .....

๖
ลำยมือชื่อผู้ขอลงทะเบียน

๗
นำยทะเบียนได้ตรวจสอบ
เบื้องต้นแล้ว
เป็นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ส.ส. ๒/๑
๑. ผู้แทนของพรรค

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

ใบสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .....................................................
--------------------------------ใบสมัครเลขที่ ........................................ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี สัญชาติ ..................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ..............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ ..................................................................
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดา) ................................................................................... สัญชาติ ...................................
(๖) ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................................... สัญชาติ ...................................
(๗) คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับต่ากว่าปริญญาตรี สาขา ..........................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาตรี สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาโท สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............

ส.ส. ๒/๑
(ด้านหลัง)
(๘) อาชีพปัจจุบัน ......................................................................................................................................
ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระบุตาแหน่งด้วย) ............................................................................................................................
ข. กรณีข้าราชการบานาญ (ระบุตาแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................
..............................................................................................................................................................
(๙) สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................................
(๑๐) ประสบการณ์การทางานที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(๑๑) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ตามข้ อ ๘ และไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามข้ อ ๙ ของระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การทางาน (ถ้ามี) จานวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือสาเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมั ค ร ตลอดจนข้ อ มู ล เอกสารและหลั ก ฐานใดๆ ที่ ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอื่น ใดที่ มีข้อมู ล ข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถดาเนินการเปิดเผยและสาเนา
ข้ อ มู ล ข่ า วสารดั ง กล่ า วทั้ ง หมด ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพื่อประโยชน์ในการสรรหาเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ยืน่ ณ วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ....................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)

ส.ส. ๒/๑
บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ..........
จังหวัด .......................................................
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ตาแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้
ถำม ท่านนาหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .............................................................
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจานวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ
ถำม ท่ านเป็ นผู้มี คุณ สมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามข้อ ๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ
ถำม ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด
ข้ อความข้ างบนนี้ ได้ อ่ านให้ ข้ า พเจ้ าฟั งแล้ ว ขอรั บรองว่ าถู กต้ องและขอยื นยั นในชั้ นศาลได้ ด้ วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
..........................................................
(...........................................................) ผู้ให้ถ้อยคา

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

ส.ส. ๒/๑ (ท)

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

ประวัติผู้ได้รับกำรทำบทำมเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .....................................................
--------------------------------เลขที่ ........................................ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี สัญชาติ ..................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ..............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ ..................................................................
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดา) ................................................................................... สัญชาติ ...................................
(๖) ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................................... สัญชาติ ...................................
(๗) คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับต่ากว่าปริญญาตรี สาขา ..........................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาตรี สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาโท สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............

ส.ส. ๒/๑ (ท)

(๘) อาชีพปัจจุบัน ......................................................................................................................................
ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระบุตาแหน่งด้วย) ............................................................................................................................
ข. กรณีข้าราชการบานาญ (ระบุตาแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................
..............................................................................................................................................................
(๙) สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................................
(๑๐) ประสบการณ์การทางานที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(๑๑) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ตามข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๙ ของระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การทางาน (ถ้ามี) จานวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือสาเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมั ค ร ตลอดจนข้ อ มู ล เอกสารและหลั ก ฐานใดๆ ที่ ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ รวมทั้ง ยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่ว ยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและ
บุคคลอื่น ใดที่ มีข้อมู ล ข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถดาเนินการเปิดเผยและสาเนา
ข้ อ มู ล ข่ า วสารดั ง กล่ า วทั้ ง หมด ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง และส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
เพื่อประโยชน์ในการสรรหาเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ยืน่ ณ วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ....................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ได้รับการทาบทาม
(.........................................................)

ส.ส. ๒/๑ (ท)
บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้ได้รับกำรทำบทำมเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ..........
จังหวัด .......................................................
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ตาแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้
ถำม ท่านนาหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขต
เลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .............................................................
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจานวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ
ถำม ท่ านเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม ข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษ ณ ะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๙ ของระเบี ยบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ
ถำม ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด
ข้ อความข้ างบนนี้ ได้ อ่ านให้ ข้ า พเจ้ าฟั งแล้ ว ขอรั บรองว่ าถู กต้ องและขอยื นยั นในชั้ นศาลได้ ด้ วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
..........................................................
(...........................................................) ผู้ให้ถ้อยคา

..........................................................
(...........................................................) ผูบ้ ันทึก/จด/อ่าน

ส.ส. ๒/๒

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

ใบสมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .....................................................
--------------------------------ใบสมัครเลขที่ ........................................ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี สัญชาติ ..................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ..............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ ..................................................................
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดา) ................................................................................... สัญชาติ ...................................
(๖) ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................................... สัญชาติ ...................................
(๗) คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับต่ากว่าปริญญาตรี สาขา ..........................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาตรี สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาโท สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............

ส.ส. ๒/๒
(ด้านหลัง)
(๘) อาชีพปัจจุบัน ......................................................................................................................................
ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระบุตาแหน่งด้วย)
ข. กรณีข้าราชการบานาญ (ระบุตาแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................
..............................................................................................................................................................
(๙) สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................................
(๑๐) ประสบการณ์การทางานที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(๑๑) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรั บรองว่ าเป็ นผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๙ ของระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การทางาน (ถ้ามี) จานวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือสาเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมั ค ร ตลอดจนข้ อ มู ล เอกสารและหลั ก ฐานใดๆ ที่ ข้ าพเจ้ าได้ ให้ ไว้ ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การเลือ กตั้ ง ได้ รวมทั้ง ยิน ยอมให้ห น่ว ยงานของรัฐ เจ้า หน้า ที่ข องรัฐ หน่ว ยงานเอกชน ตล อดจนหน่ว ยงาน
และบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ไม่ว่า จะเป็น ข้อ มูล ข่า วสารส่ว นบุค คลหรือ ข้อ มูล ข่า วสารประเภทอื่น ใดก็ต าม สามารถดาเนิน การเปิด เผย
และสาเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประโยชน์ในการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไป และตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ยืน่ ณ วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ....................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้สมัคร
(.........................................................)

ส.ส. ๒/๒

บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ..........
จังหวัด .......................................................
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ตาแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้
ถำม ท่านนาหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ที่ ............. จังหวัด .............................................................
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจานวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ
ถำม ท่ านเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ตามข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษ ณ ะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๙ ของระเบี ยบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ตอบ ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่า เป็น ผู ้ม ีค ุณ สมบัต ิ ต ามข้อ ๘ และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามข้อ ๙
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ทุกประการ
ถำม ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด
ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้า พเจ้า ฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
..........................................................
(...........................................................) ผู้ให้ถ้อยคา

..........................................................
(...........................................................) ผูบ้ ันทึก/จด/อ่าน

ส.ส. ๒/๒ (ท)

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๒ นิว้

ประวัติผู้ได้รับกำรทำบทำมเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด .....................................................
--------------------------------เลขที่ ........................................ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
(๑) ข้าพเจ้า .................................................................................... อายุ ............ ปี สัญชาติ ..................
เลขประจาตัวประชาชน .......................................................................................................................
(๒) เกิดวันที่ ....................... เดือน ...................................................... พ.ศ ..............................................
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
(๔) สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ ................................... ตรอก/ซอย ..............................................................
ถนน ............................................ หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................................................
อาเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด .....................................................................
รหัสไปรษณีย์ .................................................... โทรศัพท์ ..................................................................
(๕) ชื่อ-สกุล (บิดา) ................................................................................... สัญชาติ ...................................
(๖) ชื่อ-สกุล (มารดา) ............................................................................... สัญชาติ ...................................
(๗) คุณวุฒิการศึกษา
- ระดับต่ากว่าปริญญาตรี สาขา ..........................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาตรี สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาโท สาขา .....................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............
- ระดับปริญญาเอก สาขา ...................................................................................................................
ชื่อสถานศึกษา ..................................................................... สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ...............

ส.ส. ๒/๒ (ท)
(ด้านหลัง)
(๘) อาชีพปัจจุบัน ......................................................................................................................................
ก. หากรับราชการ หรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระบุตาแหน่งด้วย) ..........................................................................................................................
ข. กรณีข้าราชการบานาญ (ระบุตาแหน่งครั้งสุดท้าย) .........................................................................
..............................................................................................................................................................
(๙) สถานที่ทางาน .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..............................................................................................................................................
(๑๐) ประสบการณ์การทางานที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(๑๑) ประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สาคัญ (โดยสังเขป)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรั บ รองว่ าเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ตามข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตามข้ อ ๙ ของระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งได้แนบประวัติ
การทางาน (ถ้ามี) จานวน ................... แผ่น มาพร้อมนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือสาเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัค ร ตลอดจนข้อ มูล เอกสารและหลัก ฐานใดๆ ที่ข้า พเจ้า ได้ ใ ห้ไ ว้ ต่ อ สานัก งานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงาน และบุคคลอื่นใด
ที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถดาเนินการเปิดเผยและสาเนาข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในการสรรหา
เป็น กรรมการการเลือ กตั้ง ประจาเขตเลือ กตั้ง ได้ ทั้ง นี้ โดยให้ถือ ว่า เป็น การให้ค วามยิน ยอมทั้ง กรณีทั่ว ไป
และตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ยืน่ ณ วันที่ ............ เดือน ............................. พ.ศ. ....................
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ได้รับการทาบทาม
(.........................................................)

ส.ส. ๒/๒ (ท)
บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้ได้รับกำรทำบทำมเข้ำรับกำรสรรหำ
เป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ..........
จังหวัด .......................................................
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า .......................................................................................................ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริง
ต่อ ...................................................................... ตาแหน่ง ............................................................... ดังต่อไปนี้
ถำม ท่านนาหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาเขต เลื อ ก ตั้ ง
ที่ ............. จังหวัด .............................................................
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานที่ได้ยื่นต่อ ..................................................................... และได้ลงลายมือชือ่
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจานวน ............... แผ่น ประกอบการเข้ารับการสรรหาในครั้งนี้
ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการสมัครเข้ารับการสรรหาข้างต้นหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานข้างต้นว่าเป็นจริงทุกประการ
ถำม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๘ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ ของระเบียบ ค ณ ะ ก รรม ก าร
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่
ตอบ ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม ข้ อ ๘ และไม่ มี ลั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มตาม ข้ อ ๙
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
ทุกประการ
ถำม ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองแต่อย่างใด
ข้อความข้างบนนี้ได้อ่านให้ข้า พเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
..........................................................
(...........................................................) ผู้ให้ถ้อยคา

..........................................................
(...........................................................) ผูบ้ ันทึก/จด/อ่าน

ส.ส. ๒/๓

คาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
และผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร .............
ในวันที่............. เดือน.................... พ.ศ. ....
-------------------ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๗ และข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้ง ที่
..../.... เมื่ อ วั น ที่ ... เดื อ น................. พ.ศ. .... จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง และ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง จานวน .... จังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมจานวน ...... เขตเลือกตั้ง
ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายคาสั่ง และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
๑. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งพิจารณาเลือกกันเองเพื่อให้คน
หนึ่งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งโดยเร็วนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
๒. มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดมอบหมาย
๓. ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จนกว่างานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ)…………………………………………………….
(……………………………………………………..)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
หมำยเหตุ ผู้แทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์การลงค

[บัญชีรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
จังหวัด..........................
(เอกสารแนบท้ายตามคาสั่ง ................................... )
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..... ประกอบด้วย
๑. .....................................................................
๒. .....................................................................
๓. .....................................................................
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ที่ ...... คือ ..........................................................................
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .. ประกอบด้วย
๑. .....................................................................
๒. .....................................................................
๓. .....................................................................
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ที่ ...... คือ ..........................................................................
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..... ประกอบด้วย
๑. .....................................................................
๒. .....................................................................
๓. .....................................................................
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ที่ ...... คือ ..........................................................................
ฯลฯ

ส.ส. ๒/๔

คาสั่งคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด.....................
ที่ ..../....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด..........
จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็น คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ของหน่วยเลือกตั้ง ที่ ... หมู่ที่ ... ตาบล/เทศบาล............... อาเภอ............... เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ...................
ดังนี้
๑. คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่ ........................................
(๒) กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง ได้แก่
(๒.๑) ..............................................
(๒.๒) ..............................................
(๒.๓) ..............................................
(๒.๔) ..............................................
(๒.๕) ..............................................
(๒.๖) ..............................................
๒. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๑) .................................................
(๒) .................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
(ลงชือ่ )……………………………………………………
(……………………………………………………..)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที.่ .........../หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จังหวัด .......................................
หมำยเหตุ ผู้แทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
๑. ผู้แทนของพรรค....................... ได้แก่...................................
หมำยเหตุ การระบุหน่วยเลือกตั้งให้สอดคล้องกับการประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้ง

ส.ส. ๒/๕

คาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่....... จังหวัด........................
ที่............./...................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
-------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด..................... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ชุดที่ .. อาเภอ .................................. จังหวัด ........................... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่........................................................
(๒) กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่
(๒.๑) ............................................... (๒.๒) ...............................................
(๒.๓) ............................................... (๒.๔) ...............................................
(๒.๕) ................................................ (๒.๖) ..............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) ......................................... (๓.๒) ...............................................
ฯลฯ
๒. คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
ชุดที่ .. อาเภอ .................................. จังหวัด ........................... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่........................................................
(๒) กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่
(๒.๑) ............................................... (๒.๒) ...............................................
(๒.๓) ............................................... (๒.๔) ...............................................
(๒.๕) ............................................... (๒.๖) ...............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) ......................................... (๓.๒) ...............................................
ฯลฯ

-๒-

ส.ส. ๒/๕

๓. คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ชุดที่ .. อาเภอ .................................. จังหวัด ........................... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่........................................................
(๒) กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่
(๒.๑) ............................................... (๒.๒) ...............................................
(๒.๓) ............................................... (๒.๔) ...............................................
(๒.๕) ............................................... (๒.๖) ...............................................
(๒.๗) ............................................... (๒.๘) ...............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) ......................................... (๓.๒) ...............................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............
สั่ง ณ วันที่....... เดือน............................ พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ....................................
(...................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่..........
จังหวัด...........................

ส.ส. ๒/๖

คาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .......... จังหวัด .............................
ที่ ........./...................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
--------------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด
................... จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑. บัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
๑.๑ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ชุดที่ .. ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่........................................................
(๒) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่
(๒.๑) ........................................... (๒.๒) ...........................................
(๒.๓) ........................................... (๒.๔) ...........................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ .....................................................
ฯลฯ
๒. บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
๒.๑ คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ชุดที่ ..
ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่........................................................
(๒) กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ได้แก่
(๒.๑) ........................................... (๒.๒) ...........................................
(๒.๓) ........................................... (๒.๔) ...........................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ .....................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................
หมายเหตุ

๑. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด ให้ถือเกณฑ์ ๘๐๐ บัตรเป็นประมาณ
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกและนอกราชอาณาจักร ๑ ชุด ให้ถือเกณฑ์ ๖๐๐ ซองเป็นประมาณ

ส.ส. ๒/๗
ที่......................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............
ที่ตั้ง......................................................
วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. .....

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เรียน ...............................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด..................... ที่ ..../....
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด้ว ยคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจาเขตเลือ กตั้ง ที่ ..... จัง หวัด ……………… พิจ ารณาเห็น ว่า
ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หน่วยเลือกตั้งที่ ... หมู่ ที่ ..... ตาบล/เทศบาล............. อาเภอ.................. เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ......................
ตามคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจาหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ที่ ส่ ง มาพร้ อ มนี้
และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจง ในวันที่ .......
เดือน .............. พ.ศ. .... เวลา ........... น. ณ ............................................
อนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่า นเป็น เจ้า พนัก งานตามประมวลกฎหมายอาญานับ แต่วั น ที่ไ ด้รับ
การแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ..........................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที.่ ..../หรือผู้ได้รบั มอบหมาย
จังหวัด..............................

ส.ส. ๒/๘

ที่ .........................

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

เรื่อง

การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/คณะกรรมการนับ
คะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เรียน ......................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/
คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................... ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ท่าน
เป็นคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
เป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้งกลาง/สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตัง้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ............................................. ในวันที่ .... เดือน ........... พ.ศ. .... รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพื่อให้เข้าใจบทบาทอานาจและหน้าที่ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจง
ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา ............... ณ ...............................
อนึ่ ง ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่ า นเป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญานั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
การแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) ...............................................................
(............................................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด ....................

ส.ส. ๒/๙

ประกาศสานักทะเบียน
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้ วันที่ .... เดือน ............... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๙๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้ บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใดไม่ไปใช้สิท ธิเลือ กตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ย่อมถูกจากัด สิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น นายทะเบียน......................................................................................................................
จึงประกาศแต่งตัง้ บุคคลรับแจ้งเหตุสาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
บุคคลรับแจ้งเหตุ

ตำแหน่ง

เขตท้องที่
รับแจ้งเหตุ

สถำนที่
รับแจ้งเหตุ

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

วิธีกำร
แจ้งเหตุ

ส.ส. ๒/๑๐

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

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

วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด.......................
ด้ว ย (ระบุชื่อ พรรคการเมือ ง).................................. ได้ส่งสมาชิก พรรค การเมือ งเข้า สมัค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้งที่............ จังหวัด.....................................
จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้แทนของพรรค..................................................... ดังต่อไปนี้
ตาบล/เทศบาล
...................

หน่วยเลือกตั้งที่
..............

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

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

ผู้แทนพรรคการเมือง
นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................
เลขประจาตัวประชาชน.......................
นาย/นาง/นางสาว....................... นามสกุล................
เลขประจาตัวประชาชน.......................
ฯลฯ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(…………………………………………….)
หัวหน้าพรรค.......................................

พรรค.................................................
โทร....................................................

ส.ส. ๓/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง กาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
-------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด
............... จึงมีประกาศ ดังนี้
๑. ประกาศก าหนดหน่ ว ยเลื อ กตั้ งและที่ เลื อ กตั้ งในท้ อ งที่ ต าบล/เทศบาล ...........................
อาเภอ ................................ จังหวัด ..................................... ดังนี้
๑.๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๑.๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๒ ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ฯลฯ
๑.๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ที่เลือกตั้ง ได้แก่ ..................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..../หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๓/๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง กาหนดที่เลือกตั้งกลาง
-------------------อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓ ๐ มาตรา ๙ ๒ มาตรา ๑ ๐๖ และมาตรา ๑ ๐ ๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๕๕
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... จึงมีประกาศ ดังนี้
๑. ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
๑) ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอาเภอ..................
๒) ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอาเภอ..................
๓) ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอาเภอ..................
๔) ที่เลือกตั้งกลาง..... (ชื่อสถานที่) ...... สาหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตอาเภอ..................
๒. ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง
๑) ที่เลือกตัง้ กลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๒) ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๓) ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๔) ที่เลือกตั้งกลาง...... (ชื่อสถานที่) ........
๓. ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ .................... อาเภอ/เขต ..................
๑) ที่เลือกตั้ง (ระบุชื่อสถานที่) ...................... อาเภอ/เขต ......................
๒) ที่เลือกตั้ง (ระบุชื่อสถานที่) ...................... อาเภอ/เขต ......................
๓) ที่เลือกตั้ง (ระบุชื่อสถานที่) ...................... อาเภอ/เขต ......................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๓/๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
-------------------โดยที่เ ป็น การสมควรเปลี่ย นแปลงหน่ว ยเลือ กตั้ง และที่เลือ กตั้ง ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่.... จังหวัด .............................. ลงวันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. .... ที่ได้กาหนด
หน่วยเลือกตั้งและที่ เลือกตั้งในเขตตาบล/เทศบาล............. อาเภอ .................... ของเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด
........................................ ไว้แล้ว นัน้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๕๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจาเขตเลือ กตั้ง จึง ประกาศกาหนด
หน่วยเลือกตั้งขึ้นใหม่ ดังนี้
ลาดับที่

หน่วยเลือกตั้ง

ที่เลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งที่ ..........
ตาบล/เทศบาล .........

หน่วยเลือกตั้งเดิม
ได้แก่ .................................
หน่วยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ได้แก่ .................................

ที่เลือกตั้งเดิม
ได้แก่ .................................
ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ได้แก่ .................................

หน่วยเลือกตั้งที่ ..........
ตาบล/เทศบาล .........

หน่วยเลือกตั้งเดิม
ได้แก่ .................................
หน่วยเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ได้แก่ .................................

ที่เลือกตั้งเดิม
ได้แก่ .................................
ที่เลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ได้แก่ .................................

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .../หรือผู้ได้รับมอบหมาย
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๓/๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .......... จังหวัด ..................................
เรื่อง กาหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร
-------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๙๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ..........................
จึงประกาศกาหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ดังนี้
กาหนดสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ณ ........... (สถานที่นับคะแนน).............
ตาบล/เทศบาล ............................. อาเภอ .................................. จังหวัด ........................
ก าหนดสถานที่ นั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง นอกเขตเลื อ กตั้ ง และนอกราชอาณ าจั ก ร
ณ .....................(สถานที่นับคะแนน).................... ตาบล/เทศบาล ............................. อาเภอ ..................................
จังหวัด .......................................
ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ......
จังหวัด ...........................

ส.ส. ๔/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
-------------------------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การทั่ ว ไป
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงกาหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันที่พรรคการเมือง
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และวันที่พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อ
บุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๑. ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้ยื่น
ใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐาน ดังนี้
(๑.๑) หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง
(๑.๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(๑.๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ
๑๓.๕ เซนติเมตร คนละ ........... รูป
(๑.๔) หลักฐานประกอบการยื่นการสมัครรับเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถ
แสดงตนได้และมีหมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
ซึ่ง ต้อ งมี คารับ รองด้ว ยว่า ได้ดาเนิน การถูก ต้อ งครบถ้ว นตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ย
พรรคการเมืองแล้ว
(๕) หลักฐานแสดงการเสีย ภาษีเงิน ได้ บุค คลธรรมดาเป็นเวลาติด ต่อกัน ๓ ปี
นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนั งสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
(๑.๕) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) หลัก ฐานซึ่ง แสดงว่า มีชื่อ อยู่ใ นทะเบีย นบ้า นในจัง หวัด ที่ส มัค รรับ เลือ กตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๓) หลั ก ฐานซึ่ งแสดงว่ าเคยศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ ตั้ งอยู่ ในจั งหวัด ที่ ส มั ค รรั บ
เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา

-๒-

ส. ส. ๔/๑

(๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งนั้น ตั้งแต่
วันที่ …...... เดือน...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่........... เดือน...................... พ.ศ. .... ระหว่าง.......................... น.
ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
๒. พรรคการเมื องใดส่ งผู้ สมัครรับ เลือกตั้งแบบแบ่ งเขตเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้ ง
ประจาเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ประสงค์ จะส่งสมาชิกพรรคการเมืองสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมืองยื่น บัญ ชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พร้อมทั้งหลักฐาน ดังนี้
(๒.๑) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน
(๒.๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
(๒.๓) หลักฐานประกอบการยื่นการสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ประกอบด้วย
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถ
แสดงตนได้และมีหมายเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง
ซึ่ง ต้อ งมีคารับ รองด้ว ยว่า ได้ดาเนิน การถูก ต้อ งครบถ้ว นตาม พระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ย
พรรคการเมืองแล้ว
(๕) หลักฐานแสดงการเสีย ภาษีเงิน ได้ บุค คลธรรมดาเป็นเวลาติด ต่อกัน ๓ ปี
นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อม
ทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี
(๒.๔) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ
๑๓.๕ เซนติเมตร จานวนคนละ ...... รูป
รวมทั้ ง หลั ก ฐานประกอบการยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
.................... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ระหว่าง ................ นาฬิกา
ถึง ..................... นาฬิกา ณ ......................................... เลขที่ ............. ถนน ................................... ตาบล/เทศบาล
.............................อาเภอ...........................จังหวัด...............................................
อนึ่ง บุคคลใดจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนาม
ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ
แบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว

-๓-

ส. ส. ๔/๑

๓. พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
เขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้แจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เกิน ๓ รายชื่อ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน
..................... พ.ศ. ……...... ถึงวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ........... ระหว่าง ................ นาฬิกา ถึง
..................... น า ฬิ ก า ณ .................................... เล ข ที่ ............. ถ น น ...................... ต า บ ล /เท ศ บ า ล
..................................อาเภอ..............................จังหวัด.....................................
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๔/๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่งที่ว่าง

----------------------------ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .......... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง ที่ .. จังหวัด ........
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกาหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง แทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า ง ตั้ ง แต่ วั น ที่ .. เดื อ น................ พ.ศ. .... ถึ ง วั น ที่ .. เดื อ น ....................
พ.ศ. .... ระหว่าง .................. น. ถึง ................. น. ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
ผู้ใดประสงค์จะสมั ครรับ เลือ กตั้ งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ งแทนต าแหน่ งที่ ว่าง
ดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จานวนคนละ .. รูป
รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครรับรองความถูกต้องต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งนั้น ดังนี้
(๑) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน แต่ ถ้ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ต้ อ งมี บั ต รประจ าตั ว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งต้องมีคารับรอง

ด้วยว่าได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว
(๕) หลัก ฐานแสดงการเสีย ภาษีเงิน ได้ บุค คลธรรมดาเป็น เวลาติด ต่อ กัน ๓ ปีนับ ถึง ปีที่ส มัค ร
รับเลือกตั้ง ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ
แห่งการไม่ได้เสียภาษี
(๖) หลักฐานประกอบการสมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๖.๑) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๖.๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๖.๓) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา
(๖.๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๔/๓

ประกาศผู้อานวยการประจาเขตเลือกตั้งที่ .........
จังหวัด ............................
เรื่อง งดการสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
----------------------------ตามที่ได้มีประกาศกาหนดให้ใช้ ..................................................................... เป็นสถานที่รับสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ....................................................................
ถึงวันที่ ................................................................. นั้น
เนื่องจากได้เกิด .................................................................................................................. (ระบุ
เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น หรือด้วยความจาเป็นตามสถานที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย) อันเป็นเหตุให้การสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระทาได้ หรือไม่สามารถสมัครรับ
เลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น
ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลื อกตั้งที่ ....... จึงประกาศให้งดการ
สมัครรับเลือกตั้ง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..................................
(...................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ....
จังหวัด...............................

ส.ส. ๔/๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(เพิ่มเติม)
-------------------------------------ตามที่ ได้ มี ป ระกาศ เรื่อ ง การสมั ค รรับ เลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ลงวัน ที่ ...... เดื อ น
....................... พ.ศ. …....... กาหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและวันที่
พรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ .... เดือน
...................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ .... เดือน ............... พ.ศ. .... ระหว่าง ................... นาฬิกา นัน้
เนื่องจากได้มีเหตุจาเป็นเฉพาะพื้นที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการสมัครรับเลือกตั้งได้ อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ .. เมื่อวันที่ ... เดือน ............. พ.ศ. .......
จึงประกาศกาหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ดังนี้
(๑) เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ..........................
(๒) เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ..........................
(๓) เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ..........................
โดยรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ …...... เดือน.................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... ระหว่าง
................ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .......................................
(.....................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๔/๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ........................
เรื่อง กาหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที.่ ....
เดือน .......................พ.ศ. .... นัน้
อาศั ย อานาจตามความในมาตรา ๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด
............................... จึ ง ก า ห น ด ให้ ใช้ .............................................. เป็ น ส ถ า น ที่ รั บ ส มั ค ร รั บ เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ .......... จังหวัด .................................
ดั ง นั้ น ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง
ให้นาหลักฐานเอกสารที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดมายื่นต่อผู้ อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
ด้วยตนเองภายในระยะเวลาและสถานที่กาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .......................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.........................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...
จังหวัด ..............................

ส.ส. ๔/๖
\

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่ ...................... (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า
รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ .........................................
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
สัญชาติ ......................................
(๒) เลขประจาตัวประชาชน
----
(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ปี
(๕) เกิดบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..................................
หมู่ที่ ....... ถนน .........................................................
ตาบล/เทศบาล..........................................................
อาเภอ........................................................................
จังหวัด .......................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ................. ตรอก/ซอย......................................................................................
หมู่ที่ ....... ถนน ...................................................... ตาบล/เทศบาล........................................................
อาเภอ.................................................................... จังหวัด ......................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................
(๗) สถานที่ติดต่อ ............................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ .................................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ .......................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ชื่อ ......................................................................
(๑๒) คุณ สมบัติอื่น ตามบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย และพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดอย่างใดอย่างหนึง่ คือ
(๑๒.๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ..... นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
(๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน .....
การศึกษา ระหว่างวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................พ.ศ. ....

(ใบต่อ)

ส.ส. ๔/๖

(๑๒.๔) เคยรับ ราชการในต าแหน่ ง หรือ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในหน่ วยงานของรัฐ ............................ ระหว่า งวั น ที่ ..... เดื อ น
.................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ .....……… เดือน ….................... พ.ศ. ..... หรือเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก
.....................ซอย ................................... ถนน .................................. ตาบล/เทศบาล ............................... อาเภอ..............................
จังหวัด ............................. ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระหว่างวันที่ .....เดือน ...........................
พ.ศ. ……... .ถึงวันที่ ………. เดือน ............................. พ.ศ. .....
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด ..............................................
(๑๔) เคยเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ปี พ.ศ. ................. หรือ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ............................ หรื อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. ....................................
(๑๕) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ...................................................... ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................................ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ส.ส. ๔/๖

(ใบท้าย)
บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

เขียนที่ ......................................
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .....
ข้าพเจ้า ................................................... ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริงต่อ…………….................................
ตาแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้
ถำม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานทีข่ ้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ดังนี…้ ……………………………………………………………………………………………………………………..............
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานเป็นจริงทุกประการ
ถำม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่
ถำม ท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค .................................
ข้อความข้างต้น นี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผู้ให้ถ้อยคา
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน
คำสั่งผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ได้สอบสวนแล้ว  ให้รับใบสมัคร
 ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ...............................
....................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(.............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .....

หนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
สำหรับผู้สมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
แบบบัญชีรำยชื่อ

ส.ส. ๔/๗

วันที่ ......เดือน ...................... พ.ศ. ....
เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ............................
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................................................
หมายเลขประจ าตั ว ประชาชน...........................................เป็ น สมาชิ ก พรรค .......................................................
ล าดั บ ที่ .................. เมื่ อ วั น ที่ ........ เดื อ น ............................. พ.ศ. ........ พรรคได้ ส่ ง สมั ค รเข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .....................
แบบบัญชีรายชื่อ สาหรับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ........ เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ปี พ.ศ. ....
เนื่องจาก
กรณี ไม่ ได้ ส มรส มี เงิน ได้ ต ามมาตรา ๔๐ (๑) แห่ งประมวลรั ษ ฎากร เพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เกิ น
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี
กรณี สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอื่น
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
มีเงินได้ที่ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวล
รัษฎากร
(ลงชื่อ) ...............................................
(..................................................)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ
- มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ย
หวัด บาเหน็จ บานาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้า งให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินที่นายจ้าง
จ่ายชาระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชาระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
- มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมคานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ส.ส. ๔/๘

หนังสือรับรองของหัวหน้ำพรรคกำรเมือง
ที่ ......................................

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

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ .................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ........................................... เป็นสมาชิกพรรค ............................................................ลาดับ
ที่ .................. เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........ โดยพรรคการเมืองได้ดาเนินการถูกต้องครบถ้วน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยพรรคการเมื อ งแล้ ว และพรรคได้ ส่ ง สมั ค รเข้ า รั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .....................
แบบบัญชีรายชื่อ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พระราชบั ญญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ ว ยพรรคการเมื อ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคั ด เลื อ กได้ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง

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

ส.ส. ๔/๙
หนังสือขอถอนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่ ......................................

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

ตามที่พรรค............................ได้ออกหนังสือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................
เลขประจ าตั ว ประชาชน ........................................... เป็ น สมาชิ ก พรรค ......................................... ล าดั บ ที่
.................. เมื่ อ วั น ที่ .. ...... เดื อ น ............................. พ .ศ . ........ ซึ่ งพ รรค ได้ ส่ งส มั ค รเข้ ารั บ เลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................... สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ........ นัน้
เนื่ อ งจาก น าย /น าง/น างส าว/ย ศ ................................................................. เป็ น บุ ค ค ล ที่
...........................................................................(ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ สมัครรับเลือกตั้ง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตราใดหรือในกรณีเสียชีวิต ) จึงขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง /เปลี่ยนแปลงผู้สมัคร
รับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ส.ส. ๔/๑๐

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง)
-------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่ ...................... (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า
รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ .........................................
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
สัญชาติ ......................................
(๒) เลขประจาตัวประชาชน
----
(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ปี
(๕) เกิดบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..................................
หมู่ที่ ....... ถนน .........................................................
ตาบล/เทศบาล..........................................................
อาเภอ........................................................................
จังหวัด .......................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ................. ตรอก/ซอย......................................................................................
หมู่ที่ ....... ถนน ...................................................... ตาบล/เทศบาล........................................................
อาเภอ.................................................................... จังหวัด ......................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................
(๗) สถานที่ติดต่อ ............................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ .................................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ .......................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ชื่อ ......................................................................
(๑๒) คุณสมบัติอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
(๑๒.๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ..... นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....

ส.ส. ๔/๑๐
(ใบต่อ)
(๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน .....
การศึกษา ระหว่างวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................พ.ศ. ....
(๑๒.๔) เคยรับราชการในตาแหน่ง หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ ............................ ระหว่างวันที่ ..... เดือน
.................... พ.ศ. ..... ถึงวัน ที่ .....……… เดือ น …............................ พ.ศ. ..... หรือ เคยมี ชื่ อ ยู่ในทะเบี ย นบ้ า นเลขที่ ..... หมู่ ที่ .....
ตรอก .................................................................ซอย ........................................ ถนน ......................................... ตาบล/เทศบาล
............................. อาเภอ......................... จังหวัด ............................... ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
ระหว่างวันที่ ................................เดือน ........................... พ.ศ. ……... .ถึงวันที่ ……….เดือน ................................ พ.ศ. .......
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด ..............................................
(๑๔) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ..... หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....... หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ........
(๑๕) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ามี)
(๑๗) หลักฐานหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ข้าพเจ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ...................................................... โดยขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................................ แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขาดคุณสมบัติหรือ มีลักษณะ
ต้องห้าม และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้ อ งห้ า มเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ส.ส. ๔/๑๐
(ใบท้าย)
บันทึกกำรให้ถ้อยคำของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (เปลีย่ นแปลง)
เขียนที่ ......................................
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .....
ข้าพเจ้า ................................................... ขอให้ถ้อยคาด้วยความสัตย์จริงต่อ…………….................................
ตาแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้
ถำม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาหลักฐานทีข่ ้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ดังนี…้ ……………………………………………………………………………………………………………………..............
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ถำม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานเป็นจริงทุกประการ
ถำม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีคุณ สมบัติและไม่มี
ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช่หรือไม่
ตอบ ใช่
ถำม ท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค .................................
ข้อความข้างต้น นี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถู กต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผู้ให้ถ้อยคา
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน
คำสั่งผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
ได้สอบสวนแล้ว  ให้รับใบสมัคร
 ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ...............................
....................................................................
(ลงชื่อ) ...............................................
(.............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .....

ส.ส. ๔/๑๑

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------------------------ใบรับลาดับที่ ..............................

เล่มที่ ................................

ได้รับเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ (นาย/นาง/
นางสาว/ยศ) ............................................................... ซึ่งสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ....................จังหวัด ..................................... และหนังสือรับรอง
ของหัวหน้าพรรค ........................................ ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชีย ร์
เช็ ค ธน าค าร .......................................ส าขา ........................ เลขที่ ........................................... จ าน วน
........................... บาท (..................................................................) พร้อมทั้งรูปถ่าย จานวน ..... รูป ตลอดจน
หลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ …... เดือน ............................ พ.ศ. ..... เวลา ............... น.
(ลงชื่อ) ...............................................
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๔/๑๒ (๑)
บขบบช

ที่ .............................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ............
วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .....

เรื่อง รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ........................
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .....................
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที.่ .... เดือน .......................พ.ศ. .... นัน้
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด .....................................
เมื่อวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จานวน ....... คน ดังนี้
(๑) ได้รับสมัครไว้ ............ คน
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เลขประจำตัวประชำชน

สังกัดพรรค

หมำยเลข
ประจำตัวผูส้ มัคร

หมำยเหตุ

รวม ......................... คน
(๒) ไม่รับสมัครไว้ ............. คน
๑. .................................................. พรรค .....................
๒. .................................................. พรรค .....................
๓. .................................................. พรรค .....................
ฯลฯ
อนึ่ง นับตั้งแต่ วันเปิดรับสมัครถึงวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จานวน .................. คน รับใบ
สมัครไว้ .............. คน ไม่รับสมัครไว้ ............. คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) ........................................
(......................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด …………………….

ส.ส. ๔/๑๒ (๒)
Z#X
ที่ .............................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ............
วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .....

เรื่อง รายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ...............
กราบเรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที.่ .... เดือน .......................พ.ศ. .... นั้น
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ........จังหวัด .................... เมื่อวันที่
..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จานวน ....... คน ดังนี้
(๑) ได้รับสมัครไว้ ................ คน
หมำยเลข
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจำตัวประชำชน
สังกัดพรรค
หมำยเหตุ
ประจำตัวผูส้ มัคร

รวม ......................... คน
(๒) ไม่รับสมัครไว้ ............. คน
๑. .................................................. พรรค .....................
๒. .................................................. พรรค .....................
๓. .................................................. พรรค .....................
ฯลฯ
อนึ่ง นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครถึงวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จานวน .................. คน รับใบ
สมัครไว้ .............. คน ไม่รับสมัครไว้ ............. คน
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลายมือชื่อ) ........................................
(......................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด …………………….

ส.ส. ๔/๑๓ (๑)
Z#X
ที่ .............................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ...............
วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .....

เรื่อง รายงานผลสรุปการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ...............
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .................
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที.่ .... เดือน .......................พ.ศ. .... นัน้
บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่..... เดือน .......................พ.ศ. .... ได้ปิดการสมัครรับเลือกตั้ง
แล้ว สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จานวน ....... คน ดังนี้
(๑) ได้รับสมัครไว้ ............ คน
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เลขประจำตัวประชำชน

สังกัดพรรค

หมำยเลข
ประจำตัวผูส้ มัคร

รวม ......................... คน
(๒) ไม่รับสมัครไว้ ............. คน
๑. .................................................. พรรค .....................
๒. .................................................. พรรค .....................
๓. .................................................. พรรค .....................
ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) ........................................
(......................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ........
จังหวัด ............................

หมำยเหตุ

ส.ส. ๔/๑๓ (๒)
Z#X
ที่ .............................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ............
วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .....

เรื่อง รายงานผลสรุปการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ...............
กราบเรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที.่ .... เดือน .......................พ.ศ. .... นัน้
บัดนี้ การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่..... เดือน .......................พ.ศ. .... ได้ปิดการสมัครรับเลือกตั้ง
แล้ว สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จานวน ....... คน ดังนี้
(๑) ได้รับสมัครไว้ ............ คน
หมำยเลข
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจำตัวประชำชน
สังกัดพรรค
หมำยเหตุ
ประจำตัวผูส้ มัคร

รวม ......................... คน
(๒) ไม่รับสมัครไว้ ............. คน
๑. .................................................. พรรค .....................
๒. .................................................. พรรค .....................
๓. .................................................. พรรค .....................
ฯลฯ
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลายมือชื่อ) ........................................
(......................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ที่.......
จังหวัด........................

ส.ส. ๔/๑๔

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ....................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------------------------ด้วย ........................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย ......................
ถนน ................... หมู่ที่ ..... ตาบล/เทศบาล .................... อาเภอ .................จังหวัด ................................ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งของพรรค ............................. ได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ................................
บัดนี้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ งตรวจสอบหลักฐานการสมัครคุณ สมบัติของ
ผู้สมัครและสอบสวนแล้วเห็นว่า ...................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่สังกัด และหมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(ชื่อ) ...........................................…
สังกัดพรรค .....................................
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
..................(หมายเลขอารบิค)................

ภาพเครื่องหมาย
ของพรรค
การเมือง

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. .....
รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

(ลงชื่อ).........................................
(........................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ..
จังหวัด...............................

ส.ส. ๔/๑๕

ประกาศผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ....................
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(เพิ่มเติม)
-------------------------------------ด้วย ........................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย ......................
ถนน ................... หมู่ที่ ..... ตาบล/เทศบาล .................... อาเภอ .................จังหวัด ................................ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งของพรรค ............................. ได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ................................
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคาสั่งคดีหมายเลขดาที่......./.......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........วันที่ ....
เดือน .................. พ.ศ. ..... แจ้งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งให้รับสมัคร.............................................
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่................... จังหวัด ....................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ประกอบข้อ ๑๐๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่
สังกัด และหมายเลขประจาตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(ชื่อ) ...........................................…
สังกัดพรรค .....................................
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
..................(หมายเลขอารบิค)................

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

ภาพเครื่องหมาย
ของพรรค
การเมือง

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) .........................................
(........................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้ ที่ ..
จังหวัด...............................

ส.ส. ๔/๑๖

ที่ ...............................

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

เรื่อง แจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เรียน ....................................................
ตามที่ ท่ านได้ ยื่ น ใบสมั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลื อ กตั้ งเมื่ อ
วันที่ ...... เดือน …………................ พ.ศ. ...... นัน้
บัดนี้ ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและ
สอบสวนการสมัครรับเลือกตั้งของท่านแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
เนื่องจาก………………….………………..……………………..........................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๔/๑๗

ประกำศผู้อำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ..................
เรื่อง ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------------------------ตามประกาศผู้ อ านวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ …... จังหวัด …..............................
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ …... เดือน ................พ.ศ. .....
ได้ประกาศรับสมัคร (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................. เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สั งกั ด พรรค ............................................ หมายเลขประจ าตั วผู้ ส มั ค ร ...........เขตเลื อ กตั้ งที่ ..................
จังหวัด .................................... นัน้
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคาสั่งให้ถอนชื่อของ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ............................................ สังกัด
พรรค ................................. หมายเลขประจาตัวผู้สมั คร ................ เขตเลือกตั้งที่ ................. จังหวัด ................
ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายละเอียดตามสาเนาคาสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขดาที่ .........../............
คดีหมายเลขแดงที่ .........../............ วันที่ ...... เดือน .................. พ.ศ. .....
ดั งนั้ น จึ งประกาศให้ ท ราบโดยทั่ วกั น และหากปรากฏว่ ามี บั ต รเลื อ กตั้ งใดที่ ท าเครื่อ งหมาย
กากบาทในช่องหมายเลขประจาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งรายดังกล่าวให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .....

(ลงชื่อ) ................................................
(................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด .................................

ส.ส. ๔/๑๘

ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัด ........................
เรื่อง บัญชีหลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันสำมปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
-------------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบแบ่ งเขตเลื อกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวัน ที่ ..... เดือน .......................พ.ศ. ........
และเมื่อได้ปิดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด ................................. แล้ว
มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดจานวน ....... คน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร และผู้สมัครที่ ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาแต่ได้ ทา
หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ดังนี้
๑. มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๓ ปีติดต่อกัน จานวน ......... คน
เขตเลือกตั้งที่

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัดพรรค

หมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร หมำยเหตุ

๒. มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน ............ คน
เขตเลือกตั้งที่
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สังกัดพรรค หมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร หมำยเหตุ

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

หนังสือมอบหมำย
ทำกำรแทนหัวหน้ำพรรคกำรเมือง
ที่ ..................

ส.ส. ๔/๑๙

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

เรื่อง มอบหมายให้ทาการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง
กราบเรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................................... หัวหน้าพรรค .........................................
อยู่บ้านเลขที่ .......... ถนน ..................... ตาบล ........................ อาเภอ ....................... จังหวัด .................................
ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคชื่อ ๑. .....................................................................
๒. .....................................................................
เป็นผู้มีอานาจทาการแทนข้าพเจ้า ดังนี้ (ระบุอานาจที่จะมอบหมายเป็นข้อๆ ให้ชัดแจ้ง)
๑. ..................................................................
๒. ..................................................................
ฯลฯ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ............................................. จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อหัวหน้าพรรคการเมือง) .............................................
(...............................................)
(ลงชื่อผู้รับมอบหมาย)

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

(ลงชื่อชื่อพยาน)

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

(ลงชื่อชื่อพยาน)

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

(ลงชื่อชื่อพยาน)

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

หมำยเหตุ ผู้รับมอบหมายให้ทาแทนหัวหน้าพรรคการเมือง จะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคที่กาหนดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ส.ส. ๔/๒๐

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบบัญชีรำยชื่อ
------------------------------------------------------ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................
สัญชาติ ........................................................................
(๒) เลขประจาตัวประชาชน

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

----
(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ปี
(๕) เกิดบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย .......................................
หมู่ที่ ....... ถนน ..............................................................
ตาบล/เทศบาล ........................ อาเภอ ..............................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ............................
หมู่ที่ .....ถนน .................. ตาบล/เทศบาล.........................
อาเภอ ......................................จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย์ ..........................
(๗) สถานที่ติดต่อ ................................................................
โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ....................................
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ ..................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองชื่อ ......................................................................
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................................................
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. ............หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ...............
(๑๔) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ..........................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พรรค ...................... เสนอชื่อข้าพเจ้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชีรายชื่อ ของพรรค ............................ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร โดยมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิส มั ค รรับ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรตามบทบั ญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) ............................................... ผู้สมัคร
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....

บัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อของพรรค ..................................
-------------------------------------เลขที่ .................. (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

ส.ส. ๔/๒๑

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหน้าพรรค .............. หรือเป็นผู้รับมอบ
จากหั ว หน้ า พรรค ............................ มี ที่ ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ ข องพรรคอยู่ ณ บ้ า นเลขที่ ...........หมู่ ที่ .......
ซอย …….............................. ถนน ............................. ตาบล/เทศบาล .............................อาเภอ .............................
จังหวัด ......................... โทรศัพท์ ......................... และเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียน
พรรคการเมื อ งแล้ ว ขอยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ของ
พรรค ................................................... จานวน .................. คน มีรายชื่อเรียงตามลาดับ ดังนี้
ลำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน

ฯลฯ
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่ า ผู้ส มัค รรับ เลือ กตั้ง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อ ดัง กล่า ว
เป็น ผู้มีสิท ธิส มัครรับเลือ กตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร โดยมีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็น ผู้มีสิท ธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบั ญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบั ญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และการคัดเลือกได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง
ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ......................................
(....................................)
หัวหน้าพรรค .....................................

ส.ส. ๔/๒๒

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ
-------------------------------------ใบรับลาดับที่ ..............................

เล่มที่ ....................................

ได้ รั บ เอกสารการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ
พรรค.......................... จานวน .......... คน และหนังสือยินยอมของผู้สมัครทุกคน ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็น
เงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค ธนาคาร...............................................สาขา ......................................
เลขที่ ........................ จานวน................. บาท (.....................................) พร้อมทั้งรูปถ่ายจานวนคนละ ……. รูป
ตลอดจนหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. ..... เวลา .............. น.

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

ส.ส. ๔/๒๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
-------------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ก าหนดให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .... เดือน .................
พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. ..... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จานวน ................... พรรค (เรียงตามลาดับตัวอักษร) ดังนี้
ชื่อพรรคกำรเมือง

ภำพเครื่องหมำย
พรรคกำรเมือง

ฯลฯ

ฯลฯ

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

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

ส.ส. ๔/๒๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
-------------------------------------ตามที่พรรค .......................................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ .........เดือน ........................... พ.ศ. ......... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบั ติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว
ดัง นั้น อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามลาดับที่ ดังนี้
ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

ที่อยูต่ ำมทะเบียนบ้ำน

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

หมำยเหตุ

ส.ส. ๔/๒๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
(เพิ่มเติม)
-------------------ตามที่พรรค............................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ...................... แล้ว นั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ......................................... เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามและบัดนี้ คาสั่งศาลฎีกาได้มีคดีหมายเลขดาที่......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........
วั น ที่ .... เดื อ น .................. พ.ศ. ..... ให้ .............................................. เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ ........................................................................
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๔/๒๖

ที่ ...............................

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

เรื่อง แจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
เรียน หัวหน้าพรรค ....................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ (ส.ส. ...)
ตามที่พรรค ............................................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จานวน ......................... คน เมื่อวันที่ …... เดือน .................... พ.ศ. ...... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ................................... แล้วปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ....... คน ดังนี้
๑. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............ระบุชื่อ................ เนื่องจาก ......ระบุเหตุผล............................
๒. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............ระบุชื่อ................ เนื่องจาก ......ระบุเหตุผล............................
๓. (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).............ระบุชื่อ................ เนื่องจาก ......ระบุเหตุผล...........................
ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

ส.ส. ๔/๒๗

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ถอนชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
-------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบั ญ ชีรายชื่ อ ของพรรค ...................................... ลงวัน ที่ ... เดื อน ................ พ.ศ. .... ได้ ป ระกาศรับ สมั ค ร
(นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................................................................ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ นัน้
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคาสั่งให้ถอนชื่อของ(นาย/นาง/นางสาว/ยศ).....................................................
สังกัดพรรค .................................. ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รายละเอียดตามสาเนาคาสั่งศาลฎีกา
คดีหมายเลขดาที่............./.......... คดีหมายเลขแดงที่ .........../............ วันที่ ......
เดือน ................. พ.ศ. .....
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .....

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

ส.ส. ๔/๒๘

ประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
-------------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบบัญ ชีรายชื่อ ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน .......................พ.ศ. ........ และ
เมื่อได้ปิดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อแล้ว สรุปมีพรรคการเมืองมายื่นบัญ ชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง จานวน ............... พรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้ง จานวน ....... คน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลา
ติ ด ต่ อ กั น สามปี นั บ ถึ ง ปี ที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของผู้ ส มั ค ร และผู้ ส มั ค รที่ ไ ม่ ไ ด้ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา
แต่ได้ทาหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ดังนี้
๑. พรรค ..................................................................
(๑) มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๓ ปีติดต่อกัน จานวน ......... คน
ลำดับที่

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หมำยเหตุ

(๒) มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน ............ คน
ลำดับที่
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมำยเหตุ

๒. พรรค ..................................................................
(๑) มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๓ ปีติดต่อกัน จานวน ......... คน
ลำดับที่

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หมำยเหตุ

(๒) มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน ............ คน
ลำดับที่
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมำยเหตุ

ส.ส. ๔/๒๘

๓. พรรค ..................................................................
(๑) มีผู้สมัครที่แสดงรายการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๓ ปีติดต่อกัน จานวน ......... คน
ลำดับที่

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง

หมำยเหตุ

(๒) มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จานวน ............ คน
ลำดับที่
ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หมำยเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ....
(ลายมือชื่อ) ........................................
(......................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๔/๒๙
กำรแจ้งรำยชือ่ บุคคลทีพ่ รรคกำรเมืองมีมติเสนอสภำผู้แทนรำษฎร
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
ของพรรค ..................................
-------------------------------------เลขที่ .................. (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หั วหน้ าพรรค .............. หรือเป็ น ผู้ ได้รับ
มอบจากหั ว หน้ า พรรค ............................ มี ที่ ตั้ ง ส านั ก งานใหญ่ ข องพรรค เลขที่ ..............หมู่ ที่ .......... ซอย
…….............................. ถนน ............................. ต าบล/เท ศบาล .............................อ าเภอ .............................
จังหวัด ......................... โทรศัพท์ ......................... และเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียน
พรรคการเมื อ งแล้ ว ขอแจ้ งรายชื่ อ บุ ค คลผู้ ที่ จะเสนอสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแต่ งตั้ งเป็ น
นายกรัฐมนตรีของพรรค ......................................... ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................
๓. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ได้รับการแจ้งรายชื่อเพื่อจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐
ของรัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย และการคัดเลือกได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง
ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.......................................)
หัวหน้าพรรค .....................................

ส.ส. ๔/๓๐

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี
------------------------------------------------------ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................
สัญชาติ ........................................................................
(๒) เลขประจาตัวประชาชน

----

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ปี
(๕) เกิดบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย .......................................
หมู่ที่ ....... ถนน ..............................................................
ตาบล/เทศบาล ........................ อาเภอ ..............................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย์ ............................
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ............................
หมู่ที่ .....ถนน .................. ตาบล/เทศบาล.........................
อาเภอ ......................................จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย์ ..........................
(๗) สถานที่ติดต่อ ................................................................
โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ....................................
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๐) คู่สมรสชื่อ ..................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองชื่อ ......................................................................
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................................................
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. ............หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ...............
(๑๔) อาชีพสุดท้าย ..........................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พรรค ...................... เสนอชื่อข้าพเจ้าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่ ง ตั้ ง เป็ น นายกรั ฐ มนตรี และข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ า พเจ้ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม ที่ จ ะเป็ น รั ฐ มนตรี
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และไม่เคยทาหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนี้
(ลงชื่อ) ............................................... ผู้ยินยอมให้เสนอชื่อ
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....

ส.ส. ๔/๓๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
-------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กาหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็น นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ......... ถึงวันที่ .......
เดือน ..................... พ.ศ. ..... นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จานวน ................... พรรค (เรียงตามลาดับตัวอักษร) ดังนี้
๑. พรรค ..................................................................
(๑) …………………………………………………………….
(๒) …………………………………………………………….
(๓) …………………………………………………………….
๒. พรรค ..................................................................
(๑) …………………………………………………………….
(๒) …………………………………………………………….
(๓) …………………………………………………………….
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. .....

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

ป้ำยสำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง

ส.ส. ๕/๑

 หน่วยเลือกตั้งที่ .......หมู่ที่ .....ตาบล/เทศบาล ............... อาเภอ .........................
เขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด .......................... ที่เลือกตั้ง ........................................................
 ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ ........................... อาเภอ ..................... จังหวัด ...................
 ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ ..........................อาเภอ ...................... จังหวัด .................
 ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ สถานที่ .................. อาเภอ .............
จังหวัด ...................
(ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/
ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง

ส.ส. ๕/๒
เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
จังหวัด .....................................
เขตเลือกตั้งที่ .............

ด้ำนหน้ำ

กลาง

พื้นทีส่ าหรับการพิมพ์ Barcode

ด้ำนหลัง

ช่องลงลายมือชื่อของกรรมการประจาที่เลือกตั้ง

แถบพลาสติกใส

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

ส.ส. ๕/๓

คณ ะกรรมการป ระจ าที่ เลื อ กตั้ ง กลางนอกเขต เลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ......... จั ง ห วั ด
....................................... ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งนอกเขตเลื อ กตั้ ง ที่ ม าแสดงตนขอรับ บั ต รเลื อ กตั้ งเพื่ อ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง จานวน...........คน รวมซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส.
๕/๒) ................ซอง
คณะกรรมการประจ าที่ เลื อ กตั้ งกลางส าหรั บ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ
...............(ระบุ ส ถานที่ ...........................) อ าเภอ....................... เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ......................... .จั ง หวั ด
............................................. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพื่อ ออกเสียง
ลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จานวน.............. คน
รวมซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) .......... ซอง
(ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(...................................)
(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(...................................)
(...................................)
(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ).................................... กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง
(...................................)
(...................................)

คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางได้ส่งมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) จานวน ........... ซอง ดังกล่าวข้างต้นให้
ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากั ด หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ผู้ลงชื่อ
รับไว้เป็นหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)

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

ผู้รับมอบ

(ลงชื่อ)

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

ผู้รับมอบ

หมำยเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งมอบซอง ส.ส. ๕/๒ ให้ผู้แทน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือผู้แทน
หน่วยงานหรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ให้จัดทาภายหลังการเปิดหีบบัตรเพื่อนับจานวน
ซองใส่บัตรเลือกตั้ง จานวน ๓ ฉบับ เพื่อ
๑. กากับถุงวัสดุใสที่ใช้บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง
หมำยเหตุ ๒. เป็นแบบฟอร์มส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
๓. คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ส.ส. ๕/๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
เรื่อง กาหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ก่อนนาไปนับคะแนน
เขตเลือกตั้งที่ ............... จังหวัด ..............................
-------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๘๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ที่ ........... จั ง หวั ด
.......................... จึงประกาศกาหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้บรรจุบัตร เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ ง
ในเขตเลือกตั้งและซองใส่บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร ก่อนนาไปนับคะแนน ดังนี้
๑. สถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ใส่บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งก่อนนาไป
นับคะแนน คือ ..............(ชื่อสถานที่)....................... ตาบล..................................อาเภอ.....................................
จังหวัด.......................................
๒. สถานที่ เ ก็ บ รั ก ษาหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ บ รรจุ ซ องใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง นอกเขต เลื อ กตั้ ง
และนอกราชอาณาจักร ก่อนนาไปนับคะแนน ............(ชื่อสถานที่)...................... ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต.........................จังหวัด............................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ........
จังหวัด .........................

ส.ส. ๕/๕

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน
--------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเขตเลื อ กตั้ ง ที่ ....... จั ง หวั ด ............ ได้ ม อบบั ต รเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้แก่
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ......... หมู่ที่ ....... ตาบล/เทศบาล .................... อาเภอ ......................
เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ ......... สถานที่ออกเสียงลงคะแนน.................... อาเภอ
...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ที่ ......... สถานที่ออกเสียงลงคะแนน....................
อาเภอ ...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ ......... สถานที่ออก
เสียงลงคะแนน.................... อาเภอ ...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวน
บัตรเลือกตั้ง ดังนี้
๑. จานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน จานวน................ บัตร (......................................................)
๒. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ/จานวนผู้ลงทะเบียน
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ จานวน................ คน (......................................................)
ชาย .............. คน (.............................................) หญิง .............. คน (.............................................)
จานวนผู้ลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง จานวน................ คน (......................................................)
ชาย .............. คน (.............................................) หญิง .............. คน (.............................................)
จานวนผู้ลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง จานวน................ คน (......................................................)
ชาย .............. คน (.............................................) หญิง .............. คน (.............................................)
จานวนผู้ลงทะเบียนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จานวน ......... คน (.................................)
ชาย .............. คน (.............................................) หญิง .............. คน (.............................................)

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจา……………………….
(....................................)
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจา..............................
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจา......................
(....................................)
(....................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจา...................................
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจา.........................
(....................................)
(....................................)
หมำยเหตุ

ส.ส. ๕/๕ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. กรอกจานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ส. ๕/๖

รำยงำนเหตุกำรณ์ประจำทีเ่ ลือกตั้ง
-------------------------เขียนที่ ....................................
................................................
วันที่ .....................................................................
หน่วยเลือกตั้งที่ ............. หมู่ท่ี ........ ตาบล/เทศบาล ........................ อาเภอ ..........................
เขตเลือกตั้งที่ ..........จังหวัด .............................. ได้เปิดการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ....
๑. บันทึกกำรแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน
วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้ทาการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่าและได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดต่ อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จานวนสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(...................................)

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ (ลงชือ่ ) ............................................................ ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง
(............................................................)

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

-๒-

ส.ส. ๕/๖

๒. บันทึกเหตุกำรณ์
๒.๑ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน .........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
๒.๒ ระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ....................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

-๓–

ส.ส. ๕/๖

๒.๓ ภายหลังการออกเสียงลงคะแนน ..................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

๓. บันทึกคำวินิจฉัยกรณีมีกำรทักท้วงกำรแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้แสดงตนใช้สทิ ธิเลือกตั้งไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

ส.ส. ๕/๖

-๔–
๔. บันทึกเหตุกำรณ์ระหว่ำงกำรนับคะแนน

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

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(.....................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................................)

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชือ่ ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................................)

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

แบบคำร้องและบันทึกถ้อยคำของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส.ส. ๕/๖
ที่ยืนยันว่ำตนมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนน
----------------เขียนที่ .................................
..............................................
วันที่ .........................................................
วันนี้เวลา.............................. ข้าพเจ้านาย/นางสาว/นาง .................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่ ....... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตาบล ..................................
อาเภอ .................................... จังหวัด ........................... ได้แจ้งต่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ................
ตาบล/เทศบาล ............................. อาเภอ .......................... เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ..............................
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งแล้วไม่ปรากฏชื่อของข้ าพเจ้าและได้แจ้งต่อข้าพเจ้าว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”แต่ข้าพเจ้าได้
ยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ เพราะ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมด้วยนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐาน ดังนี้ .....................................................................................................................
เพื่อให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งใช้ประกอบการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ................................. ผู้ยื่นคาร้องและให้ถ้อยคา
(..................................)
(ลงชื่อ) ................................. ผู้บันทึก
(..................................)

คำวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตัง้
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ....... ตาบล/เทศบาล .........................................
อาเภอ .................... เขตเลื อกตั้งที่ ........... จังหวัด ......................... ได้พิ จารณาบัน ทึ กถ้อยคาและตร วจสอบ
หลักฐานแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
 ให้  ไม่ให้ นาย/นางสาว/นาง ........................... ออกเสียงลงคะแนนและได้แจ้งคาวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว
ให้นาย/นางสาว/นาง ........................................... ทราบด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(....................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.......................................)
(......................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(...................................)
(........................................)
หมายเหตุ กรณีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ให้ใช้แบบพิมพ์นี้โดยอนุโลม

แบบคำร้องและบันทึกถ้อยคำ กรณีกำรร้องขอให้มีกำรกระทำกำร
ออกเสียงลงคะแนนของคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ

ส.ส. ๕/๖

-------------------เขียนที่ ..................................................
…………………………………….……….………
วันที่ ..................................................
วันนี้เวลา ................................... ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง .................................................อยู่บ้ านเลขที่.............. หมู่ที่
..... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ....................... ตาบล .......................อาเภอ ............................. จังหวัด ............................ ได้แจ้งต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ........ ตาบล/เทศบาล ............................. อาเภอ .......................... เขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด
....................................... ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ ในลาดับที่ ........... แต่เป็นคนที่มีลักษณะทางกายภาพไม่สามารถทา
เครื่อ งหมายลงในบั ต รเลือ กตั้งได้ มี ค วามประสงค์ มอบหมายให้ น าย/นางสาว/นาง ......................................... เล ขประจาตั วประชาชน
........................................... ซึง่ มีความเกีย่ วข้อง โดยเป็น
ญาติ

ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจ เป็นผู้ทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนข้าพเจ้า
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ยื่นคาร้อง
(.......................................)
(ลงชื่อ) ...................................... พยาน (ถ้ามี)
(.........................................)

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ................................................ เลขประจาตัวประชาชน ........................................... อยู่บ้านเลขที่
.............. หมู่ ที่ ..... ตรอก/ซอย ............................ ถนน .......................... ต าบล .......................อ าเภอ ................................จั ง หวั ด
......................... ยินยอมทาเครือ่ งหมายลงในบัตรเลือกตัง้ แทนตามเจตนาของนาย/นางสาว/นาง ..................................................................
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ให้ถอ้ ยคา
(.......................................)
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้บันทึก
(.........................................)

คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ...... หมู่ที่ ... ตาบล/เทศบาล ........................................อาเภอ ................................
เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ................................ ได้พิจารณาบันทึกถ้อยคาและตรวจสอบหลักฐานแล้ววินิจฉัย
ให้ นาย/นางสาว/นาง .......................................... เป็นผู้ทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน
ไม่ให้ นาย/นางสาว/นาง .......................................... เป็นผูท้ าเครือ่ งหมายลงในบัตรเลือกตัง้ แทน
เนื่องจาก ..................................................................................................................................................... และได้แจ้งคาวินิจฉัยดังกล่าวให้
นาย/นางสาว/นาง ..................................................................... และ นาย/นางสาว/นาง .......................... .......................................... ทราบ
ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(............................................)
(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(...........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(...........................................)
(...........................................)
*หมายเหตุ ให้ยื่นคาร้องลงลายมือชื่อ หากลงลายมือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ หากพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ให้ยกเว้นแล้วหมายเหตุไว้

ส.ส. ๕/๗

ประกำศคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลำง
เรื่อง รำยกำรเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นกำรออกเสียงลงคะแนน
--------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวั ด ............ ได้มอบบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้แก่
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ......... หมู่ที่ ....... ตาบล/เทศบาล .................... อาเภอ
...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จ
สิ้นการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ ......... สถานที่ ออกเสียงลงคะแนน
.................... อาเภอ ...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวน
บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ที่ ......... สถานที่ออกเสียงลงคะแนน
....................อาเภอ ...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวน
บัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ .........
สถานที่ออกเสียงลงคะแนน.................... อาเภอ ...................... เขตเลือกตั้งที่ ............. จังหวัด ....................... จึง
ขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
๑. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมา จานวน................ บัตร (......................................................)
๒. มี ผู้ ม าแสดงตนขอรั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และออกเสี ย งลงคะแนน จ านวน................ คน
(......................................................)
๓. บัตรเลือกตั้งที่เหลือ จานวน................ บัตร (......................................................)
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง
(....................................)
(ลงชื่อ).................................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ).................................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง
(....................................)
(....................................)
(ลงชื่อ).................................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง (ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลาง
(....................................)
(....................................)

หมำยเหตุ

ส.ส. ๕/๗ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง จานวน ๑ ชุด
๒. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ส. ๕/๘

รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์
หน่วยเลือกตั้งที่ .... หมู่ที่ ....... ตาบล/เทศบาล........... อาเภอ ............. เขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ............
-------------------วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ..........
วันที่ ................. เวลา ..................... น. คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๓ คน
และเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ได้ น าหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และเอกสารก ากั บ หี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง มามอบให้ แ ก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ........................ ประกอบด้วย
๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จานวน ........................ ใบ
๒. คูหาออกเสียงลงคะแนน
๓. เอกสารสาคัญประกอบด้วย
๓.๑ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๓) ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งและหมาย
เหตุการออกเสียงลงคะแนน
๓.๒ บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
๓.๓ สมุดแบบพิมพ์ประจาหน่วยเลือกตั้ง
๔. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๕. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ
ในการนาส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้ งนี้ มีกรรมการประจา
หน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จานวน ............ คน คือ
๑. ....................................................... เนือ่ งจาก ...................................................
๒. ....................................................... เนือ่ งจาก ...................................................
ฯลฯ
ผู้มอบ
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(.......................................)

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

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

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

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

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

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

ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้ตรวจสอบและนับจานวนเป็นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ผู้รับมอบ (ลงชื่อ) ........................................ ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้รับมอบ
(.......................................)
(.......................................)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตั้ง/
(........................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ส.ส. ๕/๙

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ .........
หมู่ที่ ...... ตาบล/เทศบาล................ อาเภอ .................. เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................
เรื่อง งดการออกเสียงลงคะแนน
---------------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นัน้
เนื่องจากได้เกิด ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(ระบุ เช่น จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น) อันเป็นเหตุให้การออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยเลื อ กตั้ งที่ .... หมู่ ที่ ..... ต าบล/เทศบาล
................... อาเภอ ............... เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด .............................. จึงประกาศ ให้งดการออกเสี ยง
ลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(......................................)
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(....................................)

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

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

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

ส.ส. ๕/๑๐
แบบทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือคณะกรรมกำรนับคะแนน
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลา ...................... นาฬิกา
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................... อยู่บ้านเลขที่........................................................
หมู่ที่.................... ซอย /ตรอก.....................................ถนน................................................ตาบล/แขวง.............................................
อาเภอ ............................................ จังหวัด.......................................... หมายเลขโทรศัพท์บ้าน........................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................................. ขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
/คณะกรรมการนับคะแนน ดังนี้
๑. ทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ออกเสียงลงคะแนน
นับคะแนน
หน่ วยเลือ กตั้งที่ ............ที่ เลือกตั้ง/ที่ นับ คะแนน........................................................................ .หมู่ที่ ...........
ตาบล/เทศบาล....................................อาเภอ/เขต................................... เขตเลือกตั้งที่............จังหวัด...............................................
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่.............................................. ดังนี้ ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒. เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ดาเนินการ (ให้ทาเครื่องหมาย / ใน )
แก้ไขตามที่ทักท้วง
ไม่ทาตามแก้ไข
บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ด้วยแล้ว
ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ
อื่นๆ
๓. ขณะที่ทักท้วงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์ ได้แก่..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้ทักท้วง
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้รับคาทักท้วง
(...........................................................)
วันที่......................... เวลา............................... นาฬิกา
หมำยเหตุ ๑. ให้จัดทาสาเนาคู่ฉบับไว้ด้วย
๒. ฉบับจริงให้ผู้รับคาทักท้วงเก็บไว้
๓. ฉบับสาเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้

ส.ส. ๕/๑๑
แบบขีดคะแนน
ในกำรเลือกตัง้ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..........
ณ ที่เลือกตั้ง (ระบุสถำนที่) ........................... หน่วยเลือกตั้งที่ ............ ตำบล/เทศบำล ..................... อำเภอ .....................เขตเลือกตั้งที่ .........
จังหวัด .........................
หมำยเลข
ประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร

ชื่อพรรคกำรเมือง

ช่องขีดคะแนน

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

คะแนน
รวม

หมำยเลข
ประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร

ชื่อพรรคกำรเมือง

ช่องขีดคะแนน

5

10

15

20

25

คะแนนรวม

30

=

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100

บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
บัตรเสีย
รวมจำนวนบัตร

(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.....................................)
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(.....................................)

=

บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)



บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด



บัตรเสีย

(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(.....................................)

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

(ลงชือ่ ) ..................................... ผูแ้ ทนพรรค/ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตั้ง (ถ้ามี) (ลงชื่อ) ..................................... ผู้แทนองค์การเอกชน (ถ้ามี)
(....................................)

หมำยเหตุ แบบขีดคะแนน ขนาดกว้าง ๑๐๒ ซ.ม. × ยาว ๗๑ ซ.ม. โดยประมาณ

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

คะแนน
รวม

ส.ส. ๕/๑๒
บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ....... ตาบล/เทศบาล .............................
อาเภอ ................ เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ..............................
ที่เลือกตั้ง ...........(ระบุชื่อสถานที่).............
วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....
จานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้
๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี) จานวน ................ บัตร (.........................................)
๒. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จานวน ................ บัตร (.........................................)
๓. บัตรเสีย จานวน ................ บัตร (.........................................)
๔. แบบขีดคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๑)
๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๙)
(ลงชื่อ) ........................... ......................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) ....................... ............................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)
(ลงชื่อ) ....................... ............................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(....................................................)
(ลงชื่อ) .......................... .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(....................................................)
(ลงชื่อ) .......................... .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(....................................................)

ส.ส. ๕/๑๓

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ .........
หมู่ที่ ...... ตาบล/เทศบาล................ อาเภอ .................. เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................
เรื่อง งดการนับคะแนน
-------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นัน้
เนื่องจากได้เกิด ..................................................................................... ....................................
(ระบุ เช่น จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น หรือด้วยความจาเป็นตามสถานที่อาจมีผล
ต่อความปลอดภัย) ............... อันเป็นเหตุให้การนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระทาได้ หรือไม่สามารถ
นับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๖๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ ..... หมู่ที่ ...... ตาบล/เทศบาล
.................. อาเภอ ............ เขตเลือกตัง้ ที่ ....... จังหวัด .................... จึงประกาศให้งดการนับคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(.............................................................)
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจาหน่วยเลือกตัง้
(.......................................)

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ ในกรณีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ
สถานที่นับคะแนน ให้ใช้แบบพิมพ์นี้ โดยอนุโลม

บัญชีรับมอบบัตรเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง

ส.ส. ๕/๑๔

ของเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด..............................
วันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด .......................... ได้รับมอบบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งมอบหมาย มีรายละเอียดปรากฏตามตาราง
ท้ายนี้
ลำดับที่

ประเภทบัตร

หีบบัตรเลือกตั้ง

๑

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้งกลางสาหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
รวม

........................หีบ

๒

........................หีบ
........................หีบ

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... ผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ผู้มอบ
(...................................)
(ลงชื่อ).................................... ผู้แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ผู้มอบ
(...................................)

ส.ส. ๕/๑๕
บัญชีรับมอบซองใส่บัตรเลือกตั้งของผู้มสี ิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกรำชอำณำจักร
ของเขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด..............................
วันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. ........... คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจัก ร ชุดที่ ....... เขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด .......................... ได้ รับมอบ
ซองใส่บัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือผู้แทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย มีรายละเอียดปรากฏตามตารางท้ายนี้
ลำดับที่

ประเภทซอง

จำนวน

๑

นอกเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒)

.......................ซอง

๒

นอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๕/๒)

.......................ซอง

รวม

.......................ซอง

(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด............... ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... คณะกรรมการนับคะแนนฯ
(...................................) ชุดที่ ... เขตเลือกตั้งที่....จังหวัด...............ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ).................................... ผู้แทน .......................................ผู้มอบ
(...................................)
(ลงชื่อ).................................... ผู้แทน .......................................ผู้มอบ
(...................................)

ส.ส. ๕/๑๖

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ณ สถานที่นับคะแนน............ (.....ชื่อสถานที่.....)......เขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด...........
-------------------คณ ะกรรมการนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง ใน เขตเลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ...... เขตเลื อ กตั้ ง ที่ .........
จังหวัด ................................ ได้รับบัตรเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง จึงได้ดาเนินการ
นับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้
๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งหมด................บัตร
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ได้ดาเนินการนับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑
ปรากฏผล ดังนี้
๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (...................................................)
๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)
๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................)
๓. จานวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของผู้สมัครตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมำยเลขประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคกำรเมือง

ได้คะแนน
(ให้กรอกทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

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

หมำยเหตุ

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

ส.ส. ๕/๑๖ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้าสถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด

ส.ส. ๕/๑๗

รายงานผลการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ณ สถานที่นับคะแนน............ (.....ชื่อสถานที่.....)......เขตเลือกตั้งที่..... จังหวัด...........
-------------------คณะกรรมการนั บ คะแนนบั ต รเลื อ กตั้ ง นอกเขตเลื อ กตั้ ง และนอกราชอาณาจั ก ร ชุ ด ที่ ......
เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด .................... ได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด หรือผู้แทน
หน่วยงาน หรือองค์กรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จานวน ................ ซอง และได้ตรวจนับจานวน
บัตรเลือ กตั้ งในซองใส่ บั ตรเลื อ กตั้ งแล้ว มีจานวน ........... บั ตร จึง ได้ดาเนินการนับคะแนนบั ตรเลือ กตั้ง นอก
เขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้
๑. ได้รับบัตรเลือกตั้ง ทั้งหมด................บัตร
๒. คณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ดาเนินการ
นับบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๑ ปรากฏผล ดังนี้
๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (...................................................)
๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)
๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................)
๓. จานวนบัตรดี ตามข้อ ๒.๑ แยกเป็นคะแนนของผู้สมัครตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมำยเลขประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคกำรเมือง

ได้คะแนน
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

(ลงชือ่ ) ........................................ ประธานกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง
(.........................................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้
(............................)
(ลงชื่อ) .......................... กรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตัง้
(............................)
หมำยเหตุ

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

ส.ส. ๕/๑๗ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้าสถานทีน่ ับคะแนน ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด

ส.ส. ๕/๑๘

รายงานผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งได้ดาเนิน การนับ คะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ ....... หมู่ที่ ...... ตาบล/เทศบาล .................... อาเภอ ...........................
เขตเลือ กตั้ง ที่ ...... จัง หวัด ............... เสร็จ สิ้น เป็น ที่เรีย บร้อ ยแล้ว ดัง นั้น จึง ขอรายงานผลการนับ คะแน น
ของหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๑ จ านวนผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ........................... คน
(................................................)
๑.๒ จานวนผู้ มี สิ ท ธิเลื อ กตั้ งที่ ม าแสดงตน ............. คน (.............................................)
(เฉพาะวันเลือกตั้ง)
๒. จานวนบัตรเลือกตั้ง
๒.๑ จานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจัดสรร ............. บัตร (.............................................)
๒.๒ จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ ............. บัตร (...................................................)
๒.๒.๑ บัตรดี ............. บัตร (...................................................)
๒.๒.๒ บัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)
๒.๒.๓ บัตรที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ............. บัตร (......................................)
๒.๓ จานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ............. บัตร (...................................................)
๓. จานวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมำยเลขประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคกำรเมือง

ได้คะแนน
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

-๒หมำยเลขประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ส.ส. ๕/๑๘
สังกัด
พรรคกำรเมือง

ได้คะแนน
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

รวมคะแนนทั้งสิ้น

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

ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(.........................................)
(ลงชือ่ ) .......................... กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
(............................)

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

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

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

หมำยเหตุ

ส.ส. ๕/๑๘ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้าที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตัง้ ที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ๑ ชุด

บัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง
--------------------------------

ส.ส. ๕/๑๙

วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ........
๑. คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ งประจาเขตเลือกตั้ง ได้จัดทาบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่บรรจุใน
หีบบัตรเลือกตั้งแต่ละใบ ดังนี้
หีบบัตร
เลือกตั้งใบที่

บรรจุบัตร
เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่

จำนวนถุง
วัสดุใส

ตำบล/
เทศบำล

อำเภอ

หมำยเหตุ

.........
.........
.........
ฯลฯ
๒. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบและนับจานวนบัตรเลือกตั้ง
ตามบัญชีดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า
 ครบถ้วน ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การดาเนินการ ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ได้กาหนดให้เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่
ยุบรวมบัตรเลือกตั้งแล้ว ณ ..................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง/
(....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ....................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง/
(....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ....................................... อนุกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง/
(....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ....................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตัง้
(.....................................)
(ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(......................................)
(ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง
(......................................)

ส.ส. ๕/๒๐

รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
--------------------------วันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ........
วันนี้ เวลา ........................ น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง จานวน ....... คน
ได้ น าบั ญ ชี ข้ อ มู ล บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ บ รรจุ ใ นหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง เอกสาร และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารเลื อ กตั้ ง มามอบให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .............................. ประกอบด้วย
๑. บัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๑๙) จานวน .............. แผ่น
๒. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๑
จานวน ............... ถุง
(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ชุดหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน)
๓. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๒
จานวน ............... ถุง
(บัตรเลือกตั้งที่เหลือและต้นขัว้ พร้อมสมุดแบบพิมพ์)
๔. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๓
จานวน ............... ถุง
(วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง)
๕. ถุงวัสดุใส ถุงที่ ๔
จานวน ............... ถุง
(ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ)
๖. คูหาออกเสียงลงคะแนน
จานวน ............... อัน
๗. หีบบัตรเลือกตั้ง
จานวน ............... ใบ
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ........................................ ได้ตรวจสอบและนับจานวนตาม
รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และวัสดุอปุ กรณ์การเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า
 ครบถ้วน ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การดาเนินการ ..................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ....................................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง/
(....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง/
(....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ....................................... กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง/
(....................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
(.....................................) จังหวัด.................../ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ส.ส. ๖/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้งที่ .....
จังหวัด ...............................
เรื่อง ผลการรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นัน้
บั ดนี้ คณะกรรมการการเลื อกตั้งประจาเขตเลือกตั้ งที่ ..... จังหวัด .............. ได้ด าเนินการรวมผล
คะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอประกาศผลการรวม
คะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๑.๑ จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ...........คน (..........................)
๑.๒ จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน ........ คน (...........................)
๒. จานวนบัตรเลือกตั้ง
๒.๑ จานวนบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งได้รับจัดสรร .............. บัตร (...................................)
๒.๒ จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ .................... บัตร (......................................................)
๒.๓ จานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ ................ บัตร (......................................................)
๓. จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนน
๓.๑ บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง ........... บัตร (......................................................)
๓.๒ บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ............ บัตร (............................................)
๓.๓ บั ต รเลื อ กตั้ ง ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง นอกเขตเลื อ กตั้ ง และนอกราชอณาจั ก ร ........... บั ต ร
(......................................................)
๓.๔ รวม .................... บัตร (......................................................)
๔. ผลการนับคะแนน
๔.๑ บัตรดี .................... บัตร (......................................................)
๔.๒ บัตรเสีย ................ บัตร (......................................................)
๔.๓ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ................. บัตร (......................................................)
๕. จานวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับเรียงตามลาดับผู้ได้คะแนนสูงสุด
หมำยเลข
ประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคกำรเมือง

ได้คะแนน
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
................ (....................................)
................ (....................................)

ส.ส. ๖/๑

-๒หมำยเลข
ประจำตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สังกัด
พรรคกำรเมือง

รวมคะแนนทั้งสิ้น

ได้คะแนน
(ให้กรอกทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)
................ (....................................)

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

ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจาเขตเลือกตั้ง

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

กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง

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

กรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง

ส.ส. ๖/๒

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
-------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นัน้
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๒
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ วยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ มาตรา ๑๒๗
แห่งพระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .... จึงประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จานวน......... คน ดังนี้
ลำดับที่

จังหวัด/เขตเลือกตั้งที่

ผู้ได้รับเลือกตัง้

สังกัดพรรคกำรเมือง

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

หมำยเหตุ

ส.ส. ๖/๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
-------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กาหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นัน้
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับผลรวมคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
และได้คานวณเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๙๑ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา ๒๒
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๒๙
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม ครั้งที่ ..../.... เมื่อวันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .... จึงประกาศรายชื่อ
พรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้
ลำดับที่

ชื่อพรรคกำรเมือง

รำยชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อ

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

หมำยเหตุ

ส.ส. ๖/๔

เลขที่ ...........
หนังสือรับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ....................
----------------หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ รั บ รองว่ า ..................................................... ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลื อ กตั้ ง สั งกั ด พรรค ........................................... ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด ............... ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ....... เดื อน
................... พ.ศ. ........
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ....

ลงชื่อ ..............................................
(............................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้ง

ส.ส. ๖/๕

เลขที่ .................
หนังสือรับรอง
การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
------------------------หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไว้ เพื่ อ รั บ รองว่ า ........................................................ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรค ............................................ ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. .......
ให้ไว้ ณ วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ....

ลงชื่อ ..............................................
(............................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง/กรรมการการเลือกตั้ง

