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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่ เ ป็น การสมควรให้ มีการออกระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่าด้ว ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๖ มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๙๐
มาตรา ๙๒ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม
ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ (๔๓) เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรไว้ 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
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลื อกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ” หมายความว่า เอกอัครราชทูต คณะกรรมการประจา
ที่ เ ลื อ กตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง และผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ งตั้ ง ให้ ช่ ว ยเหลื อ
การปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง
“เอกอัครราชทูต” หมายความว่า เอกอัครราชทูตที่ประจาการในต่างประเทศและหมายความรวมถึง
ผู้อานวยการสานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
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“สานักทะเบียนกลาง” หมายความถึง สานักทะเบียนกลางตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนอาเภอ” หมายความว่า นายทะเบียนอาเภอตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
“นายทะเบียนท้องถิ่น” หมายความว่า นายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งได้ลงทะเบียน
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง
“วันออกเสียงลงคะแนน” หมายความว่า วันที่เอกอัครราชทูตกาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มี
ถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรในแต่ละประเทศใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
“เขตเลือกตั้ง ” หมายความว่า ท้องที่ที่กาหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“ที่ เ ลื อ กตั้ ง ” หมายความว่ า สถานที่ ที่ ก าหนดให้ ท าการออกเสี ย งลงคะแนนซึ่ ง กระท า
นอกราชอาณาจักร และให้หมายความรวมถึง บริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วย
“ส านั ก งาน” หมายความว่ า ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“สถานเอกอัครราชทูต” หมายความรวมถึงสานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย หรือที่ทาการ
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต
“เขตอาณา” หมายความว่า ประเทศหรือเมืองที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลด้วย
“ฐานข้ อ มู ล ” หมายความว่ า ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก ร
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสานักทะเบียนกลาง
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามระเบียบนี้ขึ้นอยู่กับความยินยอมของรัฐบาล
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐบาลต่างประเทศอาจกาหนด ตามหลักอานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐนั้น
ข้อ ๗ ในการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปอั น มิ ใ ช่ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ใหม่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง มี ถิ่ น ที่ อ ยู่
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งเฉพาะในครั้งนั้น ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้
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ข้อ ๘ ก่อนวัน เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน ให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปถึงจานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแยกตามประเทศ
ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุมและดาเนินการให้การเลือกตั้งตามระเบียบนี้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๒) กาหนดแนวทางการปฏิบัติทั้งหลายอันจาเป็นแก่การปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๓) มี ค าสั่ ง ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐปฏิบัติการทั้งหลายอันจาเป็นตามระเบียบนี้
(๔) ดาเนิ นการหรือประสานงานกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ตามอ านาจหน้ า ที่ หรื อ ให้ ห น่ ว ยงานดั ง กล่ า วมี ค าสั่ ง ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งาน
หรือลูกจ้างของหน่ ว ยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐปฏิบัติการอันจาเป็นเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามระเบียบนี้
(๕) ดาเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสามารถแต่งตั้งมอบหมาย
อธิบดีกรมการกงสุลปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ข้อ ๑๐ นอกจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เอกอัครราชทูต มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเขตเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) อานวยการและรับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง
(๒) กาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
(๓) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเพิ่มชื่อและการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
(๔) กากับดูแลการออกเสียงลงคะแนน
(๕) แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ภายในกรอบวงเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด จนกว่าภารกิจการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้น
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง
(๗) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง
(๘) รับหนังสือขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมือง พร้อมแจ้งคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง
ที่เกี่ยวข้องทราบ ตามแบบ ส.ส. ๒/๔ (นร) หรือตัวแทนองค์กรเอกชนประจาที่เลือกตั้ง
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(๙) เข้าไปในที่เลือกตั้ง
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือมีคาสั่ง
เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกแก่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในกรณี ที่ เ อกอั ค รราชทู ต พิ จ ารณา
เห็ น สมควรจัด ยานพาหนะน าผู้ มีสิ ท ธิเ ลือ กตั้ งไปยั งที่ เ ลือ กตั้งเพื่ อ การเลือ กตั้ ง หรื อ น ากลับ ไปจาก
ที่เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือกลับจากที่เลือกตั้ง ก็ให้กระทาได้
ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเอกอัครราชทูตตามระเบียบนี้ เอกอัครราชทูตอาจมอบหมาย
ให้กงสุลใหญ่หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนได้
ข้อ ๑๒ กรณีเกิดเหตุจาเป็น เช่น เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น
ให้เอกอัครราชทูตมีอานาจประกาศกาหนดวันออกเสียงลงคะแนนใหม่ได้ หรือจัดให้มีการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีอื่นตามความเหมาะสม
ในกรณีมีเหตุตามวรรคหนึ่งสองครั้งติดต่อกัน ให้เอกอัครราชทูตสั่งงดการออกเสียงลงคะแนน
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ข้อ ๑๓ กรณีที่ประเทศใดไม่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ แต่ประเทศนั้นอยู่ในเขตอาณาของ
สถานเอกอัครราชทูตใดสถานเอกอัครราชทูตหนึ่ง ให้เอกอัครราชทูตประจาประเทศนั้นเป็นผู้ดาเนินการจัดการ
ออกเสียงลงคะแนนในประเทศดังกล่ าวได้ หรือคณะกรรมการอาจจะไม่จัด ให้มีสถานที่ลงคะแนน
ในประเทศนั้นก็ได้
ข้อ ๑๔ ในการติด ต่อระหว่างสถานเอกอัครราชทูต และสานักงานให้กระทาผ่านกระทรวง
การต่างประเทศ เว้นแต่กรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจาเป็น สถานเอกอัครราชทูตอาจติดต่อสานักงานโดยตรง
แล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศทราบ
ข้อ ๑๕ ในกรณี จ าเป็ น และเพื่ อ ความเหมาะสมแก่ ก ารด าเนิ น การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
ให้เอกอัครราชทูตมีอานาจย่น หรือขยายระยะเวลา หรืองดเว้นการดาเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนน
เลือกตั้งตามระเบียบนี้ แล้วรายงานให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศทราบ
ข้อ ๑๖ ในกรณีมีความจาเป็นต้องจ้างบุคคลซึ่งมิใช่พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ
หน่ ว ยงานของรัฐ รั ฐ วิ ส าหกิจ หรื อ เจ้ า หน้า ที่อื่ น ของรั ฐ มาช่ ว ยในการปฏิ บัติง านตามระเบียบนี้
ให้เอกอัครราชทูตกาหนดจานวนบุคคลที่จะจ้างและค่าจ้างในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมกับ
ประเทศนั้น
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หมวด ๒
การกาหนดวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๗ ภายในสิบวัน นั บแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้เอกอัครราชทูตประกาศกาหนดวัน เวลา วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสถานที่เลือกตัง้
โดยใช้แบบ ส.ส. ๓/๑ (นร) พร้อมทั้งปิดประกาศ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบโดยทั่ วกัน และรายงาน
ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการทราบด้วย
หากมีความจาเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้โดยประกาศ
ตามแบบ ส.ส. ๓/๒ (นร) ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศ
เปลี่ยนแปลงน้อยกว่าสิบวัน ก็ได้ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เดียวกับ
ที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง
ให้เอกอัครราชทูตกาหนดวันออกเสียงลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งวัน โดยวันที่กาหนดให้มาใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละประเทศจะกาหนดให้แตกต่างกันก็ได้ตามที่เห็นสมควร วันลงคะแนน
ต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
กรณีที่มีการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการโดยชอบแล้ว
ข้อ ๑๘ ประเทศใดมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิลงคะแนน ให้เอกอัครราชทูต
จั ด ให้ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนในประเทศนั้ น โดยอาจให้ มี ส ถานที่ อ อกเสี ย งลงคะแนนหรื อ ให้ มี
การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่นใดที่มิใช่เป็นการจัดตั้งสถานที่ออกเสียงลงคะแนนก็ได้
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของประเทศนั้น
หมวด ๓
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
ข้อ ๑๙ ภายใต้บังคับตามมาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ข้อ ๒๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ
โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสาคัญ
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ข้อ ๒๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามระเบียบนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
สามสิบวันและให้ถือว่าเป็นการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หมวด ๔
หลักเกณฑ์และวิธกี ารแจ้งความประสงค์การขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
การรับแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๒๒ ให้ เ อกอั ค รราชทู ต หรื อ ผู้ ที่ เ อกอั ค รราชทู ต มอบหมายมี อ านาจหน้ า ที่ ใ นการรั บ
แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร และรับแจ้งการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงสถานที่ออกเสียงลงคะแนน และการถอนชื่อเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร
และปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก รในรู ป แบบข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในเขตรับผิดชอบของตน ซึ่งเชื่อมโยงระบบกับสานักทะเบียนกลางให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ในกรณี ที่ เ อกอั ค รราชทู ต หรื อ ผู้ ที่ เ อกอั ค รราชทู ต มอบหมายไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ตามข้างต้นได้ ให้จัดทาฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ตามแบบ ส.ส. ๑/๗ (นร)
ข้อ ๒๓ ฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามข้อ ๒๒ อย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังนี้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย และชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
(๒) เลขประจาตัวประชาชน
(๓) วัน เดือน ปีเกิด
(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในราชอาณาจักร
(๕) ที่อยู่นอกราชอาณาจักร
(๖) หมายเลขโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
ส่วนที่ ๒
วิธีการแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๒๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
นอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. ๑/๗ (นร) และแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงาน
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ของรัฐที่มีรูปถ่าย และมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร หรือหนังสือเดินทางหรือสาเนาเอกสาร
ดั ง กล่ า วต่ อ เอกอั ค รราชทู ต หรื อ ผู้ ที่ เ อกอั ค รราชทู ต มอบหมายแห่ ง เขตรั บ ผิ ด ชอบที่ ต นมี ถิ่ น ที่ อ ยู่
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือทาหนังสือมอบหมายให้บุค คลใดดาเนินการแทนได้
หรือดาเนินการด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่ อ เอกอั ค รราชทู ต หรื อผู้ ที่ เ อกอั ค รราชทู ต มอบหมายได้ต รวจสอบหลั ก ฐาน แล้ ว เห็น ว่า
ผู้แ จ้งความประสงค์เป็นบุคคลเดียวกับบุคคลในเอกสารหลักฐานและเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อ
ในฐานข้อมูล ในกรณีตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามแบบ ส.ส. ๑/๙ (นร)
ข้อ ๒๕ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอลงทะเบียนตามแบบ ส.ส. ๑/๗ (นร) และแสดงหลักฐาน
ตามข้อ ๒๔ ต่อนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
เมื่ อ นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ นายทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น ผู้ รั บ แจ้ ง ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า ผู้ แ จ้ ง
ความประสงค์ขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ให้เพิ่มชื่อบุคคลนั้นในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร หากพบว่าไม่เป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ให้แจ้งบุคคลนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับยื่นคาขอ
ข้อ ๒๖ การยื่น คาขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดาเนินการยื่นคาขอ
ลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้
(๑) เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจาตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เลขหลัง
บัตรประจาตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนนอกราชอาณาจักร เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(๒) เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้ต รวจสอบข้อมูล
ที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ลงคะแนนให้ ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิก
การลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
(๓) เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่
หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อ มูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล
ให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
(๔) เมื่อผู้ยื่นคาขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐาน
ประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
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ข้อ ๒๗ ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนใดประสงค์จ ะตรวจสอบบัญ ชีร ายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิเ ลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคาขอต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย เพื่อให้ดาเนินการ
ตรวจสอบโดยเร็วหรือผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอาจจะดาเนินการด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ส่วนที่ ๓
การเพิ่มชือ่ ถอนชื่อ และเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูน่ อกราชอาณาจักรในฐานข้อมูล
ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
ข้อ ๒๘ ผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะขอเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร
ในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ให้แจ้งความประสงค์ต่อเอกอัครราชทูต
แห่ ง เขตรับผิ ด ชอบที่ต นเองมี ถิ่น ที่ อยู่ หรื อ ผู้ ที่ เ อกอัค รราชทู ต มอบหมาย เพื่ อ ปรั บปรุงฐานข้อมูล
ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ข้อ ๒๙ เมื่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทู ตมอบหมายได้รับการแจ้งความประสงค์
ตามข้อ ๒๘ แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเพิ่มชื่อ ให้ตรวจสอบหลักฐานถ้าเห็นว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้เพิ่มชื่อในฐานข้อมูล
ในกรณีที่ต รวจสอบแล้ว พบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้แจ้งผู้ยื่นความประสง ค์ทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(๒) กรณีถอนชื่อเพื่อกลับมาใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร ให้จาหน่ายชื่อบุคคลดังกล่าว
ออกจากฐานข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๓) กรณีเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้เอกอัครราชทูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ผู้แจ้ง
ความประสงค์มีถิ่นที่อยู่เดิม หรือมีถิ่นที่อยู่ใหม่ หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายเป็นผู้ดาเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในเขตรับผิดชอบของตน
ข้อ ๓๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้เดินทางกลับมาในราชอาณาจักรแล้ว โดยไม่ได้แจ้งขอถอนชื่อ
ต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย หากประสงค์จะขอใช้สิทธิเลือกตั้งในราชอาณาจักร
ให้แจ้งขอถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอาเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตน
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
หมวด ๕
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
ส่วนที่ ๑
การจัดทาและการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร
ข้อ ๓๑ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย มีหน้าที่จัดพิมพ์บัญชีรายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามแบบ ส.ส. ๑/๑ (นร) (ชุ ด ส าหรั บ ออกเสี ย งลงคะแนน) จ านวน ๑ ชุ ด
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และตามแบบ ส.ส. ๑/๒ (นร) (ชุดสาหรับปิดประกาศ) จานวนตามที่เอกอัครราชทูตเห็นเหมาะสม
โดยคานึงถึงวิธีการลงคะแนนในแต่ละประเทศ
ในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑/๑ (นร) ให้ระบุเลขประจาตัว
ประชาชนของผู้มีสิทฺธิเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เช่ น การเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ หรือย้ายที่อยู่ สาหรับการจัดทาบัญชี รายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ตามแบบ ส.ส. ๑/๒ (นร) มิ ใ ห้ ร ะบุ เ ลขประจ าตั ว ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
เพื่อปิดประกาศให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้
ในกรณีที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งได้
ให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสานักทะเบียนกลางจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้งส่งให้กระทรวง
การต่างประเทศดาเนินการ
ข้อ ๓๒ กรณีพรรคการเมืองใด หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดต้องการบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร ที่เอกอัครราชทูตได้ประกาศไว้ ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนัน้ ขอคัดสาเนา
จากเอกอัครราชทูตโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง
ส่วนที่ ๒
การเพิ่มชือ่ การถอนชื่อ
ข้อ ๓๓ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว
แต่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อาจยื่นคาร้องขอเพิ่มชื่อต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูต
มอบหมายก่อนสิ้นสุดการลงคะแนนไม่น้อยกว่าสามวัน ตามแบบ ส.ส. ๑/๔ (นร)
เมื่อได้รับคาร้องแล้ว หากเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายเห็นว่าผู้ยื่นคาร้อง
เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และได้ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้แล้วจริง
ให้สั่งเพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและในฐานข้อมูล พร้อมทั้งแจ้งให้สานักทะเบียนกลางทราบ
หากผู้ยื่นคาร้องเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือมิได้ยื่นคาร้องขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไว้
ให้สั่งยกคาร้อง และแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รบั คาร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ดว้ ย
ข้อ ๓๔ ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่ไ ด้ประกาศตามข้อ 31 เป็น ผู้ไ ม่มีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนนให้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อเอกอัครราชทูต
หรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายก่อนเริ่มการลงคะแนนไม่น้อยกว่าห้าวันตามแบบ ส.ส. ๑/๔ (นร)
เพื่อให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า มีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าบุคคลที่ถูกขอให้ถอนชื่อดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้สั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
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กากับไว้แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบ รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในกรณีเอกอัครราชทูต
หรื อ ผู้ ที่ เ อกอั ค รราชทู ต มอบหมายพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ผู้ มี ชื่ อ อยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
ที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ก็ให้สั่งยกคาร้องแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้องทราบภายใน
สามวันนับแต่วันที่ได้รับคาร้องโดยให้แสดงเหตุผลด้วย
ส่วนที่ ๓
การเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๓๕ เมื่อมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ให้เลขาธิการแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตทราบทันที
เมื่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บันทึก
รายชื่อดังกล่าวในทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑/๕ (นร) และให้จัดทาประกาศ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๑/๖ (นร) แล้วปิดประกาศไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูตโดยเร็ว
ในกรณีที่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ได้รับแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอน
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ภายหลั ง ได้ ป ระกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนนอกราชอาณาจั กรแล้ ว
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายใช้วิธีขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร โดยให้ระบุข้อความ “ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง” ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ
วันเดือนปีกากับไว้
หมวด ๖
เจ้าพนักงานผูด้ าเนินการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง
ข้อ ๓๖ ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เป็นเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งอย่างน้อยหนึ่งชุด ชุดละไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งหนึ่งคน และกรรมการประจาที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน
(๒) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งคน ซึ่งแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต
เพื่อทาหน้าที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง
คาสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ ง ให้ใช้แบบ ส.ส. ๒/๑ (นร) แล้วปิด ประกาศคาสั่งดังกล่าว
ณ สถานเอกอัครราชทูตและแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ ส.ส. ๒/๒ (นร)
เจ้าพนั กงานผู้ดาเนิ น การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากหน้าที่เมื่อเสร็จสิ้นดาเนินการ
ตามข้อ ๕๙ แล้ว
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ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งแบ่งหน้าที่ ดังนี้
(๑) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในที่ เ ลื อ กตั้ ง จั ด ระเบี ย บและควบคุ ม ดูแ ลให้ ค วามสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการและผู้สูงอายุที่มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อให้การดาเนินการออกเสียงลงคะแนนเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย
(๒) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งก่อนส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน พร้อมหมายเหตุ
การลงคะแนนในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ควบคุมคูหาลงคะแนน จัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนนในคูหาลงคะแนน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม
(๔) ควบคุมดูแ ลหี บบัตรเลือกตั้ง และอานวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การออกเสี ย งลงคะแนนในที่ เ ลื อ กตั้ ง ใด
ให้ ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งนั้น แจ้งต่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย
เพื่อแจ้งคณะกรรมการดาเนินการตามกฎหมาย
ข้อ ๓๙ ก่อนวันลงคะแนนให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายจัดการอบรม
คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เข้าใจถึงหน้าที่ของตนอัน พึง
จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อ ๔๐ ในวันออกเสียงลงคะแนน เมื่อถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนหรือระหว่างการออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีกรรมการประจาที่เลือกตั้งมาปฏิบัตหิ น้าที่นอ้ ยกว่าสามคน ให้กรรมการประจาที่เลือกตัง้
ที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นกรรมการประจาที่เลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
จนกว่าผู้ได้รับการแต่งตั้งจะมาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่ง
ข้อ ๔๑ ในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า หรื อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า เจ้ า พนั ก งาน
ผู้ดาเนินการเลือกตั้งผู้ใดขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ หรือละทิ้งหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่
ให้เอกอัครราชทูตสั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งแทนทันที
ข้อ ๔๒ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบั ติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของ
คณะกรรมการ หรื อ ค าสั่ ง ศาลอั น เกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ
หรือคาสั่งศาล อันเกี่ยวกับการเลือกตั้งหากได้กระทาโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิด
ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
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เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่
วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่
ข้อ ๔๓ การประชุมคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้ง เป็นประธานที่ประชุม
การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากัน ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๔๔ กรณี ป ระธานกรรมการหรือ กรรมการประจ าที่ เลื อ กตั้ง ไม่ม าปฏิ บัติห น้าที่ หรือมา
แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายแต่งตั้งให้ครบจานวน
เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หมวด ๗
การดาเนินการ
ส่วนที่ ๑
บัตรเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๔๕ บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ใ ช้ ใ นการเลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก ร ให้ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ
บัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชอาณาจักร
ข้อ ๔๖ หี บบัต รเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับ
หีบบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชอาณาจักร
ในกรณีจาเป็น เอกอัครราชทูตอาจกาหนดให้ใช้สิ่งอื่นที่เหมาะสมแทนหีบบัตรเลือกตั้งได้
ส่วนที่ ๒
การออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ข้อ ๔๗ ก่อนวัน ลงคะแนน ให้ เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูต มอบหมาย จัด ให้ มี
การประชาสัมพันธ์ โดยวิธีการที่เห็นสมควร เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรทราบ
โดยทั่วกันถึงวัน เวลา สถานที่ออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศนั้น รวมทั้งอาจทาเป็นหนังสือถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๑/๓
(นร) ด้วย
ข้อ ๔๘ ให้ ปิ ด ประกาศเอกสารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ณ สถานที่ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ บริ เ วณ
ใกล้เคียงก่อนวันออกเสียงลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน
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(๑) กาหนด วัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
(ส.ส. ๓/๑ (นร))
(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๑ (นร))
(๓) ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๔๙ ให้ เ อกอั ค รราชทู ต หรื อ ผู้ ที่ เ อกอั ค รราชทู ต มอบหมายจั ด เตรี ย มที่ เ ลื อ กตั้ ง ส าหรั บ
ออกเสี ย งลงคะแนนพร้ อ มมอบสิ่ ง ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ แ ก่ ค ณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง ให้ เ สร็ จ สิ้ น ก่ อ น
วันออกเสียงลงคะแนน
(๑) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมกุญแจ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้แทนกุญแจ
(๒) บัตรเลือกตั้ง
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๔) รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี (ส.ส. ๔/๓๑)
(๕) รายชื่ อ พรรคการเมื อ งที่ ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 4/23) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
(ส.ส. ๔/24)
(๖) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๔/๑ (นร))
(๗) แบบพิมพ์ และอุปกรณ์การเลือกตั้งอื่น
ข้อ ๕๐ ในวันออกเสียงลงคะแนนให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้งก่อนเวลา
ลงคะแนนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย ตลอดจนประกาศต่าง ๆ ซึ่งปิดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ หากชารุดหรือสูญหายให้ดาเนินการจัดให้มีให้ครบถ้วน และให้คณะกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งประชุมและจัดแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติตามข้อ ๓๗
ข้อ ๕๑ ให้ คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้ง นับจานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ได้รับมาแล้ว
ปิดประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๔ (นร) และอาจชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทราบ
ข้อ ๕๒ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่นั้นเห็นว่าเป็นหีบเปล่าเสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
พร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้ง แล้วปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อื่น
แทนกุญแจ เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรเลือกตัง้ และบันทึกการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจา
ที่เลือกตั้งตามแบบ ส.ส. ๕/๖ โดยให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้น
ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในขณะนั้น
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก ไม่ต้องปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอก
หีบบัตรเลือกตั้ง
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งกล่าวเปิดการลงคะแนน
เช่น กล่าวว่า “บัด นี้ถึงเวลาออกเสียงลงคะแนนแล้วขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน” แล้วจึงเริ่ม
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ดาเนินการออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ประธานกรรมการประจาที่เลือกตั้งไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือมา
แต่ไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งคนใดคนหนึ่งประกาศเปิดการลงคะแนนแทน
ข้อ ๕๓ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน ให้แสดงตนต่อกรรมการประจา
ที่เลือกตั้งพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทาง
หรื อ หลั ก ฐานอื่ น ใดของทางราชการ หรื อ หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ มี รูป ถ่ ายสามารถแสดงตนได้ และมี
เลขประจาตัวประชาชนผู้ถือบัตร เพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งตรวจบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมื่อพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดทักท้วง ให้กรรมการประจา
ที่เลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ หากไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวา
ถ้าไม่มีหั ว แม่มือขวา ให้ พิมพ์หั ว แม่มือซ้าย ถ้าไม่มีหัวแม่มือซ้าย ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่ ง
และให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งบันทึกไว้ว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือใดและให้เขียนชื่อสกุลของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
บริเวณลายพิมพ์นิ้วมือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๑ (นร)) หากไม่มีนิ้วมือ ให้ยกเว้น
การพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วบันทึกเหตุดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย
(๒) จดชื่ อ ประเภทของเอกสาร และหมายเลขเอกสารที่ ใ ช้ แ สดงตน และชื่ อ หน่ ว ยงาน
ที่ออกเอกสารดังกล่าว
(๓) ให้กรรมการประจาที่เลือกตั้ง ลงลายมือชื่อและบันทึกหมายเลขลาดับที่ในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑ (นร)) ของผู้นั้น และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย
(๔) ให้ ก รรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง มอบบั ต รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง
เขตเลือกตั้งหนึ่งบัตร พร้อมทั้งซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) โดยให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งลงรายการ
เขตเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนผู้นั้นและจังหวัด พร้อมทั้งรหัสเขตเลือกตั้งที่ปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. ๑/๑ (นร)) ลงบนด้านหน้าซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒)
ข้อ ๕๔ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจาที่เลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วง
หรื อ ผู้ ถู ก สงสั ย มี สิ ท ธิ ล งคะแนนหรื อ ไม่ และในกรณี ที่ ค ณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง วิ นิ จ ฉั ย ว่ า
ผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจา
ที่เลือกตั้งทาบันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
(ส.ส. ๕/๒๒ (นร))
ถ้าคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งประชุมและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อ
ในบั ญ ชี รายชื่อ ผู้มี สิท ธิเลือ กตั้ง ให้ ด าเนินการตามข้อ ๕๒ และให้บันทึ กคาวินิ จฉัย ลงในรายงาน
การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๕/๒๒ (นร)) ด้วย
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ข้อ ๕๕ เมื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ รั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง และซองใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง (ส.ส. ๕/๒)
ตามข้อ ๕๓ (๔) แล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อลงคะแนน และเมื่อลงคะแนนแล้วให้นาบัตรเลือกตั้ง
ดังกล่าวบรรจุลงในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) แสดงให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งตรวจว่ามีบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อยู่ในซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) แล้วจึงปิดซอง
ใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) และให้กรรมการประจาที่เลือกตั้งลงลายมือชื่อกากับตรงรอยต่อผนึ ก
และอาจใช้เทปกาวใสปิดทั บรอยต่อผนึกด้วยก็ได้ เสร็จแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาซองใส่บัตรเลือกตั้ง
(ส.ส. ๕/๒) ดังกล่าวใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ากรรมการประจาที่เลือกตั้งทันที
ข้อ ๕๖ กรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต และผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งเพื่อทาการสอดส่องดูแลหรือแนะนา
ให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า พนั ก งานผู้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง อยู่ ณ ที่ เ ลื อ กตั้ ง นั้ น เป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อกาหนด หรือคาสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้ ค ณะกรรมการประจาที่เ ลื อกตั้งบัน ทึก การเข้ าไปในที่ เลื อ กตั้ง ของบุค คลตามวรรคหนึ่ ง
ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๖)
ข้อ ๕๗ เมื่ อ ถึ ง เวลาปิ ด การลงคะแนนให้ ป ระธานกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง ประกาศปิ ด
การออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าวว่า “บัดนี้ถึงเวลาปิดการลงคะแนนแล้ว ” ให้งดจ่ายบัตรเลือกตั้ง
และให้ทาเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนไม่ได้
กรณีตามวรรคหนึง่ ถ้ายังมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาปรากฏตัวอยู่
ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตัง้
ให้คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้วบันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง และเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
เสร็จสิ้น แล้ว ให้ คณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งลงลายมือชื่อในป้ายสาหรับปิด ช่องใส่บัต รเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๕/๑ (นร) และนาป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ ๕๘ ให้ ค ณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง น าบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ เ หลื อ มานั บ ให้ ท ราบจ านวน
และบันทึกจานวนลงในปกบัตรด้านหลัง และใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับ
จานวนบัตรเลือกตั้ง
ให้กรรมการประจาที่เลื อกตั้ง ทาเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้ง
ทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน หรือกระทาด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้
ให้ ค ณะกรรมการประจ าที่ เ ลื อ กตั้ ง จั ด ท าประกาศรายการเกี่ ย วกั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง
(ส.ส. ๕/๔ (นร)) จานวนสามชุด เพื่อ
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
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(๒) ส่งให้เอกอัครราชทูตสองชุด
ข้อ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการประจาที่เลือกตั้งได้ดาเนินการตามข้อ ๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ดาเนินการนาส่งสิ่งของต่อไปนี้มอบให้แก่เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายทันที คือ
(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิลงคะแนนของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๒) รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๕/๒๒ (นร)) จานวนหนึ่งชุด
(๓) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน (ส.ส. ๕/๗ (นร))
จานวนสองชุด
(๔) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด
(๕) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมด้วยกุญแจหรืออุปกรณ์ที่ใช้แทนกุญแจ
(๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของอื่น เช่น ธงชาติ ป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เป็นต้น
(๗) รายชื่ อ พรรคการเมื อ งที่ ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๔/๒3) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
(ส.ส. ๔/๒4) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๔/๑ (นร))
(๘) รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ง เขตเลื อ กตั้ง ที่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ง มีชื่ ออยู่ ใ นทะเบี ยนบ้าน
ของเขตเลือกตั้ง
เมื่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้ทาการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการ
ประจาที่เลือกตั้งนาส่ง หากถูกต้องครบถ้วนให้จัดเก็บรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้น
การลงคะแนน (ส.ส. ๕/๗ (นร)) แล้วให้จัดทาประกาศผลการลงคะแนน (ส.ส. ๕/๒๓ (นร)) โดยมี
รายการต่าง ๆ เช่น จานวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับทั้งหมด จานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
ทั้งในส่วนการลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ การออกเสียงลงคะแนน
โดยวิธีอื่น จานวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ เป็นต้น และดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ สถานเอกอัครราชทูต
(๒) ใส่ในถุงเมล์การทูต
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๐ ในการรับมอบและส่งมอบตามข้อ ๕๙ ให้ผู้มอบและผู้รับมอบทาเอกสารหลักฐาน
เก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒ ก

หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มกราคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓
การออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
ข้อ ๖๑ ในกรณี ที่ เ อกอั ค รราชทู ต เห็ น สมควรให้ ใ ช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนทางไปรษณีย์
ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายดาเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๑) เอกสารแนะนาการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องระบุวันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ต้องส่ง (๒) (๓) (๗) คืนให้เอกอัครราชทูต
(๒) บัตรเลือกตั้ง โดยต้นขั้วบัตรเลือกตั้งให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย
ลงลายมือชื่อและบันทึกหมายเลขลาดับที่ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นไว้ที่
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย และเก็บต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไว้โดยไม่ต้องส่งไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ซึ่งต้องระบุรหัสเขตเลือกตั้งและจังหวัดของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งด้วย
(๔) รายชื่ อ พรรคการเมื อ งที่ ยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. ๔/๒3)
(๕) รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่ งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. ๔/๑ (นร))
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเลือกตั้ง
(๖) รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของเขตเลือกตั้ง
(๗) ซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑ (นร)) ซึ่งได้ปิดดวงตราไปรษณียากร และได้จ่าหน้าซองถึง
สถานเอกอัครราชทูตด้วย
ข้อ ๖๒ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับเอกสารตามข้อ ๖๑ แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงรายการทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑ (นร))
ให้ครบถ้วน
(๒) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งให้ทาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องทาเครื่องหมายของ
หมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งและในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาทในช่องทาเครื่องหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
(๓) นาบัตรเลือกตั้งใส่ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) และปิดผนึก แล้วบรรจุในซองใส่เอกสาร
(ส.ส. ๕/๒๑ (นร)) พร้อมกับปิดผนึก ลงลายมือชื่อกากับตรงรอยต่อผนึกแล้วส่งคืนแก่เอกอัครราชทูต
ภายในเวลาที่กาหนด
(๔) ให้แนบสาเนาหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงคะแนนเลือกตั้งที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
เช่น สาเนาหนังสือเดินทาง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน เป็นต้น ลงในซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑ (นร)) ด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒ ก

หนา้ ๕๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มกราคม ๒๕๖๒

ข้อ ๖๓ ให้ เ อกอั ค รราชทู ต กาหนดวัน รับคื นเอกสารการลงคะแนนเลือ กตั้ง โดยวันสุ ด ท้าย
ของการรับคืนเอกสารดังกล่าวต้องก่อนวันเลือกตั้งในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ ๖๔ เมื่อเอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมายได้รับซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑ (นร))
ตามข้อ ๖๑ (๗) แล้ว ให้บันทึกการรับซองใส่บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ส. ๑/๑ (นร)) และให้เปิดเพื่อนาซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ออกมาลงลายมือชื่อกากับ
ตรงรอยต่อผนึกและใช้เทปกาวใสปิดทับตลอดรอยต่อผนึก เพื่อจัดส่งต่อไปยังสถานที่นับคะแนนประจา
เขตเลือกตั้งในราชอาณาจักร ส่วนซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑ (นร)) ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ ๖๕ ให้ เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งในการจัดการออกเสียง
ลงคะแนนทางไปรษณีย์ได้ตามความเหมาะสม โดยใช้แบบ ส.ส. ๒/๕ (นร)
ส่วนที่ ๔
การออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีอนื่
ข้อ ๖๖ ในกรณี ที่ เ อกอั ค รราชทู ต เห็ น สมควรให้ มี ก ารออกเสี ย งลงคะแนนโดยวิ ธี อื่ น
ให้ เ อกอั ครราชทู ต ประกาศให้ ผู้มี สิท ธิเลื อกตั้งทราบโดยละเอีย ด ถึ ง ก าหนดหลั กเกณฑ์ และวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนภายในสิบวันนับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป
ให้เอกอัครราชทูตแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้งในการจัดการออกเสียงลงคะแนน
โดยวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม โดยใช้แบบ ส.ส. ๒/๑ (นร)
ส่วนที่ ๕
การดาเนินการภายหลังปิดการลงคะแนน
ข้อ ๖๗ ภายหลังปิดการลงคะแนนแล้ว ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย
นาซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) และบัญชีจานวนซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๕/๓ (นร)) แล้วแต่กรณี มาคัดแยกเป็นรายเขตเลือกตั้งและรายจังหวัด
แล้วใส่ในถุงพลาสติกบรรจุในถุงเมล์การทูตเพื่อนาส่งไปนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนนของแต่ละเขตเลือกตั้ง
ในราชอาณาจักร
สาหรับซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ที่เอกอัครราชทูตได้รับเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา
ที่เอกอัครราชทูตประกาศกาหนดแล้วให้ดาเนินการจัดส่งโดยเร็ว หากการเลือกตั้งในราชอาณาจักร
เริ่มต้นนับคะแนนแล้ว ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย และให้ทาลายตามข้อ ๖๙ ต่อไป

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๒ ก

หนา้ ๕๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มกราคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๖
การแจ้งเหตุที่ทาให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตัง้
ข้อ ๖๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไม่อ าจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตามแบบ ส.ส. ๑/๘ หรือทาเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องระบุเลขประจาตัวประชาชน หมายเลข
หนั ง สื อ เดิ น ทาง พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ด้ ว ยว่ า ไม่ อ าจไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ได้ ไปยั ง นายทะเบี ย นอ าเภอหรื อ
นายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทาหนังสือ
มอบอ านาจให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง อื่ น ด าเนิ น การแทนภายในก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้นาวิธีการพิจารณาการแจ้งเหตุที่ใช้บังคับอยู่ในราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๗
การเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน การทาลายเอกสารทีเ่ กีย่ วกับการเลือกตัง้
ข้อ ๖๙ ให้เอกอัครราชทูตเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
และจะทาลายได้เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วนั พ้นระยะเวลาร้องคัดค้านการเลือกตัง้ ตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในกรณีที่มีการคัด ค้านการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ให้ เอกอัครราชทูต เก็บรักษาเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้และจะทาลายเอกสารหลักฐานได้เมื่อพ้นกาหนดเจ็ด วันนับแต่วันที่
คณะกรรมการได้วินิจฉัยชี้ขาด
ส่วนที่ ๘
ตัวอย่างบัตรเลือกตัง้ ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้ง แบบพิมพ์
ข้อ ๗๐ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้เป็นไปตามตัวอย่างบัตรเลือกตั้งในราชอาณาจักร
ตัวอย่างการจัดบริเวณที่เลือกตั้งและแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
แบบพิมพ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นาแบบพิมพ์ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ใช้บังคับในราชอาณาจักรมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

คําสั่งเอกอัครราชทูต
ที่ ...../.........
เรื่อง มอบหมายให้กงสุลใหญ่ดาํ เนินการแทน
ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป
อาศัยอํานาจตามความ ข้อ 10 และข้อ 11 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 เอกอัครราชทูต ณ ........... จึงมอบหมายให้
กงสุลใหญ่เป็นผู้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร ดังนี้
ลําดับที่
กงสุลใหญ่
1
นาย/นาง/นางสาว..............................................กงสุลใหญ่
ณ............................................................................................

เขตพื้นที่หรือเมืองที่รับผิดชอบ

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



ส.ส. ๑/๑ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ประจําที่เลือกตั้งที่ ...............................

-------------------(ใช้สาํ หรับออกเสียงลงคะแนน)

สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่ในเมือง/รัฐ ..................... ประเทศ .....................
สถานที่ออกเสียงลงคะแนน คือ ....................................................................................

(ใบแรก)

ส.ส. ๑/๑ (นร)
(ใบต่อ)
(ใช้สาํ หรับออกเสียงลงคะแนน)
ลําดับ
เขตเลือกตั้ง
ที่

รหัส
เขต
เลือกตั้ง

เลขประจําตัว
ประชาชน

ลงลายมือชือ่
หรือ
ลายพิมพ์นิ้วมือ

หลักฐานที่ใช้แสดงตน
เอกสาร
ชื่อหน่วยงาน
ที่ใช้แสดงตน
ที่ออกเอกสาร

เอกสารที่ใช้แสดงตน ๑ = บัตรประจําตัวประชาชน ๒ = หนังสือเดินทาง ๓ = อื่นๆ



วิธีทอี่ อกเสียงลงคะแนน
หมาย
ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตัง้ เหตุ
(รับบัตรคืนเมื่อวันที่)

ส.ส. ๑/๑ (นร)

(ใบท้าย)
(ใช้สาํ หรับออกเสียงลงคะแนน)
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย

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



๑. กรณีสถานเอกอัครราชทูตให้ใช้เป็นประกาศ เอกอัครราชทูต ณ ...............................
๒. กรณีสถานกงสุลใหญ่ให้ใช้เป็นประกาศ กงสุลใหญ่ ณ ...............................
๓. กรณีอ่นื นอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้เป็นประกาศผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ..............................

ส.ส. ๑/๒ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
ประจําที่เลือกตั้งที่ ...............................

-------------------(ใช้สาํ หรับปิดประกาศ)
สําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่มีถิ่นที่อยู่ในเมือง/รัฐ ..................... ประเทศ .....................
สถานที่ออกเสียงลงคะแนน คือ ....................................................................................

(ใบแรก)


ส.ส. ๑/๒ (นร)
(ใบต่อ)
(ใช้สาํ หรับปิดประกาศ)
ลําดับ
ที่



จังหวัด
เขตเลือกตั้ง

รหัส
เขต
เลือกตั้ง

ชื่อตัว-ชื่อสกุล

วิธีทอี่ อกเสียงลงคะแนน
ทางไปรษณีย์
สถานที่เลือกตัง้
(รับบัตรคืนเมื่อวันที่)

หมายเหตุ

ส.ส. ๑/๒ (นร)

(ใบท้าย)
(ใช้สาํ หรับปิดประกาศ)
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย

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



๑. กรณีสถานเอกอัครราชทูตให้ใช้เป็นประกาศ เอกอัครราชทูต ณ ...............................
๒. กรณีสถานกงสุลใหญ่ให้ใช้เป็นประกาศ กงสุลใหญ่ ณ ...............................
๓. กรณีอ่นื นอกเหนือจากข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้เป็นประกาศผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ..............................

ส.ส. ๑/๓ (นร)
(ด้านหน้า)
หนังสือถึงผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
จาก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ณ ...................
เรียน
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เป็นวันออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ : ข้อความในแบบสามารถปรับเปลี่ยนเป็นภาษาท้องถิ่นในแต่ละประเทศ



(ด้านหลัง)

ส.ส. ๑/๓ (นร)

วันที่ ..............................................................
เรียน ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ในการออกเสียงลงคะแนน
จึงขอให้ท่านโปรดดําเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบรายชื่อและรหัสเขตเลือกตั้งจากบัญ ชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ณ สถานเอกอั ค รราชทู ต /สถานกงสุ ล ใหญ่ ว่ า มี ชื่ อ ของท่ า นหรื อ ไม่ ถ้ า ไม่ มี ห รื อ ไม่ ถู ก ต้ อ ง โปรดติ ด ต่ อ
.........................................ก่อนวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. ....
๒. ไปออกเสี ย งลงคะแนน ณ ที่ เลื อ กตั้ ง ที่ ................. ซึ่ ง กํ า หนดให้ (ระบุ ส ถานที่ ) .
เมื อ ง ........................................... ประเทศ ........................................ เป็ น สถานที่ อ อกเสี ย งลงคะแนนใน
วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.
๓ . พิ จ ารณ าราย ชื่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ ก ตั้ ง ซึ่ งป ราก ฏ ต าม ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก าร
การเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่ www.ect.go.th หรือ
(ระบุ website)
๔. เมื่ อท่านได้ ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ กรอกชื่อจังหวัด เขตเลือกตั้งและรหั สเขตเลือกตั้ ง
ลงบนซองใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง (ส.ส. ๕/๒) โดยตรวจสอบข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
นอกราชอาณาจักร หรือ www.ect.go.th
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย



ส.ส. ๑/๔ (นร)
แบบคําร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
รับที่ ............... /ลงวันที่ ....................

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

วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. ….
ข้ า พเจ้ า ................................... มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ บ้ านเลขที่ ............ ถนน ........................................
เมื อง ...................................... ประเทศ .............................เล ขป ระจํ า ตั วป ระชาชน ..........................
มี ค วามประสงค์ ข อให้ ................................................... ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
นอกราชอาณาจักร ของที่เลือกตั้งที่ ....................................... ดังนี้
๑. ขอเพิ่มชื่อข้าพเจ้าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ในที่เลือกตั้งที่ ....................................
๒. ขอถอนชื่อ  ข้าพเจ้า  บุคคลดังต่อไปนี้ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร ประจําที่เลือกตั้งที่ ........................... คือ
(๑) ..................................................................
(๒) ..................................................................

ลงชื่อ .................................. ผู้ยื่นคําร้อง
(.................................)
คําสั่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
 กรณีขอเพิ่มชื่อ ได้ตรวจสอบในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว
 พบชื่อผู้ ยื่นคําร้อง ให้ เพิ่ มชื่อผู้ ยื่นคํ าร้องในบั ญชี รายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 ไม่พบชื่อผู้ยื่นคําร้อง ให้ยกคําร้อง
 กรณีขอถอนชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
 คําร้องมีหลักฐานเชื่อได้ว่า ผู้ถูกกล่าวอ้างไม่เป็นผู้มีสิท ธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจริง
ให้ขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
 คําร้องมีหลักฐานไม่เพียงพอ เนื่องจากชื่อของผู้ถูกกล่าวอ้างยังมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ยกคําร้อง
 ผู้ถูกกล่าวอ้างไม่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ขีดฆ่าชื่ออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
สั่ง ณ วันที่ .................................................
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย



ส.ส. ๑/๕ (นร)
ทะเบียนเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
ประจําสถานเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ .........................
มีชื่ออยู่ใน
เลข
ลําดับ
ประจําตัว
ที่
ประชาชน

ชื่อตัว
ชื่อสกุล

อายุ

เขตเลือกตั้งที่

รายการเพิกถอนสิทธิ
โดยคําพิพากษาศาล/
ระยะเวลาที่
โดย มติคณะกรรมการ
ถูกเพิกถอน
การเลือกตั้ง
จังหวัด
(ให้ระบุหมายเลขคดีแดงหรือ สิทธิเลือกตั้ง
ครั้งที่ของมติ กกต.)

ข้อมูล ณ วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย



วันที่
พ้นจากการ
ถูกเพิกถอน
สิทธิ

ส.ส. ๑/๖ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
เรื่อง การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
-------------------ด้ ว ย เอกอั ค รราชทู ต /กงสุ ล ใหญ่ ณ ................................. ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่ามีบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ ณ เมือง .............................. ประเทศ .......................... นี้ ถูกศาลพิพากษาถึง
ที่สุดและหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งดังมีรายชื่อ ดังนี้
ลําดับ เลขประจําตัว
ที่
ประชาชน

ชื่อ - สกุล

มีชื่ออยู่ใน
อายุ
จังหวัด
เขตเลือกตั้งที่

คําพิพากษา
วันที่พน้ จากการ
หมายเลขคดีแดง/
ถูกเพิกถอนสิทธิ
มติ กกต.ครั้งที่

บุคคลดังกล่าวข้างต้นจึงต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย



ส.ส. ๑/๗ (นร)
แบบคําขอลงทะเบียน
ขอใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน/ขอเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
และขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
เลขที่………………….(สําหรับเจ้าหน้าที่)

เขียนที่……………….….………...........................

๑. ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ........................เลขหนังสือเดินทาง ..................................
ชื่อ-สกุล (ไทย) ...........................................................
ชื่อ-สกุล (Eng) ..........................................................
เพศ ............................. วัน เดือน ปี เกิด ......................................
๒. ที่อยู่ในประเทศไทย (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้ า นเลขที่ ............. ชื่ อ หมู่ บ้ า นหรื อ ชุ ม ชน ................................................. หมู่ ที่ .............
ซ อ ย ............................... ถ น น ................................... ตํ าบ ล /แ ข วง .......................................
อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์ ...............................
๓. ที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
บ้านเลขที่ .............................................................. ถนน .................................................................
เมือง ................................................. มลรัฐ/จังหวัด ............................................... ประเทศ.....................................
รหัสไปรษณีย์ ................... E-mail ............................................................... โทรศัพท์ ...............................
๔. ในการเลือกตั้งครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี้
 ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
 ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและสถานที่การออกเสียงลงคะแนน
 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
๕. วิธีการออกเสียงลงคะแนนและสถานที่ออกเสียงลงคะแนน
 การออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ณ ............................
 การออกเสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ .........................................
 การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................
(.............................................)
วันที่ ..................................................



ส.ส. ๑/๘
(ด้านหน้า)
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส่วนที่ ๑)
เขียนที่..................................................
วันที่.........................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................ เลขประจําตัวประชาชน.....................
อายุ ................ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ .....................หมู่ ที่ ......................ตรอก/ซอย.................................................
ถนน.......................................................ตํ า บล/เทศบาล..................................อํ า เภอ...................................
เขตเลือกตั้งที่................ จังหวัด................................. ขอแจ้งว่าข้าพเจ้ามีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ในการเลือกตั้ง ดังนี้
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ......... พ.ศ. ....
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
เนื่องจาก ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการแจ้งด้วย (กรณีมี) คือ
๑. .............................................................
๒. .............................................................
๓. .............................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)..........................................ผู้แจ้งเหตุ
(.........................................)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ตัดตามเส้นนี้
(ส่วนที่๒)
(หนังสือตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ)
เรียน ...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
รหัสไปรษณีย์ ..............
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(หมายเหตุ ผูแ้ จ้งเหตุเป็นผู้จ่าหน้าซองถึงตัวผู้แจ้ง)


(ด้านหลัง)
บันทึกของบุคคลรับแจ้งเหตุ (ส่วนที่ ๑)

ส.ส. ๑/๘

วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. ..........
ได้ตรวจสอบแล้วผู้แจ้งเหตุมชี ื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ... เดือน ......... พ.ศ. ....
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
 การเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
 การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 มีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอ  ไม่มีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอ
 แจ้งให้ผแู้ จ้งเหตุทราบ เมื่อวันที่........................................
(ลงชื่อ).........................................
(.........................................)
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น/เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย............................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*ตัดตามเส้นนี้
(ส่วนที่๒)
(สําหรับบุคคลรับแจ้งเหตุ)
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาการแจ้งเหตุ
วันที่...................................................................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว .................................................... ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ ............ ตําบล/เทศบาล ............................... อําเภอ......................... เขตเลือกตั้งที่ ...........
จังหวัด .................. ได้แจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ .. เดือน ...............
พ.ศ. ......นั้น
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  มีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอ
 ไม่มีเหตุผลจําเป็นเพียงพอ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น/เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ............



ส.ส. ๑/๙ (นร)

(ใบแรก)
แบบตอบรับ
เลขที่...../........
รายบุคคล
หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ แสดงว่ า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................
เลขประจําตัวประชาชน มีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ .... ถนน ................... ตรอก/ซอย ..................... ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต
..................... จังหวัด ..................... นายทะเบียนได้พิจารณาอนุญาตให้
ลงทะเบี ย นเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง เพื่ อ ออกเสี ย งลงคะแนน
ณ ที่เลือกตั้งกลาง นอกราชอาณาจักร ...................... (ระบุสถานที่) ..................... ประเทศ ....................
เปลี่ ย นแปลงการลงทะเบี ย นการใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนนอกราชอาณ าจั ก ร
จากเดิม...............(ระบุสถานที่) ..................... ประเทศ .................... เป็น ................ (ระบุสถานที่) ………………
ประเทศ.............................
ยกเลิ ก การลงทะเบี ยนการใช้สิ ท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนนอกราชอาณาจัก ร เพื่ อ ไปใช้สิท ธิ
เลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ข้าพเจ้ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------รายกลุ่ม
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าบุคคลตามที่ยื่นคําขอลงทะเบียนไว้ นายทะเบียนได้พิจารณาและเห็นว่า
□ ลําดับที่ ................................................................................................................... เป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร
□ ลําดับที่ ................................................................................................................ เป็นผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร เนื่องจาก.................................
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ ( ..............)
กรุณาส่ง

ชื่อ ..................... สกุล .....................
เลขที่ .... ถนน ..................... ตรอก/ซอย .....................
ตําบล/เทศบาล ..................... อําเภอ .....................
จังหวัด .....................
รหัสไปรษณีย์
(ใบท้าย)



ส.ส. ๒/๑ (นร)

คําสั่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
ที่ .......... /..........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
-------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๑๐ และข้ อ ๓๖ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนอกราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๖๑ เอกอั ค รราชทู ต /กงสุ ล ใหญ่
ณ .................................... จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ดังนี้
 ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ........... (ระบุสถานที่ลงคะแนน).............
วันที่ .. เดือน ........................ พ.ศ. .......... เวลา ........................... น.
 ที่เลือกตั้งนอกสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่
๑. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ................น.
๒. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ............... น.
 เลือกตั้งโดยระบุหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่หรือโดยวิธีอื่น
๑. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ................น.
๒. ระบุสถานที่ออกเสียงลงคะแนน วันที่ ...... เดือน ................ พ.ศ. ....... เวลา ............... น.
๑. คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่ ................................
(๒) กรรมการประจําที่เลือกตั้งกลาง ได้แก่
(๒.๑) ................................ (๒.๒) ................................
(๒.๓) ................................ (๒.๔) ................................
๒. เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
(๑) ................................ (๒) ................................
สั่ง ณ วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง .....................................



ส.ส. ๒/๒ (นร)

ที่ .........................

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

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เรียน ...........................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด้วย เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ............. พิจารณาเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมจึงแต่งตั้ง
ให้ เป็ น คณะกรรมการประจํ า ที่ เลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก ร...........................................................................
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ (ระบุสถานที่ลงคะแนน) ตามคําสั่งแต่งคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ส่งมาพร้อมนี้ และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอ
เรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฟังคําชี้แจง ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา ............. น.
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อโป รดท ราบ และเข้ า ร่ ว มรั บ ฟั งการชี้ แ จงตามวั น เวลา และสถาน ที่
ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย



ส.ส. ๒/๓ (นร)

ประกาศสํานักทะเบียน/เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
-------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กําหนดให้วันที่ .... เดือน ............... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งตามมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย กําหนดให้บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ย่อมถูกจํากัดสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ
ดั ง นั้ น นายทะเบี ย น/เอกอั ค รราชทู ต /กงสุ ล ใหญ่ ณ ..........................................................
จึงประกาศแต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล
บุคคลรับแจ้งเหตุ

ตําแหน่ง

เขตท้องที่
รับแจ้งเหตุ

สถานที่
รับแจ้งเหตุ

วิธีการ
แจ้งเหตุ

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



ส.ส. ๒/๔ (นร)

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

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

วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้แทนของพรรคการเมืองเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง...............................
ด้ ว ย (ระบุ ชื่ อ พรรคการเมื อ ง).................................. ได้ ส่ ง สมาชิ ก พรรคการเมื อ งเข้ า สมั ค ร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่........ จังหวัด............................................
จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นตัวแทนของพรรค..................................................... ดังต่อไปนี้
ตําบล/เทศบาล
...................

หน่วยเลือกตั้งที่
..............

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

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

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

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

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



ส.ส. ๒/๕ (นร)

คําสั่ง เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
ที่ .......... /..........
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
-------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน ................ พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๑๐ และข้ อ ๓๖ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนอกราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๖๑ เอกอั ค รราชทู ต /กงสุ ล ใหญ่
ณ .................................... จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนน
ทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดังนี้
๑. คณะกรรมการคณะกรรมการดําเนินการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ ................................
(๒) กรรมการ ได้แก่
(๒.๑) ................................ (๒.๒) ................................
๒. เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย
(๑) ................................ (๒) ................................
สั่ง ณ วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง .....................................



ส.ส. ๓/๑ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..................
เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
-------------------ด้ ว ยได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง
อาศั ย อํ า นาจตามความในข้ อ ๑๐ และข้ อ ๑๗ ของระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศกําหนด วัน เวลา ที่เลือกตั้ง
และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ดังนี้
๑. ที่เลือกตั้ง ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ (ระบุสถานที่ลงคะแนน)
วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ……….
๒. ที่เลือกตั้งนอก สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
๒.๑ (ระบุสถานที่ลงคะแนน) วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ……….
๒.๒ (ระบุสถานที่ลงคะแนน) วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………
ฯลฯ
๓. ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์ ให้ส่งบัตรเลือกตั้งถึง สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
ภายในวันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. ….
๔. ออกเสียงลงคะแนนโดยระบุหน่วยเลือกตั้งเคลื่อนที่โดยวิธีอื่น
๔.๑ (ระบุสถานที่ลงคะแนน) วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ……….
๔.๒ (ระบุสถานที่ลงคะแนน) วันที่ .... เดือน ………. พ.ศ. …. เวลา ………
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง .....................................



ส.ส. ๓/๒ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ..................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงทีเ่ ลือกตั้ง
-------------------ตามประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ................................ลงวันที่ ..... เดือน ...... พ.ศ. ....
ได้กําหนดที่เลือกตั้งไว้แล้ว นั้น
บัดนี้ เห็นเป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง จึงอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๗ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศ
ยกเลิกที่เลือกตั้งเดิม และกําหนดที่เลือกตั้งใหม่ ดังต่อไปนี้
ลําดับที่

ที่เลือกตั้งเดิม

ที่เลือกตั้งใหม่

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

ฯลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ... เดือน .................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ............................................
(.........................................)
ตําแหน่ง..............................................



ส.ส. ๔/๑ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ...................
เรื่อง รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ ........................... จังหวัด ...........................
-------------------ด้ ว ย เอ ก อั ค ร ร า ช ทู ต / ก ง สุ ล ให ญ่ ณ .................................. ได้ รั บ แ จ้ ง จ า ก
คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

หมายเลข :
ชื่อ :
พรรค :

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ …. เดือน ………........... พ.ศ. ….
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง .....................................


ส.ส. ๔/๑๕

ประกาศผู้อาํ นวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ....................
เรื่อง การรับสมัครรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
(เพิ่มเติม)
-------------------------------------ด้วย ........................................... อายุ ........ ปี อยู่บ้านเลขที่ ................ตรอก/ซอย ......................
ถนน ................... หมู่ที่ ..... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ .................จังหวัด ................................ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งของพรรค ............................. ได้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ .......
จังหวัด ................................
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่......./.......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../..........วันที่ ....
เดือน .................. พ.ศ. ..... แจ้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งให้รับสมัคร.............................................
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่................... จังหวัด ....................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ประกอบข้อ ๑๐๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่
สังกัด และหมายเลขประจําตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
(ชื่อ) ...........................................…
สังกัดพรรค .....................................
หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร
(หมายเลขอารบิค)................

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ



ภาพเครื่องหมาย
ของพรรค
การเมือง

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

ส.ส. ๔/๒๓

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบบัญชีรายชือ่
-------------------------------------ตามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ กํ า หนดให้ 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 คุณ สมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ................... พรรค (เรียงตามลําดับตัวอักษร) ดังนี้
ชื่อพรรคการเมือง

ภาพเครื่องหมาย
พรรคการเมือง

ฯลฯ

ฯลฯ

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

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



ส.ส. ๔/๒๔

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
-------------------------------------ตามที่พรรค .......................................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ .........เดือน ........................... พ.ศ. ......... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบั ญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามลําดับที่ ดังนี้
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

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



หมายเหตุ

ส.ส. ๔/๒๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อผูส้ มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
(เพิ่มเติม)
-------------------ตามที่พรรค............................... ได้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ...................... แล้ว นั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ......................................... เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามและบัดนี้ คําสั่งศาลฎีกาได้มีคดีหมายเลขดําที่......./......... 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 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้ .............................................................
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............
(ลงชื่อ) ............................................
(...........................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง



ส.ส. ๔/๓๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
-------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กําหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ .... เดือน ................. พ.ศ. ......... ถึงวันที่ .......
เดือน ..................... พ.ศ. ..... นั้น
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบั ญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึ ง ประกาศรายชื่ อ บุ ค คลที่ พ รรคการเมื อ งจะเสนอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จํานวน ................... พรรค (เรียงตามลําดับตัวอักษร) ดังนี้
๑. พรรค ..................................................................
(๑) …………………………………………………………….
(๒) …………………………………………………………….
(๓) …………………………………………………………….
๒. พรรค ..................................................................
(๑) …………………………………………………………….
(๒) …………………………………………………………….
(๓) …………………………………………………………….
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. .....

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



ส.ส. ๕/๑ (นร)

ป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้ง.....................สถานที่ลงคะแนน คือ ................................. ประเทศ ....................................
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ วันที่ ...........เดือน................................. พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ................................................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ................................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง



ส.ส. ๕/๒

เรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
จังหวัด .....................................
เขตเลือกตั้งที่ .............

ด้านหน้า

ช่องลงลายมือชื่อของกรรมการประจําที่เลือกตั้ง

แถบพลาสติกใส

พื้นที่สําหรับการพิมพ์ Barcode

ด้านหลัง



ส.ส. ๕/๓ (นร)

บัญชีจาํ นวนซองใส่บตั รเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
วันที่ ...... เดือน ...................... พ.ศ. ...............
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ณ สถานที่ลงคะแนน ...............มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักรมาแสดงตนขอรับบัตรลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้ง จํานวน ............... คน รวมซองใส่บัตร
เลือกตั้ง .................... ซอง
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย
(ลงชื่อ).................................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(...................................)
(ลงชื่อ).................................... กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(...................................)

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

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

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

คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งได้ส่งมอบซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) จํานวน ........... ซอง ดังกล่าวข้างต้นให้
เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย ลงชื่อรับไว้เป็นหลักฐาน ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)

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

ผู้รับมอบ

(ลงชื่อ)

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

ผู้รับมอบ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นหลักฐานประกอบการส่งมอบซอง ส.ส. ๕/๒ ให้เอกอัครราชทูตหรือผู้ที่เอกอัครราชทูตมอบหมาย
ให้จัดทําภายหลังการเปิดหีบบัตรเพื่อนับจํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง ของทุกวันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร วันละ ๓ ฉบับ เพื่อ
๑. กํากับถุงวัสดุใสที่ใช้บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้ง
หมายเหตุ ๒. เป็นแบบฟอร์มส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
๓. คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางเก็บไว้เป็นหลักฐาน



ส.ส. ๕/๔ (นร)

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งที่ .....................
สถานทีล่ งคะแนน คือ .....................
เรื่อง จํานวนบัตรเลือกตั้ง
-------------------ต า ม ที่ เอ ก อั ค ร ร า ช ทู ต / ก ง สุ ล ให ญ่ ณ ..................... ได้ กํ า ห น ด ให้ (ร ะ บุ ส ถ า น ที่ )
เป็นสถานที่ลงคะแนน นั้น
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้ง ได้รับบัตรเลือกตั้ง ดังนี้
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน .......... บัตร
( ) ได้ ต รวจสอบนั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วแล้ ว พบว่ า บั ต รเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จํานวนถูกต้องครบถ้วน
( ) จํานวนไม่ถูกต้อง คือ
( ) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งขาดไป
จํานวน .......... บัตร
( ) บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเกินมา
จํานวน .......... บัตร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ........................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ..........................
(.........................)
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง



ส.ส. ๕/๖

รายงานเหตุการณ์ประจําที่เลือกตั้ง
-------------------------เขียนที่ ....................................
................................................
วันที่ .....................................................................
หน่วยเลือกตั้งที่ ............. หมู่ที่ ........ ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ ..........................
เขตเลือกตั้งที่ ..........จังหวัด .............................. ได้เปิดการออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เวลา
๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ....
๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน
วันนี้เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ทําการเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง เพื่อแสดง
ให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่าและได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง จํานวน สองคน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(...................................)

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

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้ (ลงชือ่ ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(.........................................)

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

(ลงชื่อ) .............................................................. ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ (ลงชือ่ ) ............................................................ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(............................................................)


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

-๒-

ส.ส. ๕/๖

๒. บันทึกเหตุการณ์
๒.๑ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน .........................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
๒.๒ ระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ....................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................



-๓–

ส.ส. ๕/๖

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

๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้แสดงตนใช้สทิ ธิเลือกตั้งไม่ใช่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................


ส.ส. ๕/๖

-๔–
๔. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน

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

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ................................... ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(.....................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(......................................)

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

(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้ (ลงชือ่ ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(......................................)



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

ส.ส. ๕/๖
แบบคําร้องและบันทึกถ้อยคําของผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง
ที่ยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนน
----------------เขียนที่ .................................
..............................................
วันที่ .........................................................
วันนี้เวลา.............................. ข้าพเจ้านาย/นางสาว/นาง .................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .......... หมู่ที่ ....... ตรอก/ซอย ........................ ถนน ................................ ตําบล ..................................
อําเภอ .................................... จังหวัด ........................... ได้แจ้งต่อคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ ................
ตําบล/เทศบาล ............................. อําเภอ .......................... เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด ..............................
ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งแล้วไม่ปรากฏชื่อของข้าพเจ้าและได้แจ้งต่อข้าพเจ้าว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”แต่ข้าพเจ้าได้
ยืนยันว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ เพราะ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
พร้อมด้วยนี้ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐาน ดังนี้ .....................................................................................................................
เพื่อให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งใช้ประกอบการวินิจฉัยชี้ขาด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคําดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ................................. ผู้ยื่นคําร้องและให้ถ้อยคํา
(..................................)
(ลงชื่อ) ................................. ผู้บนั ทึก
(..................................)

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ....... ตําบล/เทศบาล .........................................
อําเภอ .................... เขตเลื อกตั้งที่ ........... จังหวัด ......................... ได้พิ จารณาบัน ทึ กถ้อยคํ าและตรวจสอบ
หลักฐานแล้ววินิจฉัยชี้ขาด
 ให้  ไม่ให้ นาย/นางสาว/นาง ........................... ออกเสียงลงคะแนนและได้แจ้งคําวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว
ให้นาย/นางสาว/นาง ........................................... ทราบด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) .................................. ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(....................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(.......................................)
(......................................)
(ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้ (ลงชื่อ) ..................................... กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(...................................)
(........................................)

หมายเหตุ กรณีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตัง้ ให้ใช้แบบพิมพ์นี้โดยอนุโลม


แบบคําร้องและบันทึกถ้อยคํา กรณีการร้องขอให้มีการกระทําการ
ออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สงู อายุ

ส.ส. ๕/๖

-------------------เขียนที่ ..................................................
…………………………………….……….………
วันที่ ..................................................
วันนี้เวลา ................................... ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง .................................................อยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่
..... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ....................... ตําบล .......................อําเภอ ............................. จังหวัด ............................ ได้แจ้งต่อ
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ ........ ตําบล/เทศบาล ............................. อําเภอ .......................... เขตเลือกตั้งที่ ............ จังหวัด
....................................... ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ ในลําดับที่ ........... แต่เป็นคนที่มีลักษณะทางกายภาพไม่สามารถทํา
เครื่อ งหมายลงในบั ตรเลื อ กตั้ งได้ มี ค วามประสงค์ ม อบหมายให้ น าย/นางสาว/นาง ......................................... เลขประจําตั วประชาชน
........................................... ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง โดยเป็น
ญาติ

ผู้ที่ข้าพเจ้าไว้ใจ เป็นผู้ทาํ เครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนข้าพเจ้า
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ยื่นคําร้อง
(.......................................)
(ลงชื่อ) ...................................... พยาน (ถ้ามี)
(.........................................)

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง ................................................ เลขประจําตัวประชาชน ........................................... อยู่บ้านเลขที่
.............. หมู่ ที่ ..... ตรอก/ซอย ............................ ถนน .......................... ตํ า บล .......................อํ า เภอ ................................จั ง หวั ด
......................... ยินยอมทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนตามเจตนาของนาย/นางสาว/นาง ..................................................................
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้ให้ถ้อยคํา
(.......................................)
(ลงชื่อ) ...................................... ผู้บันทึก
(.........................................)

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ ...... หมู่ที่ ... ตําบล/เทศบาล ........................................อําเภอ ................................
เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ................................ ได้พิจารณาบันทึกถ้อยคําและตรวจสอบหลักฐานแล้ววินิจฉัย
ให้ นาย/นางสาว/นาง .......................................... เป็นผู้ทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน
ไม่ให้ นาย/นางสาว/นาง .......................................... เป็นผู้ทําเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน
เนื่องจาก ..................................................................................................................................................... และได้แจ้งคําวินิจฉัยดังกล่าวให้
นาย/นางสาว/นาง ..................................................................... และ นาย/นางสาว/นาง .................................................................... ทราบ
ด้วยแล้ว
(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(............................................)
(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(...........................................)
(...........................................)
(ลงชื่อ) .............................................กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................................กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(...........................................)
(...........................................)
*หมายเหตุ ให้ยื่นคําร้องลงลายมือชื่อ หากลงลายมือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือ หากพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ให้ยกเว้นแล้วหมายเหตุไว้


ส.ส. ๕/๗ (นร)

ประกาศคณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งที่ .....................
สถานทีล่ งคะแนน คือ .....................
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิน้ การลงคะแนน
-------------------ต าม ที่ เลื อ ก ตั้ งที่ ........................ ซึ่ งกํ าห น ด ให้ (ระ บุ ส ถ าน ที่ ) เป็ น ส ถ าน ที่ ล งค ะ แ น น
ได้ ป ระกาศจํ า นวนบั ต รเลื อ กตั้ ง และได้ เ ปิ ด การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ เ วลา .......... น. ของวั น นี้
เป็นต้นมาแล้ว นั้น
บัดนี้ การลงคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. ที่เลือกตั้งแห่งนี้ได้รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
จํานวน .......... บัตร
๒. มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน .......... คน
๓. มีบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่เหลือ
จํานวน .......... บัตร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ........................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ...................................
(...................................)
ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง



ส.ส. ๕/๙

ประกาศคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ .........
หมู่ที่ ...... ตําบล/เทศบาล................ อําเภอ .................. เขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ............................
เรื่อง งดการออกเสียงลงคะแนน
---------------------------ตามที่ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้กําหนดให้วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง นั้น
เนื่องจากได้เกิด ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ระบุ เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น) อันเป็นเหตุให้การออกเสียงลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สามารถกระทําได้
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ กส ภ าผู้ แ ท น ราษ ฎ ร พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๑ ค ณ ะ ก รรม ก ารป ระ จํ าห น่ วย เลื อ ก ตั้ งที่ .... ห มู่ ที่ .....
ตําบล/เทศบาล ................... อําเภอ ............... เขตเลือกตั้งที่ ......... จังหวัด .............................. จึงประกาศให้งด
การออกเสียงลงคะแนน
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ...................................... ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(......................................)
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้
(....................................)

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

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

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

หมายเหตุ ๑. กรณีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ให้ใช้แบบนี้โดยอนุโลม
๒. กรณีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ใช้แบบพิมพ์นี้โดยอนุโลม



ส.ส. ๕/๒๑ (นร)
(ด้านหน้า)

เอกสารการเลือกตั้ง ส.ส. (โปรดดําเนินการทันที)

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……..………………………………………..…………………



ส.ส. ๕/๒๑ (นร)
(ด้านหลัง)
โปรดกรอกข้อมูลให้ชัดเจน
ชื่อ /............................................................................................................
NAME/.......................................................................................................
นามสกุล /..................................................................................................
SURNAME/................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน / ADDRESS
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว
ลงชื่อ .........................................
(.......................................)
วันที่ ...............................................
...........................................................................................................................................
เฉพาะเจ้าหน้าที่
 ได้เปิดซองใส่เอกสาร (ส.ส. ๕/๒๑(นร)) และพบซองใส่บัตรเลือกตั้ง
(ส.ส. ๕/๒) ในสภาพผนึกเรียบร้อย จึงได้นําซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส. ๕/๒) ใส่หีบบัตร
เลือกตั้งเมื่อเวลา .........................วันที่ .............................................................
ลงชื่อ ................................................
(.......................................)
วันที่ ...............................................



ส.ส. ๕/๒๒ (นร)

รายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
-------------------ตามที่ เอกอั ค รราชทู ต /กงสุ ล ใหญ่ ณ ............................ กํ า หนดให้ (ระบุ ส ถานที่ )
เป็ น สถานที่ ล งคะแนนได้ เ ปิ ด การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนอกราชอาณ าจั ก ร
ตั้งแต่เวลา .......... น. ของวันที่ .... เดือน ....................... พ.ศ. .... เป็นต้นมาแล้ว นั้น
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งขอรายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้
๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน
วันนี้ เวลา ............ น. คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งได้ทําการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อแสดงให้
เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่าและได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจประจําครั่งทับรูกุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
ต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(..........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................ ผูม้ สี ิทธิเลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
๒. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการลงคะแนน
ระหว่างการลงคะแนนมีเหตุการณ์ที่ต้องบันทึก ดังนี้ ..................................................
................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)



ส.ส. ๕/๒๒ (นร)
(ใบต่อ)
-๒๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
ผู้ แ สดงตนใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ไม่ ใ ช่ เ ป็ น ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นอกราชอาณ าจั ก ร
(ส.ส. ๑/๑ (นร)) ..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(..........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
๔. บันทึกถ้อยคําของผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งที่ยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได้
ในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา .......... น. นาย/นาง/นางสาว .................................................
อยู่ บ้ านเลขที่ ..... หมู่ที่ ..... ตรอก ...................... ซอย ............................. ถนน .................................... ตําบล/แขวง
.......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .......................... แจ้งว่าประสงค์จะลงคะแนน ณ ในที่เลือกตั้ง
แห่ งนี้ แต่ ก รรม การป ระจํ า ที่ เลื อ กตั้ ง ได้ ต รวจสอบ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง น อกราชอาณ าจั ก รแล้ ว
(ส.ส. ๑/๑(นร) ) ไม่ปรากฏชื่อบุคคลดังกล่าว และได้แจ้งแล้วว่า “ไม่มีสิทธิลงคะแนน” แต่บุคคลนี้ได้ยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะ
ลงคะแนนได้โดยได้แจ้งว่า
 ได้ยื่นคําร้องต่อ .................... และ ................... ได้มีคําสั่งให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑(นร) ) แล้ว พร้อมได้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยแล้ว
คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว จึงมีคําวินิจฉัยดังนี้
 อนุญาตให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑(นร) ) และให้ลงคะแนนได้
 ไม่อนุญาตให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ส.ส. ๑/๑(นร) ) และไม่ให้ลงคะแนน
(ลงชื่อ) ........................... ผู้ประสงค์จะลงคะแนน
(..........................)
(ลงชื่อ) ........................... ประธานกรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(..........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................ กรรมการประจําที่เลือกตั้ง
(.........................)
(.........................)



ส.ส. ๕/๒๓ (นร)

ประกาศ เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ ณ ....................
เรื่อง ผลการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร
-------------------ตามที่ เอกอั ค รราชทู ต /กงสุ ล ใหญ่ ณ ....................... ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนอกราชอาณาจั ก ร ในเขตรั บ ผิ ด ชอบของประเทศ ..........................................
เมื่อวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... นั้น
บั ด นี้ การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนอกราชอาณาจั ก รดั ง กล่ า วได้ เสร็ จ สิ้ น แล้ ว
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ปรากฏในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง นอกราชอาณาจั ก ร (ส.ส. ๑/๑(นร))
จํานวน .......... คน (....................)
๒. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้รับมาทั้งหมด
จํานวน .....บัตร
๓. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง เพื่อการลงคะแนน จํานวน .... คน
๔. บัตรเลือกตั้งที่ชํารุดหรือใช้ลงคะแนนไม่ได้ทั้งหมด จํานวน .....บัตร
๕. บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด จํานวน .....บัตร
๖. จํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้งจําแนกตามเขตเลือกตั้ง ดังนี้
ลําดับ
ที่

จังหวัด

เขต
เลือกตั้งที่

จํานวนซองใส่บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส. ๕/๒)

หมายเหตุ

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน ............................. พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ....................................
(..................................)
ตําแหน่ง ......................... หรือผู้ได้รับมอบหมาย



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

ตัวอย่างแผนผังการจัดที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๑
๕

ทางออก
างออก

๙

ท

๓

เข้า
ออก

๔

เข้า
ออก

๑

เข้า
ออก

๘

๑

เข้า
ออก

๘
๘

๕

๑

๗

เข้า
ออก

๖

เข้า
ออก

๑

๑๐
๐

๑

๒

ทางเข้า
๑๑

๑๐

เข้า
ออก

อธิบายประกอบแผนผัง
๑. คูหาออกเสียงลงคะแนนวางห่างกัน และคูหา
ด้านออกเสียงลงคะแนนห่างจากฝาผนัง
หรือฉากทึบไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๒. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
คูหาลงออกเสียงคะแนน
๓. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หีบบัตรเลือกตั้ง
๔. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

หมายถึงการกากับให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
เดินเข้า-ออก ด้านหน้าของคูหาออก
เสี ยงลงคะแนน ห้ า มเดิ น อ้ อ มหลั ง
คูหาออกเสียงลงคะแนน

๖. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่
ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและรับการแสดงตน
๗. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่
จ่ายบัตรเลือกตั้ง
๘. ผู้แทนพรรคการเมือง
๙. ตัวแทนองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
๑๐. ป้ายปิดประกาศ
๑๑. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑๒. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบกั้น สูงไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕ เมตร

ตัวอย่างแผนผังการจัดทีเ่ ลือกตั้ง
แบบที่ ๒
๕

๓

เข้า
ออก

๔

เข้า
ออก

๑
๑

เข้า
ออก

ทางออก

๑

เข้า
ออก

ทางเข้า
๗

๖

๑๑

๑

เข้า
ออก

๑

เข้า
ออก

๑๐
๕

๘

๘

๘

๑๐

๒

๙

เข้า
ออก

หมายถึงการกากับให้ผู้มีสิทธิเลือกตัง้
เดิ น เข้ า -ออก ด้ า นหน้ า ของคู ห า
ลงคะแนนเลือกตั้ง ห้ามเดินอ้อมหลัง
คูหาลงคะแนนเลือกตั้ง

อธิบายประกอบแผนผัง
๑. คูหาออกเสียงลงคะแนนวางห่างกัน และคูหา
ด้านออกเสียงลงคะแนนห่างจากฝาผนังหรือฉากทึบ
ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร
๒. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
คูหาออกเสียงลงคะแนน
๓. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หีบบัตรเลือกตั้ง
๔. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๖. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่
ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิและรับการแสดงตน
๗. กรรมการประจาที่เลือกตั้งกลาง ผู้มีหน้าที่
จ่ายบัตรเลือกตั้ง
๘. ผู้แทนพรรคการเมือง
๙. ตัวแทนองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง
๑๐. ป้ายปิดประกาศ
๑๑. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑๒. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบกั้น สูงไม่นอ้ ยกว่า ๑.๕ เมตร

