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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑/๒๕๕๗  ลงวันที่  
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  ลงวันที่   
๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  มาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๑๗/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ร่างรัฐธรรมนูญ”  หมายความว่า  ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น

และต้องจัดให้มีการออกเสียง   
“การออกเสียง”  หมายความว่า  การออกเสียงประชามติตามมาตรา  ๓๙/๑  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

“ผู้มีสิทธิออกเสียง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“วันออกเสียง”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้เป็น 
วันออกเสียงประชามติ 

“เขตออกเสียง”  หมายความว่า  ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตออกเสียงประชามติ 
“หน่วยออกเสียง”  หมายความว่า  ท้องถิ่นที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ   
“ที่ออกเสียง”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติและ 

ให้หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงประชามติ 
“ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด”  หมายความว่า  สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ  

สําหรับผู้มีสิทธิออกเสียงที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด  และให้หมายความรวมถึงบริเวณ
ที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
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“หีบบัตรออกเสียง”  หมายความรวมถึง  สิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรออกเสียง 
“บัตรออกเสียง”  หมายความว่า  บัตรออกเสียงประชามติ 
“เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน”  หมายความว่า  เคร่ืองอ่านข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน 

ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขต   
“ตําบล”  หมายความรวมถึง  แขวง 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึง  สํานักงานเขต   
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแล 
และดําเนินการจัดการออกเสียงในเขตจังหวัดตามประกาศ  ระเบียบ  คําสั่ง  มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้การออกเสียงในเขตจังหวัดเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และให้มีอํานาจ
เข้าไปในที่ออกเสียงและที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

เพื่อประโยชน์ในการจัดการออกเสียง  ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคล  หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานการออกเสียง  
รวมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ  หรือคณะบุคคล  หรือบุคคลใดดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
การออกเสียงในเขตจังหวัดได้ภายในกรอบเงินงบประมาณหรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนดจนกว่าภารกิจการออกเสียงจะเสร็จสิ้น 

ข้อ ๖ ให้ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการเพื่อการสนับสนุน
การปฏิบัติการออกเสียงในเขตจังหวัด  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เตรียมการอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การออกเสียงและปฏิบัติตามประกาศ  ระเบียบ  คําสั่ง  มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และมติคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ข้อ ๗ การใดในพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
กําหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  หรือผู้อํานวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  ซึ่งในระเบียบนี้กําหนดให้บุคคล  หรือคณะบุคคลเป็นผู้ดําเนินการแทน  ให้ถือว่า
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  หรือผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง   
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ได้มอบหมายให้บุคคล  หรือคณะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ดําเนินการแทน  แล้วแต่กรณี  และให้คณะกรรมการ  
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง  หรือผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  มีหน้าที่ควบคุม  
ติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ 

ส่วนที่  ๒ 
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

และผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 
 

 

ข้อ ๘ คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  
และกรรมการอีกสี่คน  โดยให้แต่งตั้งจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง  และกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง 

กรณีจังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่อยู่  ให้ดําเนินการสรรหา
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงให้ครบจํานวนห้าคน  สําหรับจังหวัดใดที่มีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบห้าคน  ให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่มีอยู่แต่ต้องไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 

ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงทั้งคณะ  ให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
และแจ้งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   

ข้อ ๙ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
และเป็นเลขานุการคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ข้อ ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเป็นประธานในท่ีประชุม  ถ้าประธานกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหน่ึงย่อมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียง
ลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงพ้นจากตําแหน่งภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันลงคะแนนออกเสียง 

ข้อ ๑๒ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๑๑  กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
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(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๕ 
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตําแหน่งโดยเห็นว่าขาดความเป็นกลางทางการเมือง

มีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่  ส่อว่ากระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือส่อว่าจงใจใช้อํานาจหน้าที่
ขัดต่อประกาศ  ระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ละเลยต่อหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

การพ้นจากตําแหน่งตามวรรคหน่ึงย่อมไม่กระทบการใดที่กรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงกระทําไปในหน้าที่  รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ 
และให้ถือว่ามติการให้พ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ไม่มีกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือพนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงคนใหม่แทน  และแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบภายในสองวันนับแต่วันที่มีกรณีดังกล่าว 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจไม่แต่งตั้งกรรมการประจําเขตออกเสียงคนใหม่  
แทนก็ได้ 

ข้อ ๑๔ กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือทาบทาม 
(๓) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตจังหวัดนั้น 
ข้อ ๑๕ กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๒) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
(๔) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๕) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี 
(๗) เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี  เว้นแต่ในความผิด 

อันได้กระทําโดยประมาท 
(๘) เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ 

หรือมีทรัพย์สินเพิ่มข้ึนผิดปกติ 
(๑๐) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
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(๑๑) เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ข้าราชการการเมือง  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

(๑๒) เป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมือง 
(๑๓) เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ   

ตุลาการศาลปกครอง  กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ  ๑๓  กรณีที่กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงพ้นจากตําแหน่ง

เพราะเหตุอื่นนอกจากเสร็จสิ้นภารกิจและกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามวัน   
ให้กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงปฏิบัติหน้าที่เท่าที่มีอยู่  เว้นแต่การพ้นจากตําแหน่งดังกล่าว 
ทําให้มีจํานวนกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเหลือน้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แต่งตั้งกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเพิ่มจนครบห้าคนโดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อตามข้อ  ๑๘  
หรือผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๕  แต่หากกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นในจังหวัด  
ที่ไม่ได้มีการสรรหาคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  เนื่องจากมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว  ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้เป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  เกิดขึ้นภายในสามวันก่อนวันออกเสียงหรือในวันออกเสียงให้กรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนเสร็จสิ้นการออกเสียง   

กรณีที่ มีการแต่งตั้งกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเพิ่มตามวรรคหน่ึงแล้ว
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้ได้รับแต่งตั้งมีพฤติการณ์ไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ
หรือไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองอาจมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงใหม่ 
ได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับข้อ  ๘  วรรคสอง  การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศรับสมัครบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงภายในห้าวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับ  โดยผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครตามแบบ  กอส.  เขต  และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครตามวรรคหน่ึงและมีผู้สมัครไม่ครบจํานวนตามข้อ  ๑๙   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๔  และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ  ๑๕  เป็นกรรมการการออกเสียงประจําประจําเขตออกเสียงให้ครบจํานวนตามข้อ  ๑๙  ภายในสามวัน
นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร  ตามแบบ  กอส.  เขต/ท 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครตามข้อ  ๑๗  วรรคหน่ึง  หรือผู้ได้รับการทาบทามตามข้อ  ๑๗  วรรคสอง  และจัดทําบัญชีรายชื่อ
ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  พร้อมทั้งปิดประกาศ 
บัญชีรายชื่อดังกล่าว  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ที่ว่าการอําเภอ  สํานักงานเขต  
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เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้สมัครให้ประชาชนในเขตออกเสียงทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามและประวัติพฤติกรรมของผู้สมัครดังกล่าว  ส่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ภายในสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ 

ข้อ ๑๙ ภายในสามวันนับแต่วันพ้นระยะเวลาตามข้อ  ๑๘  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามข้อ  ๑๘  ให้เหลือจํานวนสองเท่าของจํานวน 
ที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงและจัดทําบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  
โดยเรียงลําดับตามตัวอักษรพร้อมทั้งประวัติและเหตุผลในการคัดเลือก 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดส่งทําบัญชีรายชื่อตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในวันถัดจากการดําเนินการตามข้อ  ๑๙  วรรคหนึ่ง  แล้วเสร็จ 

ข้อ ๒๐ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงตามข้อ  ๑๙  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาคัดเลือกบุคคล 
ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการอํานวยการและรับผิดชอบการจัดการออกเสียงในเขตออกเสียง
โดยคํานึงถึงความหลากหลายของอาชีพการมีส่วนร่วมของสตรีและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๒๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีรายชื่อ
และประวัติของบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการการออกเสียง 
ประจําเขตออกเสียง  ตามข้อ  ๑๙  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอบัญชีรายช่ือดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เห็นชอบด้วยกับบุคคลที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ได้คัดเลือกไว้หรือเห็นว่าบุคคลใดหรือทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือกมาไม่เหมาะสมเพียงพอ  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทาบทามบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงให้ครบจํานวน 

ส่วนที่  ๓ 
คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 

 
 

ข้อ ๒๒ ในการออกเสียงให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต่งตั้งข้าราชการ  
พนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  หรือบุคคลที่เหมาะสมในเขตพื้นที่เป็นคณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอภายในเจ็ดวันนับแต่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได้รับการแต่งตั้ง   
ตามแบบ  อ.ส.  ๑  อําเภอละหนึ่งคณะ  โดยให้มีจํานวนอําเภอละไม่น้อยกว่าสามคน  ส่วนจะเป็นจํานวนเท่าใด
ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม  โดยอยู่ภายใต้
กรอบวงเงินงบประมาณเฉล่ียอําเภอละห้าคน 

ข้อ ๒๓ ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอตามข้อ  ๒๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานวยการและรับผิดชอบการออกเสียงในเขตท้องที่อําเภอ 
(๒) การกําหนดหน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  หรือถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 
(๔) แต่งตั้งและจัดการอบรมผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง

และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
(๕) แต่งตั้งบุคคล  หรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ 
(๖) กํากับดูแลการลงคะแนนออกเสียง  การนับคะแนนออกเสียง  และการรายงานผล 

การนับคะแนนออกเสียง 
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต 

ออกเสียงมอบหมาย 
ข้อ ๒๔ ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอพ้นจากหน้าที่เม่ือได้ดําเนินการส่งมอบ

เอกสารหลักฐาน  ตามข้อ  ๑๐๓  วรรคสาม   
ส่วนที่  ๔ 

ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงและ 
ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

 
 

ข้อ ๒๕ การแต่งตั้งผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงและผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัดให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิออกเสียงในจังหวัด  
หรือข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เป็นผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงก่อนวันออกเสียง 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๒  หน่วยออกเสียงละหนึ่งคน   

(๒) ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  แต่งตั้งผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัด  ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๒/น  ชุดละหนึ่งคน  ตามจํานวน
คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดในข้อ  ๒๘  (๒) 

กรณีที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงหรือผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัดได้ครบจํานวน  ให้ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงร้องขอต่อนายอําเภอ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งหน่วยออกเสียงหรือที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดอยู่ในเขตพื้นที่เสนอชื่อบุคคล  
ที่เห็นสมควรเพื่อให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงพิจารณาแต่งตั้ง 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  และผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
มีอํานาจและหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) จัดทําและตรวจสอบเอกสาร  อํานวยความสะดวก  ให้คําแนะนําและให้การช่วยเหลือ   
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  หรือคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง 
นอกเขตจังหวัด  แล้วแต่กรณี  รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ปฏิบัติตามคําสั่งหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการ 
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  หรือคณะอนุกรรมการ
การออกเสียงประจําอําเภอ 

ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง
พร้อมกับคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  หรือคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

ข้อ ๒๗ ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าห้าวันหรือในวันออกเสียง  หากผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  
ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือการปฏิบัติหน้าที่นั้น
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย  ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหรือคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  แล้วแต่กรณี  สั่งให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งบุคคลอื่นทําหน้าที่แทนทันที 

ส่วนที่  ๕ 
คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงและ 

คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
 
 

ข้อ ๒๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงและคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัดให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตจังหวัด
เป็นคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๒  
หน่วยออกเสียงละไม่น้อยกว่าห้าคน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียงหนึ่งคน   
และกรรมการอีกไม่น้อยกว่าสี่คน  แล้วให้ปิดประกาศ  ณ  ที่ว่าการอําเภอ  และที่ออกเสียงในวันออกเสียง  
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  อ.ส.  ๓ 

(๒) ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัดก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๒/น  ชุดละไม่น้อยกว่าห้าคน   
ต่อผู้ลงทะเบียนทุกแปดร้อยคน  กรณีมีเศษเกินสี่ร้อยคนให้เพิ่มคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด
ได้อีกหน่ึงชุด  และแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  อ.ส.  ๓/น 

ก่อนวันออกเสียงถ้ากรรมการตามวรรคหน่ึง  (๑)  หรือ  (๒)  มีไม่ครบจํานวนให้คณะอนุกรรมการ
การออกเสียงประจําอําเภอ  หรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  แล้วแต่กรณี   
แต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตจังหวัดเป็นกรรมการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  จนครบตามจํานวนที่กําหนด 

ในวันออกเสียง  ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียงแล้วมีกรรมการตามวรรคหน่ึง  (๑)   
หรือ  (๒)  มาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้  และให้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจํานวน
ก่อนการนับคะแนนออกเสียง  หากมีจํานวนไม่ถึงก่ึงหนึ่งให้กรรมการที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียง
ในเขตออกเสียงเป็นกรรมการให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง  และแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจํานวน 
ก่อนการนับคะแนนออกเสียง 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในวันออกเสียงถ้าไม่มีกรรมการตามวรรคหน่ึง  (๑)  หรือ  (๒)  มาปฏิบัติหน้าที่ เลย   
ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  หรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงหรือที่ออกเสียงนอกเขต
จังหวัด  โดยให้มีจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงและแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจํานวนก่อนการนับคะแนนออกเสียง 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ให้คํานึงถึงนิสิต  นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการออกเสียงเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงและคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด   
พ้นจากหน้าที่เม่ือเสร็จสิ้นการนับคะแนนออกเสียง  และนําส่งผลการนับคะแนนออกเสียงพร้อมส่งมอบ
บัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียง  และวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียงให้แก่คณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอ  หรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง   

ข้อ ๒๙ กรณีที่ต้องวินิจฉัยการขอใช้สิทธิออกเสียงหรือการทักท้วงเก่ียวกับการดําเนินการออกเสียง
ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  หรือประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
และกรรมการประจําหน่วยออกเสียงหรือกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดสองคนเป็นองค์ประชุม   
ถ้าประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียงหรือประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
ไม่มาปฏิบัติหน้าที่หรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียง  หรือกรรมการประจํา
ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนหน่ึงดําเนินการแทน 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  หรือคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัดตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก   

ส่วนที่  ๖ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําสถานท่ี  ดังต่อไปนี้   

(๑) ที่ออกเสียง  อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน 
(๒) ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  อย่างน้อยชุดละหนึ่งคน 
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  ประสานกับอธิบดีกรมการปกครอง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอําเภอ   
หรือผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่  จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหน่ึง  โดยคัดเลือกจาก
ข้าราชการพลเรือน  หรือข้าราชการทหาร  หรือพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๓๑ เม่ือผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
ได้ดําเนินการตามข้อ  ๓๐  แล้ว  ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คณะอนุกรรมการ   
การออกเสียงประจําอําเภอ  หรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  แล้วแต่กรณี   
เพื่อพิจารณาประกาศแต่งตั้งก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๒  หรือแบบ  อ.ส.  ๒/น   

ในกรณีจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  
หรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ 
รักษาความปลอดภัยประจําสถานท่ีตามข้อ  ๓๐  วรรคหน่ึง  (๑)  และ  (๒)  ได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๒ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามข้อ  ๓๑  มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่ออกเสียง  หรือบริเวณที่ออกเสียง

นอกเขตจังหวัด  แล้วแต่กรณี 
(๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  

ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  คณะกรรมการประจํา  
ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  แล้วแต่กรณี 

(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียง  เอกสารและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ   

ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยออกเสียง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  พ้นจากตําแหน่งพร้อมกับคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง   
หรือคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

ส่วนที่  ๗ 
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง 

 
 

ข้อ ๓๓ ก่อนวันออกเสียง  ให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงให้เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ตามประกาศ  ระเบียบ  และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจัดให้มีการอบรม  คณะอนุกรรมการ 
การออกเสียงประจําอําเภอ  ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  คณะกรรมการประจํา 
ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

(๒) คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  จัดให้มีการอบรมผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  
คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่ออกเสียง 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๘ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

ข้อ ๓๔ ให้เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง  ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน
แนบท้ายระเบียบนี้  ยกเว้นคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงที่แต่งตั้งมาจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ไม่ให้ได้รับค่าตอบแทน 

หมวด  ๒ 
เขตออกเสียง  หน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
เขตออกเสียง 

 
 

ข้อ ๓๕ การออกเสียงให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง 
ส่วนที่  ๒ 

หน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง 
 
 

ข้อ ๓๖ เม่ือได้มีประกาศกําหนดวันออกเสียง  ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่น
จัดทําร่างประกาศกําหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงให้แก่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  
เพื่อพิจารณาก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวัน  และให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ
ประกาศกําหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงที่จะพึงมีในเขตท้องที่อําเภอนั้นก่อนวันออกเสียง 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๔  จํานวนสี่ชุด 

(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียง 
(๒) ชุดที่  ๒  ส่งให้ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  เพื่อเก็บรักษาไว้ที่

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
(๓) ชุดที่  ๓  มอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงปิดประกาศ  ณ  ที่ออกเสียงในวันออกเสียง 
(๔) ชุดที่  ๔  มอบให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเก็บรักษาไว้เป็นชุดสํารอง 
ข้อ ๓๗ ในการกําหนดหน่วยออกเสียงที่จะพึงมีในแต่ละเขตท้องที่ของอําเภอตามข้อ  ๓๖

คํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง  ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียงโดยให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียง

หน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ 
(๒) เพื่อให้ได้เกณฑ์ตาม  (๑)  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงในหมู่บ้านมีจํานวนน้อยจะรวม

หมู่บ้านที่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านข้ึนไปเป็นหน่วยออกเสียงเดียวกันก็ได้ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) สําหรับในเขตเทศบาล  ในเขตเมืองพัทยา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือในเขตชุมชนหนาแน่น  
อาจกําหนดให้ใช้เขตชุมชน  แนวถนน  ตรอก  ซอย  คลอง  หรือแม่น้ําเป็นเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้   

(๔) ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนออกเสียงของผู้มี
สิทธิออกเสียง  อาจกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงมากกว่าแปดร้อยคนหรือจะกําหนดหน่วยออกเสียงเพิ่มข้ึน
โดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าแปดร้อยคนก็ได้ 

ข้อ ๓๘ การกําหนดหมายเลขหน่วยออกเสียงของแต่ละเขตออกเสียงให้กําหนดหมายเลข
หน่วยออกเสียงแยกเป็นรายเทศบาลหรือรายตําบล  โดยให้ใช้หมายเลขเรียงตั้งแต่หมายเลข  ๑  
ตามลําดับจนครบทุกหน่วยออกเสียง  ในแต่ละเทศบาลหรือตําบลแล้วแต่กรณี 

ในกรณีเทศบาลใดแบ่งพื้นที่ปกครองออกเป็นแขวง  ให้กําหนดหมายเลขหน่วยออกเสียงเป็นรายแขวง 
ข้อ ๓๙ ให้นายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นจัดทําร่างกําหนดที่ออกเสียง   

ของหน่วยออกเสียงให้แก่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอเพื่อพิจารณาก่อนวันออกเสียง 
ไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวันและให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอประกาศกําหนดที่ออกเสียง 
ของแต่ละหน่วยออกเสียงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวันตามแบบ  อ.ส.  ๔  ที่ออกเสียงต้องเป็นสถานที่
ซึ่งประชาชนเข้าออกได้ง่าย  มีขนาดและความเหมาะสมที่จะทําการออกเสียงได้โดยสะดวก  และไปใช้สิทธิได้ง่าย  
และควรกําหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงความสะดวกในการออกเสียง
ของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุด้วย 

เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกหรือเพื่อความปลอดภัยของผู้มีสิทธิออกเสียงอาจกําหนด 
ที่ออกเสียงนอกเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้  แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยออกเสียงนั้น 

ข้อ ๔๐ ก่อนวันออกเสียงหากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  
ทําให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงที่ออกเสียง  ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอประกาศ 
การเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๕  เม่ือประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้  
ณ  ที่เดียวกับประกาศกําหนดหน่วยออกเสียงตามข้อ  ๓๖  หากถึงวันออกเสียงเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลง  
ให้นําความในข้อ  ๘๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๔๑ ที่ออกเสียงให้มีป้ายหรือเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่ออกเสียง  
รวมทั้งป้ายบอกที่ออกเสียง  และจัดภายในบริเวณที่ออกเสียงตามตัวอย่างแผนผังที่ออกเสียงท้ายระเบียบนี้  
โดยอนุโลม   

สําหรับป้ายบอกที่ออกเสียงให้มีข้อความอย่างน้อย  ดังนี้ 
“การออกเสียงประชามติ 

ที่ออกเสียงสําหรับหน่วยออกเสียงที่  ...  หมู่ที่  ...  ตําบล/แขวง  ...................  (เทศบาล...........)  
อําเภอ/เขต  .............  จังหวัด  ...............  สถานที่ออกเสียง  (ระบุสถานที่)  ..........................” 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๔๒ ในวันออกเสียงก่อนการลงคะแนนออกเสียงให้มีการเชิญธงชาติขึ้นบริเวณด้านหน้า
ของที่ออกเสียงเช่นเดียวกับสถานท่ีราชการ  และเม่ือเสร็จสิ้นการออกเสียงแล้วให้เชิญธงชาติลง   
เว้นแต่หน่วยออกเสียงหรือที่ออกเสียงนั้นที่ไม่อยู่ในสถานที่ที่มีลักษณะที่สามารถเชิญธงชาติขึ้นลงบริเวณ
ด้านหน้าของที่ออกเสียงได้ 

หมวด  ๓ 
ผู้มีสิทธิออกเสียง  และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
ผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
 

ข้อ ๔๓ ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ   
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ส่วนที่  ๒ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือผู้ที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  มีหน้าที่จัดทําร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๖  
จํานวนสี่ชุด  ให้แก่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอมอบหมาย  พิจารณาก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าวันและให้คณะอนุกรรมการ 
การออกเสียงประจําอําเภอหรือผู้ที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมอบหมายปิดประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน   

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําเป็นรายหน่วยออกเสียงโดยเรียงตามลําดับ 
เลขหมายประจําบ้านรวมทั้งให้จัดเรียงลําดับตามตัวอักษรของผู้ มีสิทธิออกเสียงในแต่ละบ้าน   
สําหรับหน่วยออกเสียงซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล  เมืองพัทยา  กรุงเทพมหานคร  หรือในเขตชุมชนหนาแน่น  
อาจแยกออกตามชื่อ  ถนน  ตรอก  ซอย  คลอง  หรือแม่น้ํา   

ข้อ ๔๕ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 
(๑) เลขหมายประจําบ้าน   
(๒) เลขประจําตัวประชาชน 
(๓) ชื่อตัว  ชื่อสกุล 
(๔) เพศ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงให้มีชื่อ  สกุล  และตําแหน่งของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๔๖ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้เลขาธิการคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนับถึงวันออกเสียงให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายบันทึกเหตุการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไว้ในช่องหมายเหตุของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  แต่ก่อนวันออกเสียงหากมีการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  
ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งแก่ผู้อํานวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  เพื่อแจ้งให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหมายเหตุการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ในช่องหมายเหตุในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุการเพิกถอนชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ไว้ท้ายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้ 

ข้อ ๔๗ ให้ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  หรืออนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมอบหมายลงลายมือชื่อแทนคณะอนุกรรมการ 
การออกเสียงประจําอําเภอในประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

เพื่อความสะดวกในการแก้ไขรายการผิดพลาดเก่ียวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  การเพิ่มชื่อ  
การถอนชื่อ  และการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังเจ้าบ้าน  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ   

ข้อ ๔๘ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ให้จัดทําจํานวนสี่ชุด  และให้คณะอนุกรรมการ  
การออกเสียงประจําอําเภอดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียง 
(๒) ชุดที่  ๒  สําหรับนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  ใช้แก้ไขปรับปรุงในกรณี

การเพิ่มชื่อ  การถอนชื่อ  หรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  แล้วเก็บรักษาไว้   
(๓) ชุดที่  ๓  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  แก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่  ๒  

แล้วมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงปิดประกาศ  ณ  ที่ออกเสียง  ในวันออกเสียง   
(๔) ชุดที่  ๔  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  แก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่  ๒  

แล้วจัดทําปกให้มีความแตกต่างจากชุดอื่น  เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงไว้ใช้ตรวจสอบ
การใช้สิทธิออกเสียงและให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อในการลงคะแนนออกเสียง   

ข้อ ๔๙ กรณีนายทะเบียนอําเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถิ่น  หรือคณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอ  พบว่าบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าว
ก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ให้รายงานต่อคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงโดยเร็ว 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

เม่ือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้รีบ
พิจารณาโดยเร็ว  หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงใดมีชื่อตกหล่นหรือปรากฏชื่อบุคคล
ผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีคําสั่งให้เพิ่มชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
ที่มีชื่อตกหล่นหรือมีคําสั่งให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  แล้วแต่กรณี  และแจ้งคําสั่งไปยังนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

กรณีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีคําสั่งให้เพิ่มชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
ที่มีชื่อตกหล่น  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงด้วยวิธีการพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง 
ในหน่วยนั้น  พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  
กํากับไว้  และให้แจ้งเจ้าบ้านพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงมีคําสั่ง 

กรณีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีคําสั่งให้ถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 
ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
โดยให้ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  พร้อมทั้งบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อ
ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้และให้แจ้งเจ้าบ้านพร้อมด้วยเหตุผล 
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีคําสั่ง 

ข้อ ๕๐ ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน  แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ไปยังเจ้าบ้านก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๗ 

ส่วนที่  ๓ 
การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
 

ข้อ ๕๑ กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า  ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตน
ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง
ในหน่วยออกเสียงนั้น  ให้นําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอื่นใด
ที่ทางราชการออกให้มาย่ืนคําร้องขอเพิ่มชื่อ  ตามแบบ  อ.ส.  ๘  ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินได้รับคําร้องและหลักฐานแล้วให้รีบตรวจสอบหลักฐาน  
หากเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  ให้มีคําสั่งเพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิออกเสียงด้วยวิธีพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ของหน่วยออกเสียงนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ   
วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับคําร้อง 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่า  ผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  ให้มีคําสั่งยกคําร้องและแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านทราบ 
พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ข้อ ๕๒ ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
ตามข้อ  ๕๑  วรรคสาม  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าห้าวัน  เพื่อขอให้พิจารณาเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

กรณีที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  ให้มีคําสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและแจ้งคําสั่งไปยัง 
นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง   
ในการนี้ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินปฏิบัติตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอโดยให้ดําเนินการเพิ่มชื่อเช่นเดียวกับข้อ  ๕๑  วรรคสอง  และแจ้งคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้อง 
หรือเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมีคําสั่ง 

กรณีที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอเห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงให้มีคําสั่งยกคําร้อง  และแจ้งคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องหรือเจ้าบ้านทราบ
พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมีคําสั่ง   
โดยคําสั่งของคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอให้เป็นที่สุด   

ข้อ ๕๓ ในวันออกเสียงหากไม่ปรากฏรายชื่อของผู้มีสิทธิออกเสียงที่นายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ตามข้อ  ๕๑  วรรคสองหรือข้อ  ๕๒  วรรคสอง  
ผู้มีสิทธิออกเสียงนั้นสามารถขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  โดยใช้หนังสือแจ้งคําสั่ง
เพิ่มชื่อเป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ 

เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งเพิ่มชื่อตามวรรคหนึ่ง   
ให้รีบตรวจสอบโดยเร็ว  หากเห็นว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้องให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงชุดที่ใช้  
สําหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนออกเสียงด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติม 
ต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อ 
ไว้ในช่องหมายเหตุ  โดยให้ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  
และเก็บหนังสือแจ้งคําสั่งเพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งบันทึกการให้เพิ่มชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์
ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑)  ด้วย   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
 

ข้อ ๕๔ กรณีผู้มีสิทธิออกเสียงใดเห็นว่า  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียง  
มีชื่อผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงปรากฏอยู่  ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงนั้นย่ืนคําร้องขอถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงดังกล่าว
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๘  ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  
ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคําร้องแล้วเห็นว่า  มีหลักฐาน   
เชื่อได้ว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้น  
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  โดยให้ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออกพร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อ 
ไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปี  กํากับไว้  แล้วให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องและเจ้าบ้านทราบ
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  ให้มีคําสั่งยกคําร้องและแจ้งผู้ยื่นคําร้องทราบ  
พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

ข้อ ๕๕ ผู้ยื่นคําร้องที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามข้อ  ๕๔  
วรรคสาม  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ 
ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าห้าวัน  เพื่อขอให้พิจารณาถอนชื่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 

กรณีที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอเห็นว่าบุคคลที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง  
ให้มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  และแจ้งคําสั่งไปยังนายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง  ในการนี้ให้นายทะเบียนอําเภอ
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคําสั่งของคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอโดยให้
ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออกเช่นเดียวกับข้อ  ๕๔  วรรคสอง  และแจ้งคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวัน 
นับแต่วันที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมีคําสั่ง 

กรณีคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอเห็นว่า  ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงให้มีคําสั่งยกคําร้อง  และแจ้งคําสั่งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบพร้อมด้วยเหตุผล
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมีคําสั่ง  โดยคําสั่งของคณะอนุกรรมการ
การออกเสียงประจําอําเภอให้เป็นที่สุด   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๕๖ กรณีที่เจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า  ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงปรากฏชื่อบุคคลอื่น   
ในเลขหมายประจําบ้านของตน  โดยท่ีบุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่ง  
เจ้าบ้านมอบหมายนําสําเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน 

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  บุคคลน้ันมิได้มีชื่อ   
อยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง  ให้มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลน้ันออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงโดยให้
ดําเนินการขีดฆ่าชื่อออกเช่นเดียวกับข้อ  ๕๔  วรรคสอง  และแจ้งคําสั่งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้าน
มอบหมายทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานจากเจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมาย 

กรณีนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ถูกถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  ให้มีคําสั่งยกคําร้องและแจ้งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่ง 
เจ้าบ้านมอบหมายทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้อง 

เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน
ตามวรรคสาม  แล้วไม่เห็นชอบด้วย  ให้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  
โดยให้นําความในข้อ  ๕๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการออกเสียง 

 
 

ข้อ ๕๗ หีบบัตรออกเสียงให้ทําด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่ม่ันคงและแข็งแรง  มีฝาด้านบน 
และมีที่สําหรับใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ด้านหน้ามีลักษณะโปร่งใสมองเห็นภายใน 
หีบบัตรออกเสียงได้  และที่ฝาด้านบนมีช่องใส่บัตรออกเสียง 

หีบบัตรออกเสียง  ให้มีป้ายหรือข้อความระบุหมายเลขของหน่วยออกเสียง  ตําบล  หรือเทศบาล  
อําเภอ  และจังหวัด 

ที่ออกเสียงหน่ึงแห่งให้มีหีบบัตรออกเสียงหน่ึงใบ  และมีขนาดพอเพียงที่จะบรรจุบัตรออกเสียง
ของผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของแต่ละหน่วยออกเสียง 

ข้อ ๕๘ บัตรออกเสียงให้ใช้กระดาษ  มีขนาดกว้างยาวตามความจําเป็น  และมีช่องทํา
เคร่ืองหมายกากบาท  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ”   

ในกรณีที่การออกเสียงมีประเด็นเพิ่มเติมจากประเด็นการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
ร่างรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดให้มีหลายประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกัน   
โดยให้สีของแต่ละประเด็นแตกต่างกัน 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
การดําเนินงานก่อนวันออกเสียง 

 
 

ข้อ ๕๙ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดเตรียมหีบบัตรออกเสียง  บัตรออกเสียง  
แบบพิมพ์ที่ใช้ในการออกเสียงและวัสดุอุปกรณ์การออกเสียง  ซึ่งจะใช้ในการลงคะแนนออกเสียง 
และนับคะแนนออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียง  เพื่อมอบให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ
ดําเนินการตามข้อ  ๖๐ 

ข้อ ๖๐ ก่อนวันออกเสียงให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แต่งตั้งบุคคล 
หรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ดําเนินการมอบหีบบัตรออกเสียง  บัตรออกเสียง  บัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์การออกเสียง  แก่คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง
ของหน่วยออกเสียงที่อยู่ในเขตรับผิดชอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดการลงคะแนนออกเสียง  โดยให้มี
เวลาเพียงพอที่จะตรวจสอบและนับจํานวนบัตรออกเสียง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.๖)  แบบพิมพ์  
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนออกเสียง 

จํานวนบัตรออกเสียง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.๖)  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงต้องพิจารณาและคํานวณด้วยความรอบคอบ  
เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอที่จะใช้ในการลงคะแนนออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงด้วย 

ข้อ ๖๑ ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  กรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่าสองคน  
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้รับหีบบัตรออกเสียง  บัตรออกเสียง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
(อ.ส.๖)  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนออกเสียงและนับคะแนนออกเสียง 
จากคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหรือคณะทํางานตามข้อ  ๖๐   

ข้อ ๖๒ เม่ือได้ตรวจสอบและนับจํานวนบัตรออกเสียง  บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง  แบบพิมพ์  
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนออกเสียงถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ให้ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐาน  และให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงนํา 
บัตรออกเสียงทั้งหมดบรรจุลงในหีบบัตรออกเสียงแล้วให้ปิดหีบบัตรออกเสียงใส่สายรัด  หรืออุปกรณ์อื่น 
แทนสายรัด  ปิดเทปกาวรอบรอยต่อรอบหีบบัตรออกเสียง  ยกเว้นหน่วยออกเสียงที่ใช้หีบบัตรออกเสียง  
(แบบที่  ๔)  ไม่ต้องปิดเทปกาว  กรรมการประจําหน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาว 
และหีบบัตรออกเสียง  และให้ปิดช่องใส่บัตรออกเสียง  สําหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  แบบพิมพ์  
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้รวมเก็บไว้ในถุงวัสดุใส 

ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงนําหีบบัตรออกเสียง  บัตรออกเสียง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
(อ.ส.๖)  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  โดยให้เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินงานในวันออกเสียง 

 
 

ข้อ ๖๓ ในวันออกเสียง  คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงพร้อมหีบบัตรออกเสียง   
บัตรออกเสียง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.๖)  แบบพิมพ์  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ที่ใช้ในการลงคะแนน
ออกเสียงและนับคะแนนออกเสียง  ต้องไปถึงที่ออกเสียงเวลาประมาณ  ๐๖.๐๐  นาฬิกา 

ข้อ ๖๔ ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนออกเสียงให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
เปิดหีบบัตรออกเสียงเพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรออกเสียงทั้งหมด  และจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับ
จํานวนบัตรออกเสียง  (อ.ส.  ๑๐)  จํานวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศ  ณ  ที่ออกเสียง  ก่อนเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) ส่งให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด 
ข้อ ๖๕ คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงต้องจัดแบ่งหน้าที่กัน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่อํานวยความสะดวกบริเวณที่ออกเสียง  ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับลําดับที่

ของผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  การจัดระเบียบและควบคุมดูแล 
ให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่มาแสดงตน 
ใช้สิทธิลงคะแนน  เพื่อให้การลงคะแนนออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ได้แก่  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแล้วส่งหลักฐานแสดงตน  
ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงผู้ทําหน้าที่มอบบัตรออกเสียง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรออกเสียง  ได้แก่  การรับหลักฐานแสดงตน  การบันทึกหมายเลขลําดับที่
และลงลายมือชื่อที่ต้นข้ัวบัตรออกเสียง  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิออกเสียงพิมพ์ลายน้ิวมือหัวแม่มือขวา 
ไว้ที่ต้นขั้วบัตรออกเสียง  ฉีกบัตรออกเสียงตามรอยปรุออกจากต้นขั้วบัตรออกเสียงและพับบัตรออกเสียง
ก่อนส่งมอบพร้อมหลักฐานแสดงตนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงนั้นไปลงคะแนนออกเสียง 

(๔) หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนออกเสียง  ได้แก่  ปิดประกาศคําเตือนในการกระทําอันเป็น
ความผิดเก่ียวกับบัตรออกเสียงที่ด้านในคูหาลงคะแนนทุกคูหา  รวมทั้งจัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนน  
ออกเสียงในคูหาลงคะแนนออกเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

(๕) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรออกเสียง  ได้แก่  การควบคุมดูแลหีบบัตรออกเสียงและอํานวยความสะดวก
การใส่บัตรออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง  ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ มีสิทธิออกเสียงนําบัตรออกเสียง 
ออกไปจากที่ออกเสียง   



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๖๖ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง
อาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงและหมายเหตุการลงคะแนนออกเสียง  
และเม่ือปิดลงคะแนนออกเสียงแล้วให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม 

ข้อ ๖๗ ให้เปิดการลงคะแนนออกเสียงตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกา 
ข้อ ๖๘ เม่ือถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงนําหีบบัตรออกเสียง

มาแสดงให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่  ณ  ที่ออกเสียงเห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตรออกเสียง
พร้อมกับปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตรออกเสียงและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  
เสร็จแล้วเปิดช่องใส่บัตรออกเสียงและบันทึกการดําเนินการดังกล่าวในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  
(อ.ส.  ๑๑)  โดยให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่าสามคน  และผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าสองคน
ซึ่งอยู่ในที่ออกเสียงในขณะน้ันลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ
ออกเสียงอยู่  ณ  ที่ออกเสียง  นั้น 

ข้อ ๖๙ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๖๘  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียงกล่าว 
เปิดการลงคะแนนออกเสียง  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลาลงคะแนนออกเสียงแล้ว  ขอเปิดการลงคะแนนออกเสียง”  
แล้วจึงเร่ิมดําเนินการลงคะแนนออกเสียงต่อไป 

ส่วนที่  ๓ 
การลงคะแนนออกเสียง 

 
 

ข้อ ๗๐ หลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียง  ได้แก่  บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงาน 
ของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

ข้อ ๗๑ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียง  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงผู้ทําหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ตรวจสอบหลักฐานตามข้อ  ๗๐  ของผู้มาแสดงตนเพื่อขอใช้
สิทธิออกเสียงกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  เม่ือพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ถ้าไม่มี 
ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือผู้ใดทักท้วง  ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สิทธิออกเสียง   
(อ.ส.  ๖)  หากลงลายมือชื่อไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไว้เป็นหลักฐาน  
แล้วส่งหลักฐานแสดงตน  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงผู้ทําหน้าที่มอบบัตรออกเสียง 

ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงผู้ทําหน้าที่มอบบัตรออกเสียง  จดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อ   
ผู้ มีสิทธิออกเสียงของผู้ มีสิทธิออกเสียงไว้ที่ต้นขั้วบัตรออกเสียง  พร้อมทั้งให้ผู้ มีสิทธิออกเสียง 
พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นข้ัวบัตรออกเสียง  แล้วให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อ 
ในต้นขั้วบัตรออกเสียงแล้วมอบบัตรออกเสียงพร้อมหลักฐานแสดงตนให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนออกเสียง   



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ในกรณีผู้มีสิทธิออกเสียงไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง
ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

ข้อ ๗๒ ในกรณีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจําหน่วยออกเสียงสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงสอบสวนและวินิจฉัย  
ชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงหรือไม่  และในกรณีที่
คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง 
ในหน่วยออกเสียงนั้นให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑)  แต่ถ้าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง
ในหน่วยออกเสียงนั้น  พยายามลงคะแนนออกเสียงหรือลงคะแนนออกเสียงโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่ มิได้มีไว้สําหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
เพื่อลงคะแนนออกเสียง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทําการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในฐานะผู้เสียหายแจ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจดําเนินคดีแก่ผู้กระทําความผิดดังกล่าว   

ถ้าคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัย
เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ก็ให้มอบบัตรออกเสียงให้ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนออกเสียง 
และให้บันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑)  ด้วย 

ข้อ ๗๓ เม่ือผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับบัตรออกเสียงแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนออกเสียงเพื่อทํา
เคร่ืองหมายกากบาทลงในบัตรออกเสียงในช่อง  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ”  และพับบัตรออกเสียง 
เพื่อไม่ให้ผู้อื่นทราบ  แล้วให้นําบัตรออกเสียงนั้นใส่ลงในหีบบัตรออกเสียงด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงผู้ทําหน้าที่ควบคุมหีบบัตรออกเสียง 

ข้อ ๗๔ ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงใด  
ให้ลงคะแนนออกเสียงได้  ณ  ที่ออกเสียงของหน่วยออกเสียงน้ัน  กรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  
ในหลายหน่วยออกเสียงให้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงได้เพียงแห่งเดียว 

ข้อ ๗๕ ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงอื่นที่อยู่ 
นอกหน่วยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียง  สามารถลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่
ในวันออกเสียง  โดยให้แสดงหลักฐานคําสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงก่อนลงคะแนน
ออกเสียง  เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงตรวจสอบถูกต้องแล้วให้คณะกรรมการประจํา 
หน่วยออกเสียงเพิ่มชื่อต่อท้ายในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  และไม่ให้นับรวมกับจํานวนผู้มี
สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น  แต่ให้นับเป็นจํานวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียง
นั้นแล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑)  
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ข้อ ๗๖ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการลง 
คะแนนออกเสียงแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนน
ออกเสียงภายใต้การกํากับดูแลของกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว
ต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง  เว้นแต่ลักษณะ 
ทางกายภาพทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรออกเสียงได้  
ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหน่วยออกเสียงเป็นผู้กระทําการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนา
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ  
แล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรให้มีที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ให้ประกาศกําหนดวันลงทะเบียน  เพื่อย่ืนคําขอลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียง  
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนออกเสียง  ให้ผู้ดูแลคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุที่ได้ลงทะเบียนตามวรรคสอง  ใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุโดยอนุโลม  หลักเกณฑ์และวธิีการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรอาจกําหนดให้มีการใช้เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  
ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง      

ข้อ ๗๗ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  แต่กรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่พบชื่อผู้นั้น
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิลงคะแนนออกเสียง”  และห้ามมิให้
กรรมการประจําหน่วยออกเสียงเพิ่มชื่อผู้นั้นลงไปโดยพลการแม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มี 
สิทธิออกเสียงก็ตาม  แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนออกเสียง  โดยอ้างว่าได้ยื่นคําร้อง 
ต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นและนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน 
ได้สั่งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  แล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง
ตรวจสอบหลักฐานและวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนนออกเสียงหรือไม่  พร้อมทั้งบันทึกคําวินิจฉัย
และบันทึกถ้อยคําของผู้แสดงตนนั้นลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 

ข้อ ๗๘ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงและมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
(อ.ส.  ๖)  แต่ปรากฏว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ระบุคํานําหน้าชื่อ  หรือรายการแสดงเพศ  
ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือการสะกดชื่อตัว  ชื่อสกุลผิดในเร่ืองตัวอักษร  สระ  หรือวรรณยุกต์   
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบัตรออกเสียง
ให้แก่ผู้นั้นไปลงคะแนนออกเสียงหรือไม่  แล้วให้บันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  
(อ.ส.  ๑๑) 
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ข้อ ๗๙ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง  กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
จะออกไปจากที่ออกเสียงได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจําเป็นที่ต้องออกจากที่ออกเสียงมากกว่า
คราวละหน่ึงคน  ให้แจ้งประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียงอนุญาตเป็นกรณี ๆ  ไป  และบันทึกไว้
ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 

ข้อ ๘๐ ในวันออกเสียง  ถ้าการลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงใดไม่สามารถกระทําได้
เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  กรณียังไม่ได้เปิดให้มี 
การลงคะแนนออกเสียง  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น  ตามแบบ  อ.ส.  ๑๓  จํานวน  
สามชุด  เพื่อ 

 (ก) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียง  จํานวนหนึ่งชุด 
 (ข) ส่งให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  จํานวนหนึ่งชุด 
 (ค) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) รายงานคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แจ้งให้คณะกรรมการการออกเสียง

ประจําเขตออกเสียง  เพื่อให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียง  และเอกสารเก่ียวกับการออกเสียงไว้ใน

สถานที่ปลอดภัยตามที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอกําหนด 
ข้อ ๘๑ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๘๐  กรณีเปิดให้มีการลงคะแนนออกเสียงและมีการลงคะแนน

ออกเสียงแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศงดการลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น  ตามแบบ  อ.ส.  ๑๓  จํานวน

สามชุด  โดยให้นําความในข้อ  ๘๐  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) ระงับการมอบบัตรออกเสียงและปิดช่องใส่บัตรออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๙  แล้วลงลายมือชื่อ

บนฝาหีบบัตรออกเสียงและปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใส  เพื่อป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรออกเสียง   
(๓) รายงานคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แจ้งให้คณะกรรมการการออกเสียง

ประจําเขตออกเสียง  เพื่อให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
(๔) นับบัตรออกเสียงที่เหลือให้ทราบจํานวน  และใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรออกเสียง  

ในส่วนที่ เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน   
หรือกระทําด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรออกเสียงที่เหลืออยู่ลงคะแนนออกเสียงได้ 

(๕) นับจํานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  
ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงและหมายเหตุการลงคะแนนออกเสียง 

(๖) จัดทํารายงานการส่งหีบบัตรออกเสียง  (อ.ส.  ๑๙) 
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(๗) บันทึกเหตุของการงดลงคะแนนออกเสียง  จํานวนบัตรออกเสียงตาม  (๔)  และจํานวน 
ผู้มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงตาม  (๕)  ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 

(๘) นําสิ่งของต่อไปนี้  (ถ้ามี)  ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่คณะอนุกรรมการ
การออกเสียงประจําอําเภอกําหนด  ได้แก่ 

 (ก) หีบบัตรออกเสียง  (บรรจุบัตรออกเสียงที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน) 
 (ข) บัตรออกเสียงที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรออกเสียง 
 (ค) บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียง 

และหมายเหตุการลงคะแนนออกเสียง 
 (ง) ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง  (อ.ส.  ๑๐) 
 (จ) รายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 
 (ฉ) คูหาลงคะแนนออกเสียงทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 
ข้อ ๘๒ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง  จะให้ผู้ใดเข้าไปในท่ีออกเสียงไม่ได้  

เว้นแต่ผู้มีหน้าที่ในการออกเสียงและผู้ที่เข้าไปเพื่อใช้สิทธิออกเสียง  โดยเฉพาะที่คูหาลงคะแนนออกเสียง
นอกจากผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีจําเป็น 
และให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงบันทึกเหตุผลความจําเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  
(อ.ส.  ๑๑) 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  และผู้ที่
ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการออกเสียงประจํา
เขตออกเสียง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  มีสิทธิเข้าไปในที่ออกเสียงในเขตที่รับผิดชอบเพื่อ 
ทําการสอดส่องดูแลหรือแนะนําให้การปฏิบัติการออกเสียงเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงบันทึกการเข้าไปในท่ีออกเสียงของบุคคลตามวรรคสอง   
ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 

ข้อ ๘๓ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเปิด  ทําลาย  ทําให้เสียหาย   
ทําให้เปลี่ยนสภาพหรือทําให้ไร้ประโยชน์หรือนําไปซึ่งหีบบัตรออกเสียง  หรือบัตรออกเสียง  หรือเอกสาร
หลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๘๔ ในระหว่างการลงคะแนนออกเสียง  ถ้าผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นว่าการลงคะแนนออกเสียง 
ไม่ถูกต้อง  ให้ทําการทักท้วงและให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงบันทึกคําทักท้วงพร้อมทั้งคําวินิจฉัย
ลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑)  ให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน  



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๔ 
การดําเนินงานหลังปิดการลงคะแนนออกเสียง 

 
 

ข้อ ๘๕ เม่ือถึงเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียง  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียง
กล่าวปิดการลงคะแนนออกเสียง  ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงค์จะลงคะแนนออกเสียงได้มาอยู่
ในบริเวณที่ออกเสียงแล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียง  ผู้มีสิทธิออกเสียงที่เหลืออยู่นั้นหากผู้ใด 
ยังไม่ได้รับบัตรออกเสียง  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงให้ผู้นั้นลงคะแนน 
ออกเสียงให้แล้วเสร็จ  และให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงบันทึกจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงดังกล่าว 
ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง 

เม่ือได้ลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแล้วให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อ 
ในป้ายสําหรับปิดช่องใส่บัตรออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๙  และนําป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตร 
บนหีบบัตรออกเสียง 

ข้อ ๘๖ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงนําบัตรออกเสียงที่เหลือมานับให้ทราบจํานวน  
และเพื่อมิให้สามารถนําบัตรออกเสียงที่เหลือมาใช้ในการลงคะแนนออกเสียงได้  ให้กรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงทําเคร่ืองหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรออกเสียงในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับ  
พร้อมปกหน้าและปกหลังใช้เชือกร้อยรูผูกรวมกันให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระทําด้วยวิธีการอื่นใด 
ที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรออกเสียงที่เหลืออยู่ลงคะแนนออกเสียงได้อีก  รวมทั้งจัดทําประกาศรายการ
เก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้และจํานวนบัตรออกเสียงที่เหลือหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนออกเสียง  
ตามแบบ  อ.ส.  ๑๐  เพื่อดําเนินการตามข้อ  ๖๔  โดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๕ 
การนับคะแนนออกเสียง 

 
 

ข้อ ๘๗ การนับคะแนนออกเสียงให้กระทํา  ณ  ที่ออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียง   
เม่ือปิดการลงคะแนนออกเสียงและปิดช่องใส่บัตรออกเสียง  (อ.ส.  ๙)  แล้วให้เปิดหีบบัตรออกเสียง 
เพื่อนับคะแนนออกเสียงโดยเปิดเผยและต้องให้เสร็จในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 

ข้อ ๘๘ ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนออกเสียง  ดังนี้   
(๑) กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรออกเสียงทีละฉบับและคลี่บัตร 

ส่งให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สอง 
(๒) กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สอง  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรออกเสียงและอ่าน 
(๓) กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรออกเสียงที่ได้วินิจฉัย 

และอ่านจากกรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สอง  แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สี่  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนในแบบ
ขีดคะแนน  (อ.ส.  ๑๒) 

กรรมการประจําหน่วยออกเสียงที่เหลือมีหน้าที่ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกและคอยสับเปลี่ยน 
ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประจําหน่วยออกเสียงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

ข้อ ๘๙ บัตรออกเสียงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนน 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยออกเสียงมอบให้ 
(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียง 
(๔) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคําอื่นลงไป 
(๕) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
(๖) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช่อง  “ทําเคร่ืองหมาย” 
(๗) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายเป็นที่สังเกต  เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ 
(๘) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียงในช่อง  “ทําเคร่ืองหมาย”  เกินกว่าหนึ่งเคร่ืองหมาย 
(๙) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนไปในทางใด 
ข้อ ๙๐ กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงใบเดียวกัน  ให้บัตรออกเสียง 

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับ  และไม่ให้นับเป็นคะแนน 
(๑) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามข้อ  ๘๙  (๑)  (๒)  (๔)  หรือ  (๗) 
(๒) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามข้อ  ๘๙  (๓)  (๕)  (๖)  (๘)  หรือ  (๙)  ในทุกประเด็น 
ในกรณีที่มิใช่บัตรเสียทั้งฉบับตามวรรคหนึ่ง  ให้วินิจฉัยบัตรออกเสียงเป็นรายประเด็น  ประเด็นใด

ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าประเด็นนั้นเสีย 
(๑) ประเด็นที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียง 
(๒) ประเด็นที่ทําเคร่ืองหมายอื่นนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
(๓) ประเด็นที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช่อง  “ทําเคร่ืองหมาย” 
(๔) ประเด็นที่ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียงในช่อง  “ทําเคร่ืองหมาย”  เกินกว่าหนึ่งเคร่ืองหมาย 
(๕) ประเด็นที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนไปในทางใด 
ข้อ ๙๑ กรณีที่มีการออกเสียงเพียงประเด็นเดียวในบัตรออกเสียง  เม่ือคณะกรรมการ 

ประจําหน่วยออกเสียงได้ดําเนินการตามข้อ  ๘๗  และข้อ  ๘๘  เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดําเนินการ 
นับคะแนนออกเสียง  โดยกรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่หนึ่งหยิบบัตรออกเสียงทีละฉบับและคลี่บัตร 
ส่งให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สอง  เพื่อดําเนินการวินิจฉัยบัตรออกเสียงและอ่าน  ดังนี้ 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า  “ดี”  และขานการแสดงความคิดเห็นว่า  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ”  
พร้อมทั้งชูบัตรออกเสียงโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ออกเสียงได้เห็นด้วย 

(๒) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรออกเสียงโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณ
ที่ออกเสียงได้เห็นด้วย  และให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่าสองคนสลักหลังบัตรว่า  “เสีย”  
พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด  แล้วส่งให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สาม 

ข้อ ๙๒ กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหน่ึงประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกันให้ดําเนินการ
วินิจฉัยบัตรออกเสียงและอ่าน  ดังต่อไปนี้   

(๑) ถ้าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ  ตามข้อ  ๙๐  วรรคหนึ่ง  ให้อ่านว่า  “เสียทั้งฉบับ”  พร้อมทั้ง 
ชูบัตรออกเสียงโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ออกเสียงได้เห็นด้วย  และให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียง
ไม่น้อยกว่าสองคน  สลักหลังบัตรว่า  “เสียทั้งฉบับ”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด  
แล้วส่งให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สาม 

(๒) กรณีอื่นนอกจากข้อ  (๑)  ให้อ่านว่า  “ดี”  หรือ  “ดีบางส่วน”  แล้ววินิจฉัยทีละประเด็น  
และให้อ่านผลการแสดงความคิดเห็นว่า  “ประเด็นที่  .........  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ”  หรือ  “เสีย””  
ตามข้อ  ๙๐  วรรคสอง  พร้อมทั้งชูบัตรออกเสียงโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่ออกเสียงได้เห็นด้วย  
แล้วส่งให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สาม 

ข้อ ๙๓ เม่ือกรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สามรับบัตรออกเสียงจากกรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงคนที่สองแล้วให้เจาะมุมบัตรออกเสียงที่วินิจฉัยและอ่านคะแนน  และพับบัตรออกเสียง
แยกเก็บใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้  ดังนี้    

(๑) กรณีที่มีการออกเสียงเพียงประเด็นเดียวในบัตรออกเสียงให้แยกภาชนะใส่บัตรเสียหนึ่งใบ
และใส่บัตรดีหนึ่งใบ 

(๒) กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกัน  ให้แยกภาชนะใส่  
ดังนี้ 

 (ก) บัตรเสียทั้งฉบับ  ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรเสีย 
 (ข) บัตรนอกจาก  (ก)  ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรดี 
ข้อ ๙๔ ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สี่ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  เม่ือกรรมการ

ประจําหน่วยออกเสียงคนที่สอง  ได้วินิจฉัยบัตรออกเสียงและอ่านตามข้อ  ๙๑  หรือข้อ  ๙๒  โดยให้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่มีการออกเสียงเพียงประเด็นเดียวในบัตรออกเสียงและไม่เป็นบัตรเสียตามข้อ  ๘๙  
เม่ือกรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สองอ่านว่า  “ดี  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ””  ให้กรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงคนที่สี่  ขานทวนแล้วจึงขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนน  โดยให้บุคคลทั่วไปท่ีอยู่
ในบริเวณที่ออกเสียงเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 



 หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงใบเดียวกันและไม่เป็นบัตรเสีย
ทั้งฉบับตามข้อ  ๙๐  วรรคหนึ่ง  เมื่อกรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สองอ่านว่า  “ดี”  หรือ   
“ดีบางส่วน”  และอ่านบัตรออกเสียงทีละประเด็นว่า  “ประเด็นที่  ......  “เห็นชอบ”  หรือ  “ไม่เห็นชอบ”  
หรือ  “เสีย””  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สี่ขานทวนแล้วจึงขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนน
จนครบทุกประเด็นที่ออกเสียง  โดยให้บุคคลที่อยู่ในบริเวณที่ออกเสียงเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

(๓) กรณีที่เป็นบัตรเสียตามข้อ  ๘๙  หรือเป็นบัตรเสียทั้งฉบับตามข้อ  ๙๐  วรรคหนึ่ง   
เม่ือกรรมการประจําหน่วยออกเสียงคนที่สองอ่านว่า  “เสีย”  หรือ  “เสียทั้งฉบับ”  แล้วแต่กรณีให้กรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียง  คนที่สี่ขานทวนแล้วจึงขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนน  โดยให้บุคคลที่อยู่ในบริเวณ 
ที่ออกเสียงเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

สําหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เม่ือถึงขีดที่ห้า   
ให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป         หรือ        หรือ       เป็นต้น  
เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนออกเสียงและให้ทําเช่นนี้เร่ือยไปทุกห้าขีด  และเม่ือกรรมการประจําหน่วย
ออกเสียงได้หยิบบัตรออกเสียงจากหีบบัตรออกเสียง  และได้วินิจฉัยและขานทวนบัตรหมดแล้ว 
ให้คว่ําหีบบัตรออกเสียงให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่ออกเสียงเห็นได้โดยชัดเจนว่าไม่มีบัตรออกเสียง
เหลืออยู่ในหีบบัตรออกเสียง 

ข้อ ๙๕ ในระหว่างการนับคะแนนออกเสียงถ้าผู้มีสิทธิออกเสียงเห็นว่าการนับคะแนนออกเสียง 
ไม่ถูกต้องให้ทําการทักท้วงและให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงบันทึกคําทักท้วงและคําวินิจฉัย   
ลงในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑)  ให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  
ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ ๙๖ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนออกเสียง  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนับคะแนนออกเสียง  โดยให้นับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง 
ว่าตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงหรือไม่ 

กรณีที่มีการออกเสียงเพียงประเด็นเดียวในบัตรออกเสียง  หากผลการนับคะแนนออกเสียง  
ปรากฏว่า  จํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง  ได้แก่  
บัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนน  และบัตรเสีย  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการตรวจสอบ  
ถ้าผลการนับคะแนนออกเสียงยังไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงอีกให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) รายงานคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอพร้อมเหตุผลของการนับคะแนนออกเสียง 
ที่ไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  เพื่อรายงานคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  
และคณะกรรมการการเลือกตั้ง   



 หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ส่งหีบบัตรออกเสียงและเอกสารกํากับหีบบัตรออกเสียงตามข้อ  ๑๐๒  ให้คณะอนุกรรมการ 
การออกเสียงประจําอําเภอ  พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรออกเสียง  (อ.ส  ๑๙) 

กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกัน  หากผลการนับคะแนนออกเสียง
ปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงไม่ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง  ได้แก่  
บัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนน  และบัตรเสียทั้งฉบับ  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้องตามวรรคสอง   

หากถูกต้องให้นําบัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนและเก็บใส่ในภาชนะตามข้อ  ๙๓  (๑)   
หรือ  (๒)  แยกใส่ถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจํานวนบัตรออกเสียงที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส  และดําเนินการ
รายงานผลการนับคะแนนออกเสียงต่อคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอโดยเร็ว  สําหรับ 
แบบขีดคะแนนให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงตามข้อ  ๘๘  ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๙๗ เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๙๖  แล้วให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงหรือกรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงที่ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงมอบหมายรายงานผลการออกเสียง 
อย่างไม่เป็นทางการ  โดยหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

ข้อ ๙๘ ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงจัดทํารายงานผลการนับคะแนนออกเสียง  (อ.ส.  ๑๘)  
จํานวนสามชุด  แล้วดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดไว้  ณ  ที่ออกเสียง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุบัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนแล้วตามข้อ  ๙๙  

จาํนวนหนึ่งชุด 
(๓) ส่งให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  จํานวนหนึ่งชุด 
ข้อ ๙๙ ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ  ไว้ในถุงวัสดุใส  

(ชั้นนอก)  ดังนี้ 
(๑) ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรออกเสียงตามข้อ  ๙๖ 
(๒) แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการกรอกคะแนนทั้งหมด  (  อ.ส.  ๑๒) 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง  (อ.ส.  ๑๘)  จํานวนหนึ่งชุด 
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงบันทึกข้อมูลจํานวนบัตรออกเสียงในถุงวัสดุใสชั้นนอก

ตามแบบ  อ.ส.  ๑๕  เสร็จแล้วใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก) ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่ า เ ป็นถุ งวัสดุ ใส 
ของหน่วยออกเสียงใด  และทําการปิดถุงวัสดุใสด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงวัสดุใสแล้วนําใส่ 
หีบบัตรออกเสียง 

ข้อ ๑๐๐ เม่ือได้บรรจุสิ่งของตามข้อ  ๙๙  แล้ว  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
ปิดหีบบัตรออกเสียงพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  แล้วคณะกรรมการประจํา 
หน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อบนสายรัดปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรออกเสียง  คณะกรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรออกเสียง 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๐๑ เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐๐  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง  กรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่าสามคน  และเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดําเนินการนําส่งสิ่งของตามข้อ  ๑๐๒  ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียง 
ประจําอาํเภอทันที 

ในกรณีจําเป็นตามสภาพพื้นที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภออาจกําหนด   
การส่งหีบบัตรออกเสียงตามวรรคหน่ึงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ข้อ ๑๐๒ สิ่งของที่คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  ต้องรวบรวมนําส่งคณะอนุกรรมการ
การออกเสียงประจําอําเภอ  ประกอบด้วย 

(๑) หีบบัตรออกเสียงที่ดําเนินการตามข้อ  ๑๐๐ 
(๒) เอกสารกํากับหีบบัตรออกเสียง  ประกอบด้วย 
 (ก) บัตรออกเสียงที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรออกเสียง 
 (ข) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  (อ.ส.  ๖)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุ  

การออกเสียง 
 (ค) ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง  (อ.ส.  ๑๐) 
 (ง) รายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  (อ.ส.  ๑๑) 
 (จ) รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง  (อ.ส.  ๑๘) 
(๓) คูหาลงคะแนนออกเสียงทั้งหมดและสิ่งของอื่น ๆ  เช่น  ธงชาติ  ป้าย  และวัสดุอุปกรณ์

เก่ียวกับการออกเสียง  เป็นต้น 
ข้อ ๑๐๓ การรับสิ่งของจากคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงและการเก็บรักษาเอกสาร

เก่ียวกับการลงคะแนนออกเสียงให้บุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประจําอําเภอ  ตามข้อ  ๖๐  ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับหีบบัตรออกเสียง  คูหาลงคะแนนออกเสียงทั้งหมด  สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวกับการออกเสียง   

(๒) ดําเนินการรวมผลคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๑๘ 
(๓) เม่ือได้ดําเนินการรวมผลคะแนนออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ยุบรวมหีบบัตรออกเสียง  

ตาม  (๑)  ดังนี้ 
 (ก) เปิดหีบบัตรออกเสียงแล้วบรรจุถุงใส่บัตรออกเสียงรวมไว้ในหีบบัตรออกเสียงหีบใดหีบหนึ่ง

จนเต็มแล้วทําการปิดหีบบัตรออกเสียง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดแล้วบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอแต่งตั้งลงลายมือชื่อบนสายรัดปิดเทปกาวรอยต่อ 
รอบหีบบัตรออกเสียง  บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอแต่งตั้งลงลายมือชื่อ
คร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวใสและหีบบัตรออกเสียง  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการบรรจุถุงใส่บัตรออกเสียงดังกล่าว 
ไว้ในหีบบัตรออกเสียงใบอื่นจนครบทุกถุง 



 หน้า   ๓๒ 
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 (ข) ให้จัดทําบันทึกข้อมูลของหน่วยออกเสียงสําหรับบัตรออกเสียงที่มีอยู่ในหีบบัตรออกเสียง  
ตามแบบ  อ.ส.  ๒๑  จํานวนสองชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรออกเสียง  ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 (ค) ในแต่ละอําเภอให้นําหีบบัตรออกเสียง  ที่ยุบรวมบัตรออกเสียงแล้วไปเก็บ  ณ  สถานที่
ตามที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอกําหนด 

ในกรณีมีบัตรสํารองอยู่ในความครอบครองของคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  
เม่ือถึงเวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกาของวันออกเสียง  ให้บุคคลหรือคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือดําเนินการ
เจาะทะลุบัตรออกเสียงสํารองทั้งหมดในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับ  พร้อมปกหน้าและปกหลัง  แล้วให้ใช้เชือก
ร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระทําการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรออกเสียง 
ที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนออกเสียงได้  แล้วมัดบัตรออกเสียงผ่านรูเจาะผูกรวมไว้ให้เป็นปึกเดียวกัน 
เพื่อนําเก็บรักษาพร้อมบัตรออกเสียงที่คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงส่งกลับมาภายหลัง 
การลงคะแนนออกเสียงแล้ว   

ภายในเจ็ดวันนับแต่สิ้นสุดวันออกเสียง  ให้อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหรือผู้ที่
อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอมอบหมาย  หรือคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ช่วยเหลือจัดเตรียมบัญชี
ส่งมอบหีบบัตรออกเสียงตาม  (ค)  และจัดทําบัญชีส่งมอบต้นขั้วบัตรออกเสียง  รวมทั้งบัตรสํารอง 
ตามวรรคสอง  ไว้เป็นรายหน่วยออกเสียง  ตําบล  อําเภอ  และวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียง  เพื่อส่งมอบ
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  โดยจัดทําบัญชีการรับมอบไว้เป็นหลักฐานด้วย  ตามแบบ  อ.ส.  ๒๒   

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคสามแล้ว  ให้ถือว่าเอกสารหลักฐานดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแล
ของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  การดําเนินการใด ๆ  ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๐๔ ในกรณีการนับคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถ 
นับคะแนนออกเสียงได้จนเสร็จสิ้น  อันเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย   
หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  หรือความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  กรณียังไม่ได้ 
นับคะแนนออกเสียงให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนออกเสียงสําหรับหน่วยออกเสียงนั้น  ตามแบบ  อ.ส.  ๑๔  
จํานวนสามชุด  เพื่อ   

 (ก) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียง  จํานวนหนึ่งชุด 
 (ข) ส่งให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  จํานวนหนึ่งชุด   
 (ค) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด   
(๒) จัดเก็บรักษาบัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียงและเอกสารเก่ียวกับการออกเสียงไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอกําหนด 



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) รายงานคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แจ้งให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  เพื่อให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

(๔) บันทึกสาเหตุและการดําเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับตามข้อ  ๑๐๔  กรณีนับคะแนนออกเสียงไปแล้วบางส่วน  ให้กรรมการ

ประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน่วยออกเสียงนั้น  ตามแบบ  อ.ส.  ๑๔  จํานวนสามชุด  

โดยให้นําความในข้อ  ๑๐๔  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) ให้จัดเก็บบัตรออกเสียงที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว  และบัตรออกเสียงที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย 

ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหน่ึงใบ  แล้วนําไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรออกเสียง 
(๓) ปิดหีบบัตรออกเสียงใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระทําการด้วยวิธีการอื่นใด

ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรออกเสียงได้ 
(๔) จัดเก็บรักษาหีบบัตรออกเสียงตาม  (๓)  และเอกสารเก่ียวกับการออกเสียงไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอกําหนด 
(๕) รายงานคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  แจ้งให้คณะกรรมการการออกเสียง

ประจําเขตออกเสียง  เพื่อให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
(๖) บันทึกสาเหตุและการดําเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง 
ข้อ ๑๐๖ กรณีที่มีการร้องคัดค้านกรรมการประจําหน่วยออกเสียงภายหลังการนับคะแนนออกเสียง

เสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนําบันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง  
(อ.ส.  ๑๑)   มาประกอบการพิจารณาด้วย  หากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการบันทึกเหตุทักท้วง 
ในรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียงมิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรับไว้เป็น 
เร่ืองร้องเรียนหรือคัดค้าน  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่ังเป็นอย่างอื่น 

หมวด  ๕ 
การใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

 
 

ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ
ออกเสียงนอกเขตจังหวัดภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  โดยวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
ต้องก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๐๘ ในการออกเสียงนอกเขตจังหวัดให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนด 
ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งแห่งตามแบบ  อ.ส.  ๔/น  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  โดยให้คํานึงถึงการคมนาคมและการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ  และให้นําความใน
หมวด  ๒  เขตออกเสียง  หน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง  ส่วนที่  ๒  หน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้แจ้งสํานักทะเบียนอําเภอและสํานักทะเบียนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัดทราบ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นควรอาจกําหนดให้มีการใช้เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  
ณ  ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  โดยหลักเกณฑ์  วิธีการและสถานที่ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  โดยให้มีความเหมาะสมกับจํานวนเคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  และความพร้อม 
ของบุคลากร 

ข้อ ๑๐๙ การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขต
ออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 
เก้าสิบวันนับถึงวันออกเสียง  ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น 
ที่ตนอยู่ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึง  ดังต่อไปนี้   

(๑) ยื่นคําขอเป็นรายบุคคลตามแบบ  อ.ส.  ๑๖  หรือทําเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมี 
รายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  สถานที่และเขตจังหวัดที่จะใช้
สิทธิลงคะแนนออกเสียง  ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงย่ืนคําขอพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
หรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัวประชาชนพร้อมทั้งรับรองสําเนาเอกสาร  
โดยผู้มีสิทธิออกเสียงอาจย่ืนคําขอด้วยตนเอง  หรือทําหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอื่น
ดําเนินการแทน   

(๒) ยื่นคําขอเป็นคณะบุคคลตามแบบ  อ.ส.  ๑๖/ก  ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถมอบหมาย 
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงผู้ใดเป็นผู้แทนในการยื่นคําขอลงทะเบียนพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือสําเนาที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัวประชาชนที่ได้รับรองสําเนาของ 
ผู้ลงทะเบียนทุกคน 

(๓) กรณีการย่ืนคําขอทางไปรษณีย์  ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ  สําหรับระยะเวลา
ในการย่ืนคําขอให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

การย่ืนคําขอเพื่อใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้ยื่นก่อนวันออกเสียง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าเป็นประโยชน์และเป็นการอํานวยความสะดวก 
แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง  อาจกําหนดให้ยื่นคําขอทางอินเทอร์เน็ต  โดยหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลา 
ในการย่ืนคําขอ  ให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงใดติดต่อกันเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง 
วันลงคะแนนออกเสียงและไม่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตามวรรคหนึ่ง   
ให้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงในเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันคร้ังสุดท้ายเป็นเวลา 
ไม่นอ้ยกว่าเก้าสิบวัน   

ข้อ ๑๑๐ เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคําขอลงทะเบียนแล้ว   
ให้ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคําขอน้ันเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงหรือไม่  หากเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงให้ดําเนินการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  โดยให้หมายเหตุว่า  “ใช้สิทธิที่จังหวัด  .............”  
แล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอลงทะเบียนตามแบบ  อ.ส.  ๑๗  หรือแจ้งผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต 

ข้อ ๑๑๑ ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตามข้อ  ๑๐๙  แล้ว  
ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงหรือยกเลิกการลงทะเบียน  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอ 
หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนอยู่ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยให้แจ้งความประสงค์ 
ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บคุคลอื่นดําเนินการแทน 

กรณีขอเปล่ียนแปลงที่ออกเสียงหรือยกเลิกการลงทะเบียนของผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ลงทะเบียน
ขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตามข้อ  ๑๐๙  โดยวิธีการทางไปรษณีย์หรือทางอินเทอร์เน็ต  ให้ยื่น
คําขอก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามสิบเจ็ดวัน   

เม่ือนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่
ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  ได้รับคําขอเปล่ียนแปลงให้ปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงแล้วแจ้งให้ผู้ร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอลงทะเบียนเปลี่ยนแปลง 

ข้อ ๑๑๒ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมายมีหน้าที่
จัดทําร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด  ให้แก่คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงเพื่อพิจารณาก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๖/น  และให้
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดให้แล้วเสร็จก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน   

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําจํานวนสี่ชุดและให้
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจังหวัด  จํานวนหนึ่งชุด   
(๒) ชุดที่  ๒  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  จํานวนหนึ่งชุด   
(๓) ชุดที่  ๓  สําหรับคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดไว้ใช้ตรวจสอบ 

และหมายเหตุ  การลงคะแนนออกเสียง  จํานวนหนึ่งชุด 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) ชุดที่  ๔  มอบให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็นชุดสํารอง  
จํานวนหนึ่งชุด 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้จัดทําเป็นรายที่ออกเสียง 
นอกเขตจังหวัดโดยเรียงตามลําดับอักษรของจังหวัด  อําเภอ  และชื่อของผู้มีสิทธิออกเสียงในแต่ละจังหวัด   

ข้อ ๑๑๓ ให้นําความในหมวด  ๔  การดําเนินการออกเสียง  ส่วนที่  ๑  การดําเนินงาน 
ก่อนวันออกเสียง  ส่วนที่  ๒  การดําเนินงานในวันออกเสียง  ส่วนที่  ๓  การลงคะแนนออกเสียง   
และส่วนที่  ๔  การดําเนินงานหลังปิดการลงคะแนนออกเสียง  มาใช้บังคับในการลงคะแนนออกเสียง  ณ  
ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดโดยอนุโลม  รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับจํานวนผู้ลงทะเบียนขอใช้
สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด   

กรณีมีผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดตั้งแต่แปดพันคนขึ้นไป  คณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงอาจแต่งตั้งบุคคลเพื่อดําเนินการช่วยเหลือในการจัดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด   

ส่วนที่  ๒ 
การนับคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

 
 

ข้อ ๑๑๔ การดําเนินการนับคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  ให้นําความ  
ในหมวด  ๔  การดําเนินการออกเสียง  ส่วนที่  ๕  การนับคะแนนออกเสียง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
แล้วให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดแต่ละชุด  จัดทํารายงานผลการนับคะแนนออกเสียง 
ตามแบบ  อ.ส.  ๑๘/น 

ในกรณีจังหวัดใดกําหนดให้มีที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดมากกว่าหน่ึงแห่ง  คณะกรรมการ   
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงอาจแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อทําหน้าที่รวบรวมผล 
การนับคะแนนออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร   

ข้อ ๑๑๕ เม่ือกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดจัดเก็บเอกสารและส่ิงของต่าง ๆ  
เรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดไม่น้อยกว่าสามคนและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยนําส่งเอกสารและสิ่งของแก่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย  ณ  สถานที่ตามที่คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงกําหนด   



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๖ 
การประกาศผลการออกเสียง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การรวมผลการนับคะแนนออกเสียง 

 
 

ข้อ ๑๑๖ ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ  รวมผลการนับคะแนนออกเสียง 
ในเขตอําเภอจากรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียงทุกหน่วยภายในเขตอําเภอ 
แล้วให้จัดทํารายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงตามแบบ  อ.ส.  ๒๐  จํานวนสามชุด  เพื่อปิดประกาศ
ผลการรวมคะแนนออกเสียงไว้  ณ  สถานที่รวมคะแนนหน่ึงชุด  ส่งให้คณะกรรมการการออกเสียง 
ประจําเขตออกเสียงหนึ่งชุดและเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่ึงชุด   

กรณีที่การลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงใดไม่สามารถ
กระทําได้  เนื่องจากมีเหตุตามข้อ  ๘๐  หรือข้อ  ๑๐๔  ให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ
รวมผลการนับคะแนนออกเสียงของทุกหน่วยออกเสียงในเขตอําเภอที่จัดให้มีการลงคะแนนออกเสียง 
และนับคะแนนออกเสียงจนเสร็จสิ้น   

เม่ือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได้รับรายงานผลการรวมคะแนนออกเสียง  
(อ.ส.  ๒๐)  จากคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอแล้ว  ให้ทําการตรวจสอบการรวมคะแนนออกเสียง
ของทุกหน่วยออกเสียงของทุกอําเภอ  เม่ือเห็นว่าถูกต้องแล้วให้รวมเข้ากับผลการนับคะแนนออกเสียง
จากที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  และให้จัดทํารายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงของจังหวัด  ตามแบบ  อ.ส.  ๒๓  
จํานวนสามชุด  แล้วดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) เก็บรักษาไว้ที่ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด 

ส่วนที่  ๒ 
การประกาศผลการออกเสียง 

 
 

ข้อ ๑๑๗ เม่ือพ้นระยะเวลาการคัดค้านการออกเสียง  ตามมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับ
รายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงจากคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงตามแบบ  อ.ส.  ๒๓  
ทั้งประเทศ  และไม่มีการร้องคัดค้านการออกเสียง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียง 
และจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  ตามแบบ  อ.ส.  ๒๔  แล้วให้รายงานนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 



 หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๓  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลต่อการเปลี่ยน
ผลการออกเสียง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําประกาศผลการออกเสียงตามข้อ  ๑๑๗   

ข้อ ๑๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา  ๕๔  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 
ร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่   
หรือนับคะแนนออกเสียงใหม่  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ผลการลงคะแนนออกเสียงของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการลงคะแนนออกเสียงใหม่
หรือนับคะแนนออกเสียงใหม่  ให้นําความในข้อ  ๑๑๗  และข้อ  ๑๑๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๗ 
การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การออกเสียง  และการทําลายบัตรออกเสียง 

 
 

ข้อ ๑๒๐ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์การออกเสียงและการทําลายบัตรออกเสียงให้นําระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการทําลายเอกสาร  และระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการทําลายบัตรเลือกตั้งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๘ 
ตัวอย่างบัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียง  แผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์ 

 
 

ข้อ ๑๒๑ ตัวอย่างบัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียง  แผนผังที่ออกเสียง  และแบบพิมพ์ที่ใช้ 
ในการออกเสียงให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้  โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญส่ง  น้อยโสภณ 
กรรมการการเลือกตั้ง  ทําหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



 

 

บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบติัหน้าท่ีในการออกเสียงประชามติ 
แนบท้ายระเบยีบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
๑. ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขต

ออกเสียง 
๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ต้ังจ่ายไว้ ๒ เดือน 

๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๒ เดือน
หรือ ๖๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 

๒. กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ต้ังจ่ายไว้ ๒ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๒ เดือน
หรือ ๖๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 

๓. ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจํา
อําเภอ 

๖,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ต้ังจ่ายไว้ ๒ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๒ เดือน
หรือ ๖๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 

๔. อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ต้ังจ่ายไว้ ๒ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๒ เดือน
หรือ ๖๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 

๕. ผู้ช่วยปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ 
การออกเสียงประจําอําเภอ 

๔,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ต้ังจ่ายไว้ ๒ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๒ เดือน
หรือ ๖๐ วัน ให้คิดค่าตอบแทน
เป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 

๖. เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการประจําอําเภอ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ต้ังจ่ายไว้ ๒ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติงานไม่ครบ ๒ 
เดือน หรือ ๖๐ วัน ให้คิด
ค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะใน
เดือนที่ปฏิบัติงานไม่ครบเดือน 

๗. - กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
- กรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

- วันอบรม ๓๐๐ บาท/วัน 
- วันรับวัสดุอุปกรณ์ ๒๕๐ บาท/วัน 

- วันลงคะแนน ๓๕๐ บาท/
วัน 

 
 
 
- เพ่ิมค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ 
บาทวันลงคะแนน 



๒ 
 

 

ลําดับ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
๘. - ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง 

- ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขต
จังหวัด 

- วันอบรม ๓๐๐ บาท/วัน 
- วันรับวัสดุอุปกรณ์ ๒๕๐ 
บาท/วัน 
- วันลงคะแนน ๓๕๐บาท/วัน

 
 
 
 
- เพ่ิมค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ 
บาทวันลงคะแนน 

๙. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - วันอบรม ๓๐๐ บาท/วัน 
- วันรับวัสดุอุปกรณ์ ๒๕๐ 
บาท/วัน 
- วันลงคะแนน ๓๕๐ บาท/
วัน 

 
 
 
 
- เพ่ิมค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ 
บาทวันลงคะแนน 

๑๐. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน 
เจ้าหน้าที่รวมคะแนน 

- ๓๕๐ บาท/วัน - ผู้ช่วยปฏิบัติงานช่ัวคราว 
เป็นรายวัน 

๑๑. คณะบุคคลหรอืบุคคลผู้ได้รับแต่งต้ังให้
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

- ๓๕๐ บาท/วัน - ผู้ช่วยปฏิบัติงานช่ัวคราว 
เป็นรายวัน 

 
หมายเหตุ – ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ
จังหวัดสงขลา (เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบ้าย้อย และอําเภอนาทวี) ให้เพ่ิมค่าตอบแทน
สําหรับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์ และวันลงคะแนนให้บุคคลลําดับที่ ๗-๙         
ในอัตราสองเท่า ส่วนลําดับที่ ๑๐ และ ๑๑ ให้เพ่ิมในอัตราสองเท่าเฉพาะวันออกเสียงหรือวันปฏิบัติงานตาม
บัญชีจัดสรรและภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
 

   – เ พ่ิ ม ค่ า ตอบแทนสํ า ห รั บก า ร ร า ย ง านผลคะแนนออก เ สี ย งป ระช าม ติ ผ่ า นสม า ร์ ท โฟน                      
หน่วย/ที่ออกเสียงละ ๒๐ บาท จ่ายให้แก่ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง/ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด                       
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้รายงาน 











 
ตัวอย่าง 

แบบหีบบัตรออกเสียง 
(แบบที่ ๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 หมายเหตุ  ก.  -  ช่องใส่บัตรออกเสียง 

ข. -  กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ 
ค. -  วัตถุโปร่งใส 
ง. -  หูสําหรับยกหีบบัตรออกเสียง 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง 
แบบหีบบัตรออกเสียง 

(แบบที่ ๒) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หมายเหตุ  ก.  -  ช่องใส่บัตรออกเสียง 

ข. -  กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ 
ค. -  วัตถุโปร่งใส 
ง. -  หูสําหรับยกหีบบัตรออกเสียง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่าง 
แบบหีบบัตรออกเสียง 

(แบบที่ ๓) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ก. – ช่องใส่บัตรออกเสียง 
 ข. – ใส่สายรัด 
  ค. – วัตถุโปร่งใส 

 
 

 

 

 

 

ข.

ค.

ก.

ข.







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ก. - ฝาปิดหีบ 
    ข. - สายรัด ๔ เส้น 
    ค. - ช่องใส่บัตร 
    ง. - วัสดโุปร่งใส 
  จ. - LOGO สนง. กกต. 

 

ตวัอยา่ง 

แบบหีบบตัรออกเสียง 

(แบบท่ี ๔) 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

ข. 

ข. 

ข. 



ตัวอย่างแผนผังท่ีออกเสียง 
แบบที่ ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายประกอบแผนผัง 

๑. คูหาลงคะแนนออกเสียงวางห่างกัน และคูหาด้าน
ลงคะแนนออกเสียงห่างจากฝาผนังหรือฉากทึบไม่
น้อยกว่า ๑ เมตร 

๒. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
คูหาลงคะแนนออกเสียง 

๓. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หีบบัตรออกเสียง 

๔. ที่วางหีบบัตรออกเสียง 
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

๖. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่
ตรวจบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและรับการแสดงตน 

๗. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่จ่าย
บัตรออกเสียง 

๘. ป้ายปิดประกาศ 
๙. ป้ายบอกที่ออกเสียง 
๑๐. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 

 

๑๐ 

๙ ๘ 

๕ 

๕ 

๔ 

๓ 

๒ 

๖ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๗ 

ทางออก 

ทางเข้า

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

หมายถึงการกํากับให้ผู้ มีสิทธิออก
เสียงเดินเข้า-ออก ด้านหน้าของคูหา
ลงคะแนนออกเสียง ห้ามเดินอ้อม
หลังคูหาลงคะแนนออกเสียง 

 ออก 
เข้า 



ตัวอย่างแผนผังท่ีออกเสียง 
แบบที่ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อธิบายประกอบแผนผัง 

 
๑. คูหาลงคะแนนออกเสียงวางห่างกัน และคูหาด้าน
 ลงคะแนนออกเสียงห่างจากฝาผนังหรือฉากทึบ
 ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร 
๒. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่ควบคุม

คูหาลงคะแนนออกเสียง 
๓. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่ควบคุม

หีบบัตรออกเสียง 
๔. ที่วางหีบบัตรออกเสียง 
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

๖. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่
ตรวจบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและรับการแสดงตน 

๗. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ผู้มีหน้าที่จ่าย
บัตรออกเสียง 

๘. ป้ายปิดประกาศ 
๙. ป้ายบอกที่ออกเสียง 
๑๐. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 

 
  

๙ 

๑๐ 

๕ 

๔ 

๖ ๗ 

ทางออก 

ทางเข้า 

๘ 

๕ ๓ 

๒ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

๑ 

หมายถึงการกํากับให้ผู้ มีสิทธิออก
เสียงเดินเข้า-ออก ด้านหน้าของคูหา
ลงคะแนนออกเสียง ห้ามเดินอ้อม
หลังคูหาลงคะแนนออกเสียง 

เข้า 
ออก 
เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

 ออก 
เข้า 



        แบบ กอส. เขต 
 
 
 

 
ใบสมัครเข้ารบัการคัดเลือก 

เป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ................................................. 
-------------------- 

ใบสมัครเลขท่ี ............................................................................................ (สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
(๑) ข้าพเจ้า ......................................................... อายุ ......... ปี  สัญชาติ...................... 
 เลขประจําตัวประชาชน ........................................................................................... 
(๒) เกิดวันที่ ..............เดือน ....................................... พ.ศ ........................................... 
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................. ตรอก/ซอย .............................................. 
 ถนน ............................... หมู่ที่ ...................... ตําบล/แขวง .................................... 
 อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ........................................ 
(๔) สถานที่ติดต่อบ้าน เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ....................................... 
 ถนน ............................. หมู่ที่ ...................... ตําบล/แขวง....................................... 
 อําเภอ/เขต ........................................................จังหวัด ......................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .....................................................โทรศัพท์ ...................................... 
(๕) บิดาช่ือ ....................................................... สัญชาติ .............................................. 
(๖) มารดาช่ือ ....................................................สัญชาติ ............................................... 
(๗) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................................ 
 สาขา........................................................................................................................ 
(๘) อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................... 
 ก. หากรับราชการหรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุตําแหน่งด้วย) 
 ข. กรณีข้าราชการบํานาญ (ระบุตําแหน่งครั้งสุดท้าย) ............................................... 
 .................................................................................................................................... 

 
 

ปิดรูปถ่าย 
ขนาด 

๕x๗.๕ซม. 



 
แบบ กอส. เขต 

(ด้านหลัง) 
 
(๙) สถานที่ทํางาน.......................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
 โทรศัพท.์.................................................................................................................. 
(๑๐) ประสบการณ์การทํางานที่สําคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
(๑๑) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกต้ังที่สําคัญ (โดยสังเขป) 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................. 
อน่ึง ข้าพเจ้าได้แนบประวัติการทํางาน (ถ้ามี) จํานวน .................... หน้า มาพร้อมด้วยน้ี 

ขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด...............................โดยข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ย่ืน ณ วันที ่............ เดือน ........................... พ.ศ. .................... 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ กอส. เขต 

 
บันทึกการใหถ้้อยคําของผูส้มัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 

เป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ............................ 
เขียนที่................................................. 

วันที่...............เดือน.........................พ.ศ............. 
ข้าพเจ้า.........................................................................................................ขอให้ 

ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริงต่อ...................................................ตําแหน่ง........................................ 
ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
จังหวัด ............................. 

ตอบ ข้าฯได้นําหลักฐานที่ได้ย่ืนต่อ......................................................................และได้ลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจํานวน.................แผ่นประกอบการเข้ารับการคัดเลือกน้ี 

ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการเข้ารับการคัดเลือกหรือไม่ 
ตอบ ข้าฯขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกต้ังว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตอบ ข้าฯขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทุกประการตามข้อ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕              

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ถาม ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองหรือไม่ 
ตอบ ข้าฯขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองแต่อย่างใด 
ข้อความข้างบนน้ีได้อ่านให้ข้าฯฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในช้ันศาลได้ 

ด้วยจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 .................................................. 
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยคํา 

 
   .............................................. 
(.....................................................) ผู้เขียน/จด/อ่าน 



 
แบบ กอส. เขต / ท 

 
 
 

ประวัติผู้ไดร้ับการทาบทาม 
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้พจิารณาแต่งต้ัง 

เป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ................................................. 
-------------------- 

เลขที ่.......................................................................................................... (สําหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
(๑) ข้าพเจ้า .........................................................อายุ ......... ปี  สัญชาติ.................. 
 เลขประจําตัวประชาชน ............................................................................................ 
(๒) เกิดวันที่ ..............เดือน ....................................... พ.ศ ............................................ 
(๓) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .................. ตรอก/ซอย ............................................... 

 ถนน ............................... หมู่ที่ ...................... ตําบล/แขวง ..................................... 
 อําเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ......................................... 
(๔) สถานที่ติดต่อบ้าน เลขที่ ............................... ตรอก/ซอย ....................................... 
 ถนน ............................. หมู่ที่ ...................... ตําบล/แขวง........................................ 
 อําเภอ/เขต ........................................................จังหวัด .......................................... 
 รหัสไปรษณีย์ .....................................................โทรศัพท์ ....................................... 
(๕) บิดาช่ือ ....................................................... สัญชาติ ............................................... 
(๖) มารดาช่ือ ....................................................สัญชาติ ............................................... 
(๗) คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................................ 
…………………………………………………................................................................................. 
(๘) อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................... 
 ก. หากรับราชการหรือเป็นพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจหรือองค์กร 

 ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบุตําแหน่งด้วย) 
 ข. กรณีข้าราชการบํานาญ (ระบุตําแหน่งครั้งสุดท้าย) ........................................... 
................................................................................................................................. 
 

 

ปิดรูปถ่าย 
ขนาด 

๕x๗.๕ซม. 



 
แบบ กอส. เขต/ท 

(ด้านหลัง) 
 
(๙) สถานที่ทํางาน........................................................................................................... 
 ................................................................................................................................. 
 โทรศัพท์................................................................................................................... 
(๑๐) ประสบการณ์การทํางานที่สําคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
(๑๑) ประสบการณ์เก่ียวกับการเลือกต้ังที่สําคัญ (โดยสังเขป) 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................. 
อน่ึง ข้าพเจ้าได้แนบประวัติการทํางาน (ถ้ามี) จํานวน .................... หน้า มาพร้อมด้วยน้ี 

เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด...................................โดยข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ย่ืน ณ วันที ่............ เดือน ........................... พ.ศ. ................... 
 
 

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

 
 
 
 
 



แบบ กอส. เขต/ท 
 

บันทึกการใหถ้้อยคําของผู้ได้รับการทาบทาม 
เป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ............................ 

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

ข้าพเจ้า.........................................................................................................ขอให้ 
ถ้อยคําด้วยความสัตย์จริงต่อ...................................................ตําแหน่ง........................................ 
ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
จังหวัด ............................. 

ตอบ ข้าฯได้นําหลักฐานที่ได้ย่ืนต่อ......................................................................และได้ลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้องไว้แล้วจํานวน.................แผ่นประกอบการเข้ารับการคัดเลือกน้ี 

ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานการเข้ารับการคัดเลือกหรือไม่ 
ตอบ ข้าฯขอยืนยันรับรองความถูกต้องของหลักฐานว่าเป็นจริงทุกประการ 
ถาม ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕ ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกต้ังว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตอบ ข้าฯขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทุกประการตามข้อ ๑๔ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๕              

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ถาม ท่านเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองหรือไม่ 
ตอบ ข้าฯขอรับรองว่าไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองแต่อย่างใด 
ข้อความข้างบนน้ีได้อ่านให้ข้าฯฟังแล้วขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในช้ันศาลได้ 

ด้วยจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 .................................................. 
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยคํา 

 
   .............................................. 
(.....................................................) ผู้เขียน/จด/อ่าน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                    
 
 
 

คําสั่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด.......................... 
ที่ ........ /.................... 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ..................... 
--------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๒๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ครั้งที่ ......... /.......... 
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ..............   จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจํา
อําเภอ...........................จังหวัด.....................................  ประกอบด้วย 
 ๑. .....................................................................      ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. .....................................................................      อนุกรรมการ 
 ๓. .....................................................................      อนุกรรมการ 
 ๔. .....................................................................      อนุกรรมการ 
 ๕. .....................................................................      อนุกรรมการ 
 ๖. .....................................................................      อนุกรรมการ 
  ๗. .....................................................................      อนุกรรมการ   
 
 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
   สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 
                                                        (ลงช่ือ)  ……………………………………………… 

(..................................................) 
ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด........................ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑



                         
 
 
 
 
คําสั่งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ.......................... 

จังหวัด................................. 
ที่ ........ /.................... 

เร่ือง   แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําหน่วยออกเสียง 
--------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๒๕ และข้อ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการออกเสียงประจําหน่วยออกเสียงที่ ................ หมู่ที่ ......... ตําบล/แขวง..........................
(เทศบาล............................) อําเภอ/เขต................................ จังหวัด ........................... 
 ๑. ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง ได้แก่ ................................................................................ 
 ๒. คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  ได้แก่ ............................................................... 
     (๒) กรรมการประจําหน่วยออกเสียง ได้แก่ 
   (๒.๑) .....................................................  (๒.๒) .....................................................  
   (๒.๓) ..................................................... (๒.๔) .....................................................  
  ๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
   (๓.๑) ........................................................ (๓.๒) ...................................................... 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

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

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

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ...................... 

อ.ส. ๒



 
 

คําสั่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ................... 
ที่ ........ /.................... 

เร่ือง แต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ .......... 
--------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๒๕ ข้อ ๒๘ และข้อ ๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง
ประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด .......................... สถานที่ออกเสียง .......(ระบุชื่อสถานที่)............ รับผิดชอบ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ลําดับที่ .......... ถึงลําดับที่ .......... ดังน้ี 
 ๑. ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียง ได้แก่ .................................................. 
 ๒. คณะกรรมการประจําที่ออกเสียง ประกอบด้วย 
 (๑) ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียง ได้แก่ .............................................. 
  (๒) กรรมการประจําที่ออกเสียง ได้แก่ 
   (๒.๑) ..................................................... (๒.๒) ..................................................... 
   (๒.๓) ..................................................... (๒.๔) .....................................................    
 ๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ 

   (๓.๑) ..................................................... (๓.๒) ......................................................  

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

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

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

ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ...................... 
 
 
 
หมายเหตุ คําสั่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ๑ ฉบับ ต่อการแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา

ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ๑ ชุด 
 

อ.ส. ๒/น



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

 

 
 
 
ศูนย์ประสานงานการออกเสียง
ประจําอําเภอ ......................... 

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

เร่ือง  การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําหน่วยออกเสียง 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คําสั่งแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําหน่วยออกเสียง 

 ด้วยคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ท่านเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการออกเสียงประจําหน่วยออกเสียงที่ .............. หมู่ที่ ........... ตําบล/แขวง ..................................
(เทศบาล ..........................) อําเภอ/เขต ............................... จังหวัด ...................................... ซึ่งปฏิบัติหน้าที่    
ณ ที่ออกเสียง .......................... ในวันที่ .......... เดือน ......................... พ.ศ. ............... รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพ่ือให้เข้าใจบทบาทอํานาจและหน้าที่ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมรับฟังคําช้ีแจง  
ในวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. ............. เวลา ................... น. ณ .................................................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๓



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

 

 
 
 
ศูนย์ประสานงานการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงจังหวัด................ 

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

เร่ือง  การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คําสั่งแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

 ด้วยคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้ท่านเป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด..................... ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ออกเสียง ...................... 
ในวันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. .............. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพ่ือให้เข้าใจบทบาท
อํานาจและหน้าที่ จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมรับฟังคําช้ีแจง ในวันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............. 
เวลา ................... น. ณ ...................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๓/น



 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ...................................... 
จังหวัด........................................ 

เร่ือง  กําหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสยีง 
--------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ . ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๓๖ และข้อ ๓๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกําหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียงในเขตออกเสียง
ในท้องที่ตําบล/แขวง............................ (เทศบาล............................ ) อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด.................................... ดังน้ี 
 ๑) หน่วยออกเสียงที่ ๑ ได้แก่  หมู่ที่ ...... ตําบล/แขวง ....................... (เทศบาล.................................) 
อําเภอ/เขต..................................................... 
  หรือบ้านเลขท่ี ............. ถึงบ้านเลขท่ี .............. ตรอก/ซอย ......................ถนน............................ 
  ที่ออกเสียง ได้แก่ ........................................................................................................................... 
 ๒) หน่วยออกเสียงที่ ๒ ได้แก่  หมู่ที่ ...... ตําบล/แขวง ....................... (เทศบาล.................................) 
อําเภอ/เขต..................................................... 
  หรือบ้านเลขท่ี ............. ถึงบ้านเลขท่ี .............. ตรอก/ซอย ......................ถนน............................ 
  ที่ออกเสียง ได้แก่........................................................................................................................... 
     ฯลฯ  

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

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

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ........................ 
 
 

อ.ส. ๔ 



 

 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด.................................................. 
เร่ือง  กําหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

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

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๐๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกําหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ดังน้ี 
 ๑. ที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่) ................................. อําเภอ ............................... 

๒. ที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่) ................................. อําเภอ ............................... 
๓. ที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่) ................................. อําเภอ ............................... 

 
ฯลฯ  

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

 
                   

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

                                    ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด......................... 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๔/น



 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ .................................. 
จังหวัด ....................................... 
เร่ือง  เปลี่ยนแปลงที่ออกเสียง 

--------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงตามประกาศคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจํา
อําเภอ ..................... ลงวันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ............. ที่ได้กําหนดหน่วยออกเสียงและที่ออกเสียง   
ในท้องที่ไว้แล้วน้ัน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกําหนดที่ออกเสียงใหม่  ดังต่อไปนี้ 

หน่วยที่ออกเสียง ที่ออกเสียง 
หน่วยออกเสียงที่ ………. หมูท่ี่ ……….  
ตําบล/แขวง ................................... 
(เทศบาล.........................................) 

ที่ออกเสียงเดิม  
ได้แก่   .................................... 
ที่ออกเสียงที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ได้แก่   .................................... 

หน่วยออกเสียงที่ ………. หมูท่ี่ ……….  
ตําบล/แขวง ................................... 
(เทศบาล.........................................) 

ที่ออกเสียงเดิม  
ได้แก่   .................................... 
ที่ออกเสียงที่เปลี่ยนแปลงใหม่ 
ได้แก่   .................................... 

ฯลฯ 
  

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

 

 
  (ลงช่ือ) ……………………………………………… 

        (....................................................) 
ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ........................ 

 
 
 
 
 

อ.ส. ๕



 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ...................................... 
เร่ือง  เปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

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

 โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตามประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัด ........................... ลงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ ที่ได้กําหนดที่ออกเสียง
นอกเขตจังหวัดไว้แล้วน้ัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๔๐ และข้อ ๑๐๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกําหนดที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดใหม่ 
ดังต่อไปนี้ 

ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด (เดิม) ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด (ใหม่) 
    
 

 
 
 
 

  

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

 

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

   ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด........................ 
  

 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๕/น



 
 
 
 
 

ประกาศคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ................................. 
จังหวัด ..................................... 

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 
-------------------------------- 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๔๔ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติสําหรับหน่วยออกเสียงที่ .............  
หมู่ที่ .............. ตําบล/แขวง ..................................... (เทศบาล ........................) อําเภอ/เขต ........................... บ้านเลขที่ ............. ถึงบ้านเลขที่ ............ 
หมู่ที่ ........... ตรอก/ซอย ............................... ถนน ..................... สถานที่ออกเสียง ณ ........................................................... 

หมายเหตุ  ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนออกเสียง) เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนออกเสียงแล้ว 
ผู้มีสิทธิออกเสียง 
 ชาย 
 หญิง 
ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง 
 ชาย 
 หญิง 

จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 

(ใบแรก) 

อ.ส. ๖ 



หน้า .. 
 

(ใบแรก) 

 

เลขหมาย 
ประจําบ้าน เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว – ชื่อสกุล เพศ ลําดับที่ ลายมือชื่อหรือ 

ลายพิมพ์นิ้วมือ 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
(ใบต่อ)

อ.ส. ๖ 



หน้า .. 
 

 
 

 
 
 
 

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

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

ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ...................................... หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

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

(ใบท้าย) 

อ.ส. ๖ 



อ.ส. ๖/น  
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ................................. 
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

-------------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ ประกอบมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๑๒ 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งได้ลงทะเบียนผู้ออกเสียง
ตามถิ่นที่อยู่นอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน สําหรับออกเสียงนอกเขตจังหวัด .............................................. ณ (ระบุชื่อสถานที่) 

หมายเหตุ  ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดเป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนออกเสียง) เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนออกเสียงแล้ว 
ผู้มีสิทธิออกเสียง 
 ชาย 
 หญิง 
ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง 
 ชาย 
 หญิง 

จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 
จํานวน .................................................... คน 

(ใบแรก) 

หมายเหตุ ๑. จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่ผู้มีสิทธิออกเสียงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
 ๒. เรียงตามชื่อตัว – ชื่อสกุล 



หน้า .. 

 

(ใบต่อ) 

ลําดับที่ จังหวัด/อําเภอ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว - ชื่อสกุล เพศ ลามมือชื่อหรือ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

อ.ส. ๖/น 



หน้า .. 
อ.ส. ๖/น  

 
 
 
 

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

 

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

ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ...................................... 
 
 
 
 
 
 

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

(ใบท้าย) 



 

  
 นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น .............................................................  

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

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

  

 ในการออกเสียงประชามติคราวน้ี ผู้มีสิทธิออกเสียงในบ้านของท่านทุกคน สามารถไปใช้สิทธิ 
ออกเสียง จึงขอได้โปรดดําเนินการดังน้ี 

๑. ขอเชิญท่านและผู้มีสิทธิออกเสียงในบ้านของท่านทุกคนไปลงคะแนนออกเสียง 
ณ ที่ออกเสียง .......................... หน่วยออกเสียงที่ .......... หมู่ที่ ......... ตําบล/แขวง ............................... 
(เทศบาล ............................) อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ......................... ในวันที่ ........... เดือน ..................... 
พ.ศ. .............  ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. 

๒. ผู้มีสิทธิออกเสียงในบ้านของท่านมีดังน้ี (เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการใช้สิทธิออกเสียง
กรุณาตัดรายช่ือตามเส้นปะไปย่ืนต่อคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง พร้อมบัตรประจําตัวประชาชน)  

ชื่อตัว........................................... ชื่อตัว........................................... ชื่อตัว........................................... 

ชื่อสกุล........................................ ชื่อสกุล........................................ ชื่อสกุล........................................ 

ลําดับที่ในบัญชีฯ ... ลําดับท่ีในบัญชีฯ ... ลําดับที่ในบัญชีฯ ... 

ชื่อตัว........................................... ชื่อตัว........................................... ชื่อตัว........................................... 

ชื่อสกุล........................................ ชื่อสกุล........................................ ชื่อสกุล........................................ 

ลําดับที่ในบัญชีฯ ... ลําดับท่ีในบัญชีฯ ... ลําดับที่ในบัญชีฯ ... 

ชื่อตัว........................................... ชื่อตัว........................................... ชื่อตัว........................................... 

ชื่อสกุล........................................ ชื่อสกุล........................................ ชื่อสกุล........................................ 

ลําดับที่ในบัญชีฯ ... ลําดับท่ีในบัญชีฯ ... ลําดับที่ในบัญชีฯ ... 

 
ฯลฯ 

 นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น ........................................................... 
.............................. ผู้พิมพ์ 

ในธุรกิจไปรษณีย์ 

 

 

 

 

  

อ.ส. ๗



 

 

แบบคําร้องขอเพ่ิมชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายช่ือผู้มีสทิธิออกเสียง 

เลขที่ .. /.... เขียนที่ .............................. 
 วันที่ .......... เดือน ................... พ.ศ. .............. 
 ข้าพเจ้า ................................................ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ...................................... 
อยู่บ้านเลขที่ ………….... หมู่ที่ ………... ตรอก/ซอย .............................. ถนน ..................................... 
ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ...........................................    
มีความประสงค์ขอให้นายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการเก่ียวกับรายการผู้มีสิทธิออกเสียงตาม
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงหน่วยออกเสียงที่ ………... หมู่ที่ ............. ตําบล/แขวง ................................. 
(เทศบาล .....................................) อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ......................... ดังน้ี 

๑. ขอเพ่ิมช่ือ  ข้าพเจ้า  บุคคลอ่ืนต่อไปนี้ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง 
๑.๑ .................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................ 
๑.๒ .................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................ 
๑.๓ .................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................ 

ฯลฯ 
๒. ขอถอนช่ือ  ข้าพเจ้า  บุคคลอ่ืนต่อไปนี้ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง 

๒.๑ .................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................ 
๒.๒ .................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................ 
๒.๓ .................................... เลขประจําตัวประชาชน ........................................ 

ฯลฯ 
๓. เร่ืองอ่ืนๆ (ระบุ) .......................................................................................... 

 ข้าพเจ้าดําเนินการในฐานะ  เจ้าบ้าน  ผู้มีส่วนได้เสีย  ของตนเอง โดยมีหลักฐาน ดังนี้ 
๑. บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ .................................... ออกให้ ณ .....................................  
 เมื่อวันที่ ...................................................... 
๒. ..................................................................................................................... 
๓. ..................................................................................................................... 
 

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

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ คําสั่ง 
......................................................................... ......................................................................... 
......................................................................... ......................................................................... 
 
(ลงช่ือ)  ....................................... (ลงช่ือ)  ....................................... 
          (.......................................)                                       (.......................................) 
          นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น ......................... 
 
 

อ.ส. ๘



 

                                                               

 
 

ป้ายสาํหรบัปดิช่องใสบ่ัตรออกเสียง 

 หน่วยออกเสียงที่ ………... ที่ออกเสียง ..............................หมู่ที่ ………... ตําบล/แขวง ............................... 

          (เทศบาล..............) อําเภอ/เขต .....................................................จังหวัด .................................. 

          ในการออกเสียงเมื่อวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

อ.ส. ๙



 

 
 

 
 

ป้ายสาํหรบัปดิช่องใสบ่ัตรออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

       สถานที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่).................................. ชุดที่ ………… 

       อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...................... 

       ในการออกเสียงเมื่อวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

อ.ส. ๙/น



 

อ.ส. ๑๐ 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
เรื่อง รายการเกีย่วกับจํานวนบตัรออกเสียง 

--------------------------- 
 ตามที่คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ..................... ได้มอบบัตรออกเสียงให้แก่คณะกรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงที่ ............ หมู่ที่ ............ ตําบล/แขวง .................... (เทศบาล ......................) อําเภอ/เขต 
....................... จังหวัด ......................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียง ดังนี้  
 ๑. จํานวนบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนน      
              

รายการ  จํานวน หมายเหตุ
 บัตรออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นอื่นที่ได้รับมา ............. บัตร  

  

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

 (..............................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง      (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
        (................................)                              (................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง  (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
        (................................)                (................................) 

 
๒. จํานวนบัตรออกเสียงหลังเสรจ็ส้ินการลงคะแนน 

 
รายการ จํานวน หมายเหตุ

๑. บัตรออกเสียงทีใ่ช้ 
๒. บัตรออกเสียงที่เหลือ 

............. บัตร 

............. บัตร 
 

 

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

 (..............................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง      (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
        (................................)                              (................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง  (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
        (................................)                (................................) 

 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๐ จัดทําจํานวน ๔ ชุด 
 ชุดท่ี ๑ กรอกจํานวนบัตรออกเสียงท่ีได้รับมาปิดประกาศ ณ ท่ีออกเสียง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  
 ชุดท่ี ๒ กรอกจํานวนบัตรออกเสียงท่ีใช้และจํานวนบัตรออกเสียงท่ีเหลือหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน 
แล้วปิดประกาศ ณ ท่ีออกเสียง  
 ชุดท่ี ๓ ส่งให้คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ จํานวน ๑ ชุด    
 ชุดท่ี ๔ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 



 

 
 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจงัหวดั  

เรื่อง รายการเกีย่วกับจํานวนบตัรออกเสียง 
--------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ..................... ได้มอบบัตรออกเสียงให้แก่
คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ …….. ณ ................(ระบุชื่อสถานที่)................. อําเภอ/เขต 
.................. จังหวัด .......................... จึงขอประกาศเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียง ดังนี้ 

๑. จํานวนบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนน      
              

รายการ  จํานวน หมายเหตุ
 บัตรออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นอื่นที่ได้รับมา ............. บัตร  

  

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

 (..........................................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ      (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ 
 (................................)                             (................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ      (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ 
 (................................)                             (................................) 

๒. จํานวนบัตรออกเสียงหลังเสร็จส้ินการลงคะแนน 

รายการ จํานวน หมายเหตุ
๑. บัตรออกเสียงทีใ่ช้ 
๒. บัตรออกเสียงที่เหลือ 

............. บัตร 

............. บัตร 
 

 

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

 (..........................................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ      (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ 
 (................................)                             (................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ      (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ 
 (................................)                             (................................) 
 

หมายเหตุ   อ.ส. ๑๐/น จัดทําจํานวน ๔ ชุด 
 ชุดท่ี ๑ กรอกจํานวนบัตรออกเสียงท่ีได้รับมาปิดประกาศ ณ ท่ีออกเสียง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  
 ชุดท่ี ๒ กรอกจํานวนบัตรออกเสียงท่ีใช้และจํานวนบัตรออกเสียงท่ีเหลือหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนน 
แล้วปิดประกาศ ณ ท่ีออกเสียง  
 ชุดท่ี ๓ ส่งให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง จํานวน ๑ ชุด    
          ชุดท่ี ๔ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

อ.ส. ๑๐/น



 

อ.ส. ๑๑
 

 
 
 
 

รายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง 
--------------------------- 

 หน่วยออกเสียงที่ ………... หมู่ที่ ............ ตําบล/แขวง ....................... (เทศบาล.....................) 
อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด .......................... ได้เปิดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. 
ถึง ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ........... เดือน .................. พ.ศ. .............. 
 ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรออกเสยีงก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
  วันน้ีเวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงได้ทําการเปิดหีบบัตรออกเสียงเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรออกเสียงเปล่าและได้ปิดหีบบัตรออกเสียงใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้า
ผู้มีสิทธิออกเสียง จํานวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

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

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

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

  
 ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
  ๒.๑ ก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 



 

อ.ส. ๑๑  ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนนออกเสียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 

 ๓. บันทึกคาํวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใชส้ิทธิออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
   
 



 

อ.ส. ๑๑ 

  ๔. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสทิธิออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 ๕. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

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

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

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

 



 

อ.ส. ๑๑/น 
 
 
 
 

 
รายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ ... 

--------------------------- 
 สถานที่ออกเสียง (ช่ือ) ............ อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ..................... ได้เปิดการลงคะแนนออกเสียง 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ …….…. เดือน ……………....... พ.ศ. ……….. 
 ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
 วันน้ีเวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงได้ทําการเปิดหีบบัตรออกเสียง เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่าเป็นหีบบัตรออกเสียงเปล่าและได้ปิดหีบบัตรออกเสียงใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ 
ออกเสียงจํานวน ๒ คนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

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

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

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

 
 ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
  ๒.๑ ก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 



 

อ.ส. ๑๑/น 
  ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

  ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 ๓. บันทึกคาํวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใชส้ิทธิออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 



 

อ.ส. ๑๑/น 

  ๔. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีขอเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสทิธิออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 ๕. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนนออกเสียง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

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

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

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

 



 

แบบขีดคะแนนออกเสียง 
สําหรับหน่วยออกเสียงที่ .. /ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ .. ณ ..................... หมู่ที่ .. 

ตําบล/แขวง ................ (เทศบาล ...................) อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .............................. 
ในการออกเสียงเมื่อวันที่ .. เดือน ........ พ.ศ. .... 

ประเด็น
ท่ี 

การแสดง
ความเห็น 

การออกเสียง
ประชามติ 

ช่องขีดคะแนน 

คะแนน๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

๑ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ประเด็นเสีย 
รวม

๒ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ประเด็นเสีย                    
รวม

บัตรเสียท้ังฉบับ 
         

รวม
  

อ.ส. ๑๒



 
 
 
 

 
 
 
 

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

ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียง/ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
 

(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง / กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                   (..............................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง / กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                   (..............................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง / กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                   (..............................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง / กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                   (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๒



 

(ระบ ุเช่น จลาจล อทุกภยั อคัคีภยั เหตสุดุวิสยั หรือเหตจํุาเป็นอยา่งอ่ืน) 

อ.ส. ๑๓ 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
เร่ือง งดการลงคะแนนออกเสียง 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการออกเสียงในวันที่ ....... เดือน .................... พ.ศ. ....  
 เน่ืองจากได้เกิดเหตุ ..............................................................................................................................  
หน่วยออกเสียงที่ ...... หมู่ที่ ....... ตําบล/แขวง ................... (เทศบาล .................) อําเภอ/เขต ..................... 
จังหวัด .......................... อันเป็นเหตุให้การลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงน้ีไม่สามารถกระทําได้  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๘๐ และข้อ ๘๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง จึงประกาศให้งดการลงคะแนน
ออกเสียง 
 

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

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

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

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

 (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสยีง (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสียง    
        (.......................)                               (.......................) 

 
 
 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๓ จัดทาํจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ๑ ชุด 
  ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 



 

(ระบุ เชน่ จลาจล อุทกภัย อัคคีภยั เหตุสดุวิสัย หรือเหตุจําเป็นอยา่งอื่น) 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
เร่ือง งดการลงคะแนนออกเสียง 

----------------------- 
 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการออกเสียงในวันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. ........  
 เน่ืองจากได้เกิดเหตุ ...........................................................................................................................................   
สถานที่ ……......…(ระบุช่ือสถานที่)............ อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .......................... อันเป็นเหตุให้การ
ลงคะแนนออกเสียงในที่ออกเสียงน้ีไม่สามารถกระทําได้  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๘๐ ข้อ ๘๑ และข้อ ๑๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ . ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ .......      
จึงประกาศให้งดการลงคะแนนออกเสียง 
 

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

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

 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ................................ กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
         (..............................)                                  (...............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ    (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
         (..............................)                                  (...............................) 
(ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสทิธิออกเสียง      (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสียง 
         (..............................)                                  (...............................) 
 
 

 

หมายเหตุ อ.ส. ๑๓/น จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ๑ ชุด 
  ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

อ.ส. ๑๓/น



 

(ระบุ เช่น จลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน) 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
เรื่อง งดการนบัคะแนนออกเสียง 

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

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการออกเสียงในวันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. ........ 
 เน่ืองจากได้เกิดเหตุ .............................................................................................................................. หมู่ที่ .. 
ตําบล/แขวง ................... (เทศบาล ...................) อําเภอ/เขต .................... จังหวัด ...................อันเป็นเหตุให้ 
การนับคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงน้ีไม่สามารถกระทําได้  
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๐๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจําที่ออกเสียง จึงประกาศให้งดการนับคะแนนออกเสียง 
 

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

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

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

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

 
 (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสยีง       (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสียง 
         (..........................)                                                   (..............................) 
 
 

หมายเหตุ อ.ส. ๑๔ จัดทาํจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ๑ ชุด 
  ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

อ.ส. ๑๔



 

(ระบุ เช่น จลาจล อุกทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอ่ืน) 

 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
เรื่อง งดการนบัคะแนนออกเสียง 
------------------------------------ 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการออกเสียงในวันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. ........ 
 เน่ืองจากได้เกิดเหตุ ................................................................................................................................................  
สถานที่ ……………………(ระบุช่ือสถานที่)......................... อําเภอ ..................... จังหวัด .......................... อันเป็น
เหตุให้การนับคะแนนออกเสียงในที่ออกเสียงน้ีไม่สามารถกระทําได้ 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๐๔ และข้อ ๑๑๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ .. จึงประกาศ
ให้งดการนับคะแนนออกเสียง 
 

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

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

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

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

 (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสยีง       (ลงช่ือ) ............................... ผู้มีสิทธิออกเสียง 
 (.............................)                                (..............................) 
 
 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๔/น จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ๑ ชุด 
  ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

อ.ส. ๑๔/น



 
 

 
 
 
 
 

ข้อมูลจํานวนบัตรออกเสียงในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) 
 

  หน่วยออกเสียงที่ …. หมู่ที่ ….. ตําบล/แขวง............................ (เทศบาล............................)  
อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด................................... ที่ออกเสียง คือ....................................... 
  ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด........................ ชุดที่ ……. สถานที่ ................................................... 
ผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ลําดับที่ ………... ถึงลําดับที่ …………… 

รายการ จํานวน 
๑. บัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนออกเสียงแล้ว (บัตรดี) ................ บัตร 
๒. บัตรเสีย  ................ บัตร 
๓. รวมบัตรออกเสียงทั้งหมด  ................ บัตร 
 
 (ลงช่ือ) ............................................................. ประธานกรรมการประจําหน่วยออกเสียง/ 
          (...........................................................) ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
(ลงช่ือ) ............................................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง/กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
         (...........................................................) 
(ลงช่ือ) ............................................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง/กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
         (...........................................................) 
(ลงช่ือ) ............................................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง/กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
          (...........................................................) 
(ลงช่ือ) ............................................................. กรรมการประจําหน่วยออกเสียง/กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
          (...........................................................) 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๕



 

อ.ส. ๑๖ 
 

คําขอลงทะเบยีนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใชส้ิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
 

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

ด้วยข้าพเจ้า...............................................  เลขประจําตัวประชาชน.............................................. ที่อยู่
ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี ...... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย.....................ถนน.................... ตําบล/เทศบาล........................  
อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. ที่ข้าพเจ้ามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า ๙๐ วัน คือ จังหวัด........................ มีความประสงค์ 

 ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงนอก
เขตจังหวัด..................... ณ (ระบุช่ือสถานที่) ....................อําเภอ....................จังหวัด.................... 

 ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด...................
เป็นจังหวัด................ ณ (ระบุช่ือสถานที่) ....................อําเภอ....................จังหวัด.................... 

 ขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือไปใช้สิทธิออกเสียง ณ  
ที่ออกเสียงที่ข้าพเจ้ามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้ายในจังหวัด ....................... เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
โดยได้แนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการพิจารณามาพร้อมคําขอนี้แล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 

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

 
หมายเหตุ  ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือตอบรับ บ้านเลขที่ ...... หมู่ที่ .. ตรอก/ซอย...........................ถนน.................. 
ตําบล/เทศบาล........................ อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถ่ิน .................................. 

 ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และให้บันทึกลงในระบบฐานข้อมูล            
ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด และให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบ 

 ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
 ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วเป็นผู้เคยลงทะเบียนไว้แล้ว และให้บันทึกปรับปรุงระบบฐานข้อมูล   

 ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
 ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วไม่เป็นผู้เคยขอลงทะเบียน และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

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

                นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น.............................. 
 



 

 

คําขอลงทะเบยีนการใช้สิทธอิอกเสียงนอกเขตจังหวัด 
(กรณียื่นเป็นคณะบุคคล) 

 

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

เรียน  นายทะเบียน .................................... 

ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายน้ี จํานวน ........ คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็น 
ผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด เน่ืองจากข้าพเจ้ามีถิ่นที่อยู่
นอกเขตจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน และจะไม่ได้กลับถิ่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดที่ข้าพเจ้ามีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในวันออกเสียง โดยข้าพเจ้าและผู้มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายน้ีได้แนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของทุกคนมาเพ่ือประกอบการพิจารณาพร้อมคําขอน้ีแล้ว 

ข้าพเจ้าและผู้มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

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

หมายเหตุ  ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือตอบรับ บ้านเลขที่ ...... หมู่ที่ .. ตรอก/ซอย...........................ถนน.................. 
ตําบล/เทศบาล........................ อําเภอ.............................. จังหวัด.................................. (ที่อยู่ของผู้แทนผู้ย่ืนคําขอ) 

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

คําสั่งนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถ่ิน .................................. 

□ ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และใหบั้นทึกลงในระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอ
ใช้สิทธิออกเสยีงนอกเขตจังหวัด และให้แจ้งผู้ย่ืนคําขอทราบ 

□ ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสทิธิออกเสียง และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
  

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

นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถ่ิน........................

อ.ส. ๑๖/ก 



  อ.ส. ๑๖/ก 
บัญชีรายชื่อผูข้อลงทะเบียนการใชส้ิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

ลําดับ
ที่ ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียง 
สถานที่ออกเสยีงกลางนอกเขตจังหวัด
ที่จะไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง ลายมือชื่อผู้ขอลงทะเบียน 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

(ใบแรก) 



 

 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อ – สกุล เลขประจําตัว

ประชาชน 
เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียง 
สถานที่ออกเสยีงกลางนอกเขตจังหวัด
ที่จะไปใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง 

ลายมือชื่อผู้ขอลงทะเบียน 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

  
 

 จังหวัด ......................................................... สถานที่ ............................................. 
เขตจังหวัด ....................................... 

 

 
(ใบต่อ)

อ.ส. ๑๖/ก 



 

 

หนังสือตอบรับ 
การลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 

 
เลขที่ .. /....                สํานักทะเบียน ........................... 
 จังหวัด ....................................... 

 
 วันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ......... 
 หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว ................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน  -     -     -   -  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ......  
หมู่ที่ .. ถนน ........................ ตรอก/ซอย ..................... ตําบล/เทศบาล .................... อําเภอ ..................... 
จังหวัด ......................... นายทะเบียนได้พิจารณาอนุญาตให้ 
  เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงนอกเขต
จังหวัด …………..(ระบุช่ือสถานที่)………….. อําเภอ........................ จังหวัด ...................... 
  เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด จากเดิมจังหวัด 
.................. เปลี่ยนเป็น …………..(ระบุช่ือสถานที่)………….. อําเภอ .................... จังหวัด ............................ 
  ยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือไปใช้สิทธิออกเสียง ณ 
หน่วยออกเสียงที่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
  เป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
 จึงมอบหนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 
 
 (ลงช่ือ) ................................................... 
                (..................................................) 
           นายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิ่น ........................... 

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

หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ (อ.ส. ๑๗) 
 
กรุณาส่ง  ช่ือ ................................. สกุล ..................................... 
  เลขที่ ...... ถนน ................... ตรอก/ซอย ......................... 
  ตําบล/เทศบาล............................. อําเภอ .......................... 
  จังหวัด ....................................... 
  รหัสไปรษณีย์      
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๗



 

 

หนังสือตอบรับ 
การลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต 

 

เรียน เจ้าบ้าน ........................................................................................... 
 ........................................................................................................ 
 ........................................................................................................ 
          (ลงช่ือ) ................................................... 
                (..................................................) 
                            ผอ.กต.จว. .......................... 
 วันที่ ๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นวันออกเสียง 
                 

 
(พับตามรอย)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ในการออกเสียงประชามติคราวน้ี ผู้มีสิทธิออกเสียงในบ้านของท่าน ประกอบด้วย 
 ๑. ..................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ................................................ 
ลงทะเบียนใช้สทิธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ที่จังหวัด ......................................................................................................... 
 ๒. ..................................................................... เลขประจําตัวประชาชน ................................................. 
ลงทะเบียนใช้สทิธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ที่จังหวัด ......................................................................................................... 
 จึงขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลบุคคลดังกล่าว (ทําเคร่ืองหมาย √ ในช่อง  แล้วตอบกลับภายใน ๗ วัน) 
  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านและได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
  ไม่มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
  เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก 
 (ลงช่ือ) ................................................... 
                (..................................................) 
                              เจ้าบ้าน/ผู้แทน. .......................... 

(พับตามรอย)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือตอบรับการลงทะเบียนฯ (อ.ส. ๑๗/อ) 

 
เรียน  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด............................................... 
  ……………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………….. 
  รหัสไปรษณีย์      
 

อ.ส. ๑๗/อ

ในธุรกิจไปรษณีย์ 

ประทับตราไปรษณีย์ 



 

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 
เร่ือง รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง 

--------------------------- 
 ตามท่ีคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงที่ …. หมู่ที่ ….. ตําบล/แขวง .............. (เทศบาล ...........) 
อําเภอ/เขต .................. จังหวัด .......................... ได้ประกาศจํานวนบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนนและเปิด     
การลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันน้ีเป็นต้นมาแล้ว น้ัน 
 บัดน้ี การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนออกเสียงได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 ๑. รายการเก่ียวกับบัตรออกเสียง 

 ๒. รายงานจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 
 ๒.๑ ผูม้ีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง ......... คน (........ตัวอักษร........)  
  ชาย .......... คน  (........ตัวอักษร........)  หญงิ .......... คน (........ตัวอักษร........) 

 ๒.๒ ผูม้ีสิทธิออกเสียงที่มาแสดงตนขอรับบัตรออกเสียงเพ่ือลงคะแนน ......... คน (....ตัวอักษร....)  
  ชาย .......... คน  (........ตัวอักษร........)  หญงิ .......... คน (........ตัวอักษร........) 

๓. รายงานจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ในการลงคะแนน 

ลําดับ
ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑ บัตรดี (บัตรดีทั้งฉบับ + บัตรดีบางส่วน) ............. บัตร  

๒ บัตรเสีย (บัตรเสียทั้งฉบับ) ............. บัตร  

 

ลําดับ
ที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑ บัตรออกเสียงที่รับมา ............. บัตร  
๒ บัตรออกเสียงที่ใช้ ............. บัตร  
๓ บัตรออกเสียงที่เหลือ ............. บัตร  

อ.ส. ๑๘



 

 

๔. ผลคะแนนของการออกเสียง ปรากฏดังน้ี 

 การแสดงความเห็นการออกเสียง รวมผลคะแนน 

ประเด็นที่ ๑ 
ร่างรัฐธรรมนญู 

เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ประเด็นที่ ๒ 
......................... 

เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

 

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

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

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

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

 
 
 
 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๘ จัดทาํจํานวน ๓ ชุด 

๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
๓.  ส่งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ๑ ชุด 

 

อ.ส. ๑๘



 

(ระบุชื่อสถานท่ี)

 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  
เร่ือง รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง 

--------------------------- 
 ตามท่ีคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ชุดที่ ...... ณ ...................................... 
อําเภอ/เขต .................. จังหวัด ........................... ได้ประกาศจํานวนบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
และเปิดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันน้ีเป็นต้นมาแล้ว น้ัน 
 บัดนี้ การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนออกเสียงได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 
 ๑. รายการเก่ียวกับบัตรออกเสียง 

 ๒. รายงานจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 
  ๒.๑ ผูม้ีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง ........... คน (.........ตัวอักษร........)  
   ชาย .......... คน  (........ตัวอักษร........)  หญงิ .......... คน (........ตัวอักษร........) 

 ๒.๒ ผูม้ีสิทธิออกเสียงที่มาแสดงตนขอรับบัตรออกเสียงเพ่ือลงคะแนน ......... คน (....ตัวอักษร....) 
   ชาย .......... คน  (........ตัวอักษร........)  หญงิ .......... คน (........ตัวอักษร........) 

๓. รายงานจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ในการลงคะแนน 

ลําดับ
ที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑ บัตรดี (บัตรดีทั้งฉบับ + บัตรดีบางส่วน) ............. บัตร  

๒ บัตรเสีย (บัตรเสียทั้งฉบับ) ............. บัตร  

 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑ บัตรออกเสียงที่รับมา ............. บัตร  

๒ บัตรออกเสียงที่ใช้ ............. บัตร  

๓ บัตรออกเสียงที่เหลือ ............. บัตร  

อ.ส. ๑๘/น



 

อ.ส. ๑๙ 

๔. ผลคะแนนของการออกเสียง ปรากฏดังน้ี 

 การแสดงความเห็นการออกเสียง รวมผลคะแนน 

ประเด็นที่ ๑  
ร่างรัฐธรรมนญู 

เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ประเด็นที่ ๒ 
....................... 

เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 
 
  

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

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

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

(ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจําที่ออกเสียงฯ         (ลงช่ือ) ............................... กรรมการประจาํที่ออกเสียงฯ 
       (.............................)                          (..............................) 

 
 

 

 

 

หมายเหตุ อ.ส. ๑๘/น จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสยีง ๑ ชุด 

 ๒. ใสถุ่งวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนแลว้ ๑ ชุด 
  ๓. ส่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ๑ ชุด 
 

 
 

 

อ.ส. ๑๘/น



 

อ.ส. ๑๙ 
 
 
 
 

 
รายงานการสง่หีบบัตรออกเสียง 

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

 วันน้ี เวลา ................. น. คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงที่ ....... หมู่ที่ ........ ตําบล/แขวง
.................(เทศบาล...................) อําเภอ/เขต................... จังหวัด.......................จํานวน ...... คน (ไม่น้อยกว่า ๓ คน) 
ได้นําหีบบัตรออกเสียงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการออกเสียงมามอบให้คณะอนุกรรมการการออกเสียง
ประชามติประจําอําเภอ.................................ประกอบด้วย 
 ๑. หีบบัตรออกเสียง จํานวน ...... ใบ 
 ๒. ต้นขั้วบัตรออกเสียงที่ใช้ในการออกเสียง   .......  บัตร 
 ๓. บัตรออกเสียงที่เหลือ จํานวน ....... บัตร   
 ๔. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงใช้ในการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงและหมายเหตุ 
การลงคะแนน (อ.ส. ๖) จํานวน ….... ชุด 
 ๕. ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง (อ.ส. ๑๐)  จํานวน …..... ชุด 
 ๖. รายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง (อ.ส. ๑๑) จํานวน ……... ชุด 
 ๗. รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง (อ.ส. ๑๘) จํานวน …….. แผ่น 
 ๘. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. จํานวน .... 
 
 ในการนําส่งหบีบัตรออกเสียงและเอกสารหลักฐานเกีย่วกับการออกเสยีงครั้งน้ี มีกรรมการประจํา 
หน่วยออกเสียงที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จํานวน .. คน คือ 
 ๑. .......................................................... เน่ืองจาก............................................... 
 ๒. .......................................................... เน่ืองจาก............................................... 

ฯลฯ 
 
 
 

 

 

 



 

อ.ส. ๑๙
 

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

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

 

 ซึ่งคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ......................  ได้ตรวจสอบและนับจํานวน 
เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

(ลงช่ือ) ...................................... ประธานอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอหรืออนุกรรมการ 
        (......................................) การออกเสียงประจําอําเภอ ...................... หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(ระบุชื่อสถานที่) 

อ.ส. ๑๙/นอ.ส. ๑๙/น 
 

 
 
 
 

รายงานการสง่หีบบัตรออกเสียง 

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

 วันน้ี เวลา ................ น. คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ................. ชุดที่ .....  
ณ ............................ อําเภอ/เขต......................... จังหวัด........................จํานวน …….. คน (ไม่น้อยกว่า ๓ คน) ได้
นําหีบบัตรออกเสียงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการออกเสียงมามอบให้กับคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ประกอบด้วย 
 ๑. หีบบัตรออกเสียง จํานวน ........ ใบ 
 ๒. ต้นขั้วบัตรออกเสียงที่ใช้ในการออกเสียง   ........  บัตร 
 ๓. บัตรออกเสียงที่เหลือ จํานวน ......... บัตร   
 ๔. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงใช้ในการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงและหมายเหตุ 
การลงคะแนน (อ.ส. ๖/น) จํานวน …….. ชุด 
 ๕. ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง (อ.ส. ๑๐/น)  จํานวน .... ชุด 
 ๖. รายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียง (อ.ส. ๑๑/น) จํานวน …….... ชุด 
 ๗. รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง (อ.ส. ๑๘/น) จํานวน .... แผ่น 
 ๘. อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. จํานวน ....  
 
 ในการนําส่งหบีบัตรออกเสียงและเอกสารหลักฐานเกีย่วกับการออกเสยีงครั้งน้ี มีกรรมการประจํา 
ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จํานวน ......... คน คือ 
 ๑. .......................................................... เน่ืองจาก............................................... 
 ๒. .......................................................... เน่ืองจาก............................................... 

ฯลฯ 
 
 
 

 



 

อ.ส. ๑๙/น
 

 

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

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

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

ฯลฯ 

 ซึ ่งคณะกรรมการการออกเส ียงประจํา เขตออกเส ียงจ ังหว ัด .....................................  
ได้ตรวจสอบและนับจํานวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

(ลงช่ือ) ................................. ประธานกรรมการการออกเสยีงประจําเขตออกเสียงจังหวัดหรือกรรมการการออกเสยีง      
       (....................................) ประจําเขตออกเสียงจังหวัด........................................... หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

รายงานผลการรวมคะแนนออกเสียง 
   

 ตามท่ีได้มีการลงคะแนนออกเสียง เมื่อวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .........  น้ัน 
   บัดน้ีคณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ.................. ได้ดําเนินการรวมคะแนนออกเสียง
ของอําเภอ................... จังหวัด.................... จํานวน .......... หน่วยออกเสียง เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
จึงรายงานให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 ๑. จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียง 

  ๑.๑ ผูม้ีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง ............... คน (........ตัวอักษร........)
   

   ชาย ................. คน  (........ตัวอักษร........)  หญิง ............... คน (........ตัวอักษร........) 

 ๑.๒ ผูม้าใช้สทิธิออกเสียง ..................... คน (..............ตัวอักษร.............)  

   ชาย ................. คน  (........ตัวอักษร........)  หญิง ............... คน (........ตัวอักษร........) 

๒. จํานวนบัตรออกเสียง 

ลําดับ
ที่ 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑ บัตรออกเสียงที่ได้รับมา ............. บัตร  

๒ บัตรออกเสียงที่ใช้ ............. บัตร  

๓ บัตรออกเสียงที่เหลือ ............. บัตร  

๔ บัตรดี (บัตรดีทั้งฉบับ + บัตรดีบางส่วน) ............. บัตร  

๕ บัตรเสีย (บัตรเสียทั้งฉบับ) ............. บัตร  

 

 

 

 

 

อ.ส. ๒๐ 



 

 
 
๓. ผลของการออกเสียง ปรากฏดังน้ี 

การแสดงความเห็นการออกเสียง รวมผลคะแนน 

ประเด็นที่ ๑ 
ร่างรัฐธรรมนญู 

เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ประเด็นที่ ๒ 
........................ 

เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 
 

 

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

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

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

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

 

 

อ.ส. ๒๐



 

 
 

บันทึกข้อมูลของหน่วยออกเสียงสาํหรบับตัรออกเสียงท่ีมีอยู่ในหีบบัตรออกเสียง 

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

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

จํานวนถุงวัสดุใสทั้งหมดทีอ่ยู่ในหีบบัตรออกเสียง ....... ถุง 
ซึ่งประกอบด้วยถุงวัสดุใสของหน่วยออกเสียงในเขตอําเภอ ............... จังหวัด ............................. 
ดังต่อไปนี้ 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล หน่วยออกเสียงที่ หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 

(ลงช่ือ) ........................................ อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ/ 
 (.......................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย     

(ลงช่ือ) ........................................ อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ/ 
 (.......................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย     

(ลงช่ือ) ........................................ อนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ/ 
 (.......................................) ผู้ที่ได้รับมอบหมาย     

 
 
 

อ.ส. ๒๑



 

 
 

บันทึกข้อมูลของท่ีออกเสียงนอกเขตจังหวัดสําหรบับัตรออกเสียงที่มีอยู่ในหีบบัตรออกเสียง 
------------------------------------ 

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

จํานวนถุงวัสดุใสทั้งหมดทีอ่ยู่ในหีบบัตรออกเสียง .... ถุง 
ซึ่งประกอบด้วยถุงวัสดุใสของที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ...................... ดังต่อไปนี้ 

ลําดับที ่ สถานที่ออกเสียง กรรมการประจําที่ออกเสียง 
ชุดท่ี หมายเหตุ 

๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 

(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (......................................)   

(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (......................................)   

(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (......................................)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๒๑/น 



 
อ.ส. ๒๒ 

 
 
 
 

รายงานการสง่หีบบัตรออกเสียง ต้นขั้วบัตรออกเสียง 
เอกสารและวัสดุอุปกรณใ์นการออกเสียง 

 วันที่ ...................................................................... 
 วันน้ี เวลา ............. น. คณะอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ................................จํานวน ....... คน  
ได้นําหีบบัตรออกเสียง ต้นขั้วบัตรออกเสียง เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียง มามอบให้ผู้อํานวยการการ
เลือกต้ังประจําจังหวัด.................................. ประกอบด้วย 

๑. หีบบัตรออกเสยีง ซึ่งบรรจุถุงใส่บัตรออกสียง (สถานที่เก็บหีบบัตรออกเสียง ณ ……………….……….) 
 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล หน่วยออกเสียงที่ จํานวนใบ หมายเหตุ 
๑     
๒     
๓     
...     

ฯลฯ     

๒. ต้นขั้วบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียงที่เหลือ 
 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล หน่วยออกเสียงที่ จํานวนบัตร หมายเหตุ 
๑     
๒     
๓     
...     

ฯลฯ     

๓. บัตรออกเสียงสํารอง จํานวน  ........  บัตร 
 ๔. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงใช้ในการตรวจสอบการใช้สทิธิออกเสียงและหมายเหตุ 
การลงคะแนน (อ.ส. ๖)  

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล จํานวนหีบ หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 



 

อ.ส. ๒๒ 
 
 ๕. ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง (อ.ส. ๑๐)  
 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล จํานวนหีบ หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 

 ๖. รายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง (อ.ส. ๑๑)  
 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล จํานวนหีบ หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 
 ๗. รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง (อ.ส. ๑๘)  
 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล จํานวนหีบ หมายเหตุ 
๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 
 ๘. วัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียง 
 

ลําดับที ่ ตําบล/เทศบาล หน่วยออกเสียงที่ รายละเอียด 
๑    
๒    
๓    
...    

ฯลฯ    
 
 



 

อ.ส. ๒๒ 
 
 
 ในการนําส่งรายงานการส่งหีบบัตรออกเสียง ต้นข้ัวบัตรออกเสียง เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียงครั้ง
น้ี มีอนุกรรมการการออกเสียงประจําอําเภอ ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จํานวน .. คน คือ 
 ๑. .......................................................... เน่ืองจาก............................................... 
 ๒. .......................................................... เน่ืองจาก............................................... 

ฯลฯ 

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

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

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

 

 ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด......................  ได้ตรวจสอบและนับจํานวน 
เป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

 (ลงช่ือ) ........................................  ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด...................... 
          (........................................)  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

อ.ส. ๒๓ 

(๑)  (๒) (๕)

 
 
 
 
 

รายงานผลการรวมคะแนนออกเสียงจังหวัด ......................... 
-------------------------- 

 ตามที่ได้มีการลงคะแนนออกเสียง เมื่อวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. .......... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ............................... ได้รวมคะแนนการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานผลการรวมคะแนนออกเสียง ดังนี้ 
 

 
ลําดับที่  อําเภอ / เขต  

ผู้มีสิทธิออกเสียง บัตรออกเสียง ประเด็นที่ ๑ ร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นที่ ๒ ........................... 
ผู้มีสิทธิออกเสียง
ตามบัญชีรายชื่อ

(๓) 

ผู้มาใช้ 
สิทธิออกเสียง 

(๔) 

บัตรที่นับเป็น
คะแนนออกเสียง
 

บัตรเสีย 
 

(๖) 

เห็นชอบ 
 

(๗) 

ไม่เห็นชอบ 
 

(๘) 

เห็นชอบ 
 

(๙) 

ไม่เห็นชอบ 
 

(๑๐) 
๑ .................................................... ..........................

.....(ตัวอักษร)...... 
..........................
.....(ตัวอักษร)......

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

......(ตวัอักษร)........ 
..........................
..... (ตวัอักษร).....

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

.....(ตัวอักษร).....
..........................
......(ตวัอักษร).....

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

......(ตวัอักษร).....
.........................
.....(ตวัอักษร)..... 

ฯลฯ   
........อําเภอ รวม  (๑๑)   

๑ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด........  
ฯลฯ  

........แห่ง รวม (๑๒)   
รวมทั้งสิ้น (๑๓)  

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

           (...........................................) 
         ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ........................

หมายเหตุ การตรวจสอบผลการรวมคะแนนออกเสียง 
      ๑. (๔) = (๕)+(๖)  
 ๒. (๑๓) = (๑๑)+(๑๒) 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง ผลการออกเสียง 

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

 ตามท่ีได้มีการลงคะแนนออกเสียง เมื่อวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ........... น้ัน 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงและรวมคะแนนการแสดง 
ความคิดเห็นการออกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ .. /.... เมื่อวันที่ .. เดือน ...... พ.ศ. ....  
ให้ประกาศผลการออกเสียง ดังน้ี 
 ๑. จํานวนผู้มีสทิธิออกเสียง 
 ๑.๑ ผูม้ีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง .................... คน (...............ตัวอักษร.............) 
 ๑.๒ ผูม้าใช้สทิธิออกเสียง ...................... คน (...............ตัวอักษร..................) 

 ๒. ผลของการออกเสียง ปรากฏดังน้ี 

การแสดงความเห็นการออกเสียง รวมผลคะแนน 
ประเด็นที่ ๑ 

ร่างรัฐธรรมนญู 
เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 
ประเด็นที่ ๒ 

......................... 
เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

ไม่เห็นชอบ ............. (.....................ตัวอักษร....................) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ.ส. ๒๔ 


