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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  ณ  ที่ออกเสียง   

สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรจัดให้มีที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ  
เพื่ออํานวยความสะดวกในการออกเสียงประชามติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และข้อ  ๗๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์  
และวิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม  
คร้ังที่  ๑๘/๒๕๕๙  เม่ือวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการออกเสียงประชามติ  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“ผู้มีสิทธิออกเสียง”  หมายความว่า  คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ 

เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน”  หมายความรวมถึง  อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อข้อมูล
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 

“คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน”  หมายความว่า  คอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน  ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้สูงอายุตามมาตรา  ๓  แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
ข้อ ๔ ใหป้ระธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามประกาศนี้ 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเป็นผู้ดําเนินการจัดและควบคุม
การออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 
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คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  อาจแต่งตั้งบุคคล  หรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ข้อ ๖ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ให้มีการใช้เคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูล 
บัตรประจําตัวประชาชน  สําหรับตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง   
ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุจากระบบคอมพิวเตอร์ 

ข้อ ๗ การลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ   
ให้ลงคะแนนออกเสียงโดยการใช้บัตรออกเสียงและต้องจัดให้มีการสื่อสารที่แสดงข้ันตอนและวิธีการ
ลงคะแนนออกเสียง  พร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
ในการลงคะแนนออกเสียง 

ให้นําความในหมวด  ๔  การดําเนินการออกเสียง  ส่วนที่  ๑  การดําเนินงานก่อนวันออกเสียง  
และส่วนที่  ๔  การดําเนินงานหลังปิดการลงคะแนนออกเสียง  หมวด  ๗  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
การออกเสียงและการทําลายบัตรออกเสียง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง 

 
 

๑.  การลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล 
ข้อ ๘ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานท่ี

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  มีผลใช้บังคับ  โดยวันสุดท้ายของการลงทะเบียนต้องก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

ข้อ ๙ ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ประสงค์จะลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้มอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการ
ออกให้และมีเลขประจําตัวประชาชน  พร้อมทั้งรับรองสําเนาเอกสารแก่องค์กรหรือสมาคมที่เก่ียวข้อง  
เพื่อให้ดําเนินการลงทะเบียนแทน   

การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้แทนขององค์กรหรือสมาคมที่เก่ียวข้องย่ืนคําขอ  ตามแบบ  
อ.ส.  ๑๖/พก  หรือทําเป็นหนังสือ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  
ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน  ต่อผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย  และเพื่อเป็น 
การอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้องค์กรหรือสมาคมที่เก่ียวข้องดําเนินการลงทะเบียนให้แก่ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรหรือสมาคมด้วย 
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สําหรับผู้ดูแลผู้มีสิทธิออกเสียงที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์ 
จะใช้สิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้ผู้แทนขององค์กร
หรือสมาคมที่เก่ียวข้องดําเนินการลงทะเบียนแทนตามวรรคสองโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดมอบหมาย  ส่งคําขอและหลักฐานการลงทะเบียนของผู้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๙  ให้ผู้อํานวยการ
ทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมายเพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงหรือไม่  
หากเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงให้ดําเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในการจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง   
โดยให้หมายเหตุว่า  “ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ”  แล้วแจ้งไปยังองค์กร
หรือสมาคมที่เก่ียวข้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอลงทะเบียน  ตามแบบ  อ.ส.  ๑๗/พก  
เพื่อให้แจ้งผู้ลงทะเบียนทราบต่อไป 

๒.  การลงทะเบียนเป็นรายบุคคล 

ข้อ ๑๑ เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๑๓  แล้วให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ประกาศ
กําหนดวัน  เวลา  และสถานที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง  ที่เป็นคนพิการ 
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุทั่วไป  ที่ประสงค์จะลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  โดยวนัสุดท้ายของการลงทะเบียนต้องก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น  โดยให้
ทําตามแบบ  อ.ส.  ๑๖/พ  หรือทําเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการชื่อตัว  ชื่อสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  
ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน  พร้อมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรที่มีรูปถ่าย 
ซึ่งทางราชการออกให้และมีเลขประจําตัวประชาชนที่ได้รับรองสําเนาเอกสารแล้ว  ผู้มีสิทธิออกเสียง 
อาจยื่นคําขอลงทะเบียนด้วยตนเอง  หรือทําหนังสือมอบหมายให้ผู้มีสิทธิออกเสียงอื่นดําเนินการแทน  
หรือส่งคําขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 

สําหรับผู้ดูแลผู้มีสิทธิออกเสียงที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง  หากประสงค์ 
จะใช้สิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้ดําเนินการ
ลงทะเบียนตามวรรคสองโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย
ตรวจสอบคําขอและหลักฐานการลงทะเบียนของผู้ย่ืนคําขอตามข้อ  ๑๑  และให้นําความในข้อ  ๑๐   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ส่วนที่  ๓ 
ที่ออกเสียง 

 
 

ข้อ ๑๓ เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียนตามข้อ  ๘  และมีผู้มีสิทธิออกเสียงย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนตามข้อ  ๙  ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามแบบ  อ.ส.  ๔/พ  โดยให้คํานึงถึงความเหมาะสม
และการอํานวยความสะดวกในการไปใช้สิทธิออกเสียง 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดขอความร่วมมือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จัดให้มี 
หน่วยรักษาพยาบาลประจําที่ออกเสียง  เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดทําประกาศกําหนดที่ออกเสียงสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  จํานวนสามชุด 

(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง 

(๒) ชุดที่  ๒  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(๓) ชุดที่  ๓  มอบให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงปิดประกาศ  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุในวันออกเสียง 

ข้อ ๑๕ ให้นําความในหมวด  ๒  เขตออกเสียง  หน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง  ส่วนที่  ๒  
หน่วยออกเสียง  และที่ออกเสียง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๔ 
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต่งตั้งผู้ มีสิทธิออกเสียง   
เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าย่ีสิบวัน  ตามแบบ  อ.ส.  ๒/พ  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุหนึ่งคน 
(๒) คณะกรรมการการออกเสียงประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   

หรือผู้สูงอายุ  สิบสองคน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียง  หนึ่งคน  และกรรมการ
ประจําที่ออกเสียง  สิบเอ็ดคน   

(๓) เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  อย่างน้อยหนึ่งคน 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๑๗ ให้นํ าความในหมวด   ๑   เจ้ าพนักงานผู้ดํ า เนินการออกเสียง   ส่วนที่   ๔  
ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงและผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  ส่วนที่  ๕  
คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงและคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด  ส่วนที่  ๖  
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ส่วนที่  ๗  การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง  และส่วนที่  ๘  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมายมีหน้าที่
จัดทําร่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  ตามแบบ  อ.ส.  ๖/พ  ให้แก่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเพื่อพิจารณา
ก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมายลงนามและประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง   
ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้แล้วเสร็จก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน 

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่งจัดทําจํานวนสี่ชุดและให้ดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หนึ่งชุด   
(๒) ชุดที่  ๒  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  

หนึ่งชุด   
(๓) ชุดที่  ๓  สําหรับคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   

หรือผู้สูงอายุ  ไว้ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนออกเสียงตามข้อ  ๒๖  หนึ่งชุด 
(๔) ชุดที่  ๔  มอบให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเก็บรักษาไว้เป็น 

ชุดสํารอง  หนึ่งชุด 
ให้จัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อตรวจสอบ 

การขอใช้สิทธิออกเสียงตามข้อ  ๑๙ 
ส่วนที่  ๖ 

การดําเนินงานในวันออกเสียง 
 

 

ข้อ ๑๙ ในวันออกเสียงก่อนถึงเวลาเปิดให้มีการลงคะแนนออกเสียง  ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากนายทะเบียนกลางดําเนินการติดตั้งเคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  หนึ่งชุด  และคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน  หนึ่งชุด  สําหรับตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียง 
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการลงคะแนนออกเสียง   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๒๐ ให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ
จัดแบ่งหน้าที่กัน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) หน้าที่อํานวยความสะดวกบริเวณที่ออกเสียง  ได้แก่  การจัดระเบียบ  และควบคุมดูแล 
ให้ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง  เพื่อให้การลงคะแนนออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระเบียบ 

(๒) หน้าที่ตรวจการใช้สิทธิออกเสียงด้วยเคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  ได้แก่  
ตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ของผู้มีสิทธิออกเสียง
กับข้อมูลผู้ มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  จากระบบคอมพิวเตอร์  แจ้งลําดับที่ของผู้มีสิทธิออกเสียงและมอบหลักฐานการแสดงตน
ให้แก่กรรมการประจําที่ออกเสียงผู้ทําหน้าที่มอบบัตรออกเสียง 

(๓) หน้าที่มอบบัตรออกเสียง  ได้แก่  รับหลักฐานแสดงตน  จดลําดับที่ของผู้มีสิทธิออกเสียง
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรออกเสียง  แล้วให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรออกเสียง  ฉีกบัตรออกเสียงออกจากต้นขั้วบัตรออกเสียง
และพับบัตรออกเสียงก่อนส่งมอบพร้อมหลักฐานแสดงตนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงนั้นไปลงคะแนนออกเสียง 

ในกรณีผู้มีสิทธิออกเสียงไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดน้ิวมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการ
ประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  หมายเหตุว่า  ไม่มีนิ้วมือไว้ในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิออกเสียง 

(๔) หน้าที่ตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประจําตัว
ประชาชนจากเลขบัตรประจําตัวประชาชน  เพื่อการพิสูจน์บุคคลว่าเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง  
ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  หรือไม่  สําหรับกรณีผู้มาแสดงตน 
ที่ใช้หลักฐานในการแสดงตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมิใช่บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
แบบอเนกประสงค์  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  ที่มีรูปถ่ายและ
เลขบัตรประจําตัวประชาชน  หรือมีกรณีที่ต้องวินิจฉัยการแสดงตนตามข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  
แล้วแจ้งลําดับที่ผู้มีสิทธิออกเสียงและมอบหลักฐานการแสดงตนให้แก่กรรมการประจําที่ออกเสียง 
ผู้ทําหน้าที่มอบบัตรออกเสียง 

(๕) หน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนออกเสียง  ได้แก่  การจัดระเบียบในการเข้าไปลงคะแนน 
ออกเสียงในคูหาลงคะแนนออกเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๖) หน้าที่ควบคุมหีบบัตรออกเสียง  ได้แก่  การควบคุมดูแลหีบบัตรออกเสียง  และอํานวยความสะดวก
การใส่บัตรออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง  ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้ มีสิทธิออกเสียงนําบัตรออกเสียง 
ออกไปจากที่ออกเสียง 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ที่เหลือให้ดําเนินการ  
ดังนี้ 

(๑) ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการลงคะแนนออกเสียง  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือ 
ในการลงคะแนนออกเสียง  เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง  เว้นแต่ลักษณะ 
ทางกายภาพทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ไม่สามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรออกเสียงได้
ให้ บุคคลอื่นหรือกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
เป็นผู้กระทําการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุนั้น  
ทั้งนี้  ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ  แล้วบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจํา 
ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 

(๒) สับเปลี่ยนช่วยเหลือกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

ข้อ ๒๑ ให้นําความในหมวด  ๔  การดําเนินการออกเสียง  ส่วนที่  ๒  การดําเนินงานในวันออกเสียง  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๗ 
การลงคะแนนออกเสียง 

 
 

ข้อ ๒๒ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียง  ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๒)  ตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียงด้วยเคร่ืองอ่าน 
บัตรประจําตัวประชาชนจากบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ 
ของผู้มาแสดงตนกับข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  จากระบบคอมพิวเตอร์  หากพบชื่อ  และตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง
ตรงกันให้แจ้งลําดับที่ของผู้มีสิทธิออกเสียง  และมอบหลักฐานการแสดงตนให้แก่กรรมการประจํา 
ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๓)  มอบบัตรออกเสียงแก่ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงนั้นไปลงคะแนนออกเสียง 

เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาแสดงตนด้วยบัตรประจําตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์  ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๔)  ตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลดังกล่าวได้ 

ข้อ ๒๓ กรณีที่ต้องพิสูจน์บุคคลว่าเป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  เนื่องจากผู้มาแสดงตนใช้หลักฐานในการแสดงตนด้วย
บัตรประจําตัวประชาชนซึ่งมิใช่บัตรที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์  หรือบัตร 
หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  และเลขประจําตัวประชาชน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๔)  
ดําเนินการตรวจสอบเลขประจําตัวประชาชนและรูปถ่ายแสดงใบหน้าของผู้มาแสดงตนจากฐานข้อมูล
บัตรประจําตัวประชาชนกับข้อมูลผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุจากระบบคอมพิวเตอร์  หากพบข้อมูลให้ตรวจสอบชื่อตัว - ชื่อสกุล  
และรูปถ่าย  ถ้าถูกต้องตรงกันให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
ตามข้อ  ๒๐  (๓)  มอบบัตรออกเสียงแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงนั้นไปลงคะแนนออกเสียง 

กรณีเคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชนไม่พบข้อมูลของผู้มาแสดงตน  เนื่องจากบัตรประจําตัวประชาชน
ที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ชํารุด  ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๔)  ดําเนินการตามวรรคหน่ึง 

ข้อ ๒๔ กรณีมีผู้ทักท้วง  หรือกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  สงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๔)  ดําเนินการตรวจสอบตามข้อ  ๒๓  และให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  สอบสวนและวินิจฉัย  ถ้าคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  วินิจฉัยว่าเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง   
ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ก็ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๓)  มอบบตัรออกเสียงให้ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนออกเสียง  
และให้บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ   

ในกรณีที่คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
วินิจฉัยว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ให้บันทึกคําวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มาแสดงตนนั้นทราบถึงสาเหตุที่ไม่สามารถลงคะแนนออกเสียงได้ 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  แต่กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ไม่พบข้อมูล
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  จากระบบ
คอมพิวเตอร์  ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า  “ไม่มีสิทธิลงคะแนนออกเสียง”  แต่ถ้าผู้นั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิ 
ที่จะลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  โดยอ้างว่าได้ย่ืนคําร้อง
และผู้อํานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ผู้อํานวยการทะเบียนกลางมอบหมาย  ได้สั่งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  แล้วให้กรรมการประจํา   
ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๔)  ตรวจสอบหลักฐานตอบรับ  



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การลงทะเบียน  เลขประจําตัวประชาชน  และรูปถ่ายแสดงใบหน้าของผู้มาแสดงตนจากฐานข้อมูล   
บัตรประจําตัวประชาชน  และให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ  วินิจฉัยชี้ขาดว่าจะให้ผู้นั้นลงคะแนนออกเสียงหรือไม่ถ้าคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  วินิจฉัยว่าเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับ  
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ก็ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๔)  เพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  (อ.ส.  ๖/พ)  แล้วให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ 
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตามข้อ  ๒๐  (๓)  มอบบัตรออกเสียงให้ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนนออกเสียง  
และให้บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 

ในกรณีที่คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
วินิจฉัยว่าเป็นผู้ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ  ให้นําความในข้อ  ๒๔  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๒๖ ในวันออกเสียง  ถ้าไม่สามารถตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียงจากเคร่ืองอ่าน 
บัตรประจําตัวประชาชน  และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน  ตามข้อ  ๑๙  เนื่องจาก
เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น  กรณียังไม่มีการเปิดให้ลงคะแนนออกเสียงให้คณะกรรมการประจํา
ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ตรวจสอบการขอใช้สิทธิออกเสียงของผู้มาแสดงตน
จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ   
ที่สํารองไว้ 

ในกรณีเปิดให้มีการลงคะแนนออกเสียงและลงคะแนนออกเสียงแล้วให้คณะกรรมการประจํา 
ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) บันทึกสาเหตุและจํานวนผู้แสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงจากเคร่ืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน  
และคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อฐานข้อมูลบัตรประจําตัวประชาชน  ตามข้อ  ๑๙  และได้ใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง
แล้วลงในรายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ 

(๒) ให้หมายเหตุการลงคะแนนออกเสียงของผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  ตาม  (๑)  ที่ปรากฏบนต้นขั้ว
บัตรออกเสียงลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ 

ข้อ ๒๗ ให้นําความในหมวด  ๔  การดําเนินออกเสียง  ส่วนที่  ๓  การลงคะแนนออกเสียง
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ส่วนที่  ๘ 
การนับคะแนน 

 
 

ข้อ ๒๘ การนับคะแนนออกเสียง  ให้นําความในหมวด  ๔  การดําเนินการออกเสียง  ส่วนที่  ๕  
การนับคะแนนออกเสียง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๙ เม่ือเสร็จสิ้นการนับคะแนนออกเสียง  ให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนออกเสียง  โดยให้นับจํานวนบัตรออกเสียง
ที่ใช้ไปว่าตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียงหรือไม่ 

การตรวจนับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิออกเสียง  ให้คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับ
คนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุประมวลผลจากระบบคอมพิวเตอร์และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง  
ณ  ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  แล้วนําผลที่ได้คัดลอกลงมาในรายงาน 
ผลการนับคะแนนออกเสียงตามแบบ  อ.ส.๑๘/พ 

ส่วนที่  ๙ 
การรวมผลการนับคะแนนออกเสียง 

 
 

ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงรวมผลการนับคะแนนออกเสียง
จากรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงของที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
ทุกที่ออกเสียงแล้วให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๑๖  วรรคสาม  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ส่วนที่  ๑๐ 
แผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์ 

 
 

ข้อ ๓๑ แผนผังที่ออกเสียง  และแบบพิมพ์ที่ใช้ในการลงคะแนนออกเสียง  ณ  ที่ออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม   

ให้นําความในหมวด  ๘  ตัวอย่างบัตรออกเสียง  หีบบัตรออกเสียง  แผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญส่ง  น้อยโสภณ 
กรรมการการเลือกตั้ง  ทําหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



ตัวอย่างแผนผังท่ีออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
แบบที่ ๑ 
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อธิบายประกอบแผนผัง 

๑. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 
๒. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าทีต่รวจการใช้สิทธิออกเสียงด้วย Card Reader 
๓. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าทีม่อบบัตรออกเสียง 
๔. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าทีต่รวจการใช้สิทธิออกเสียงด้วย Computer 
๕. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มหีน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนออกเสียง 
๖. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรออกเสียง 
๗. ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียง 
๘. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๙. คูหาลงคะแนนออกเสียง 
๑๐. หีบบัตรออกเสียง 
๑๑. ป้ายบอกที่ออกเสียง 
๑๒. ป้ายปิดประกาศ 
๑๓. ประชาสัมพันธ์การออกเสียง 
๑๔. แนวก้ันบริเวณที่ออกเสียง 
๑๕. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
๑๖. หน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๑๗. จุดบริการอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็น (วีลแชร์) เครื่องช่วยเดิน 
๑๘. ที่น่ังพักและที่นั่งรอใช้สิทธิออกเสียง 

หมายถึงการกํากับให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
เดินเ ข้า  – ออก  ด้านหน้าของคูหา
ลงคะแนนออกเสียง ห้ามเดินอ้อมหลัง
คูหาลงคะแนนออกเสียง 

ออก 
เข้า 



ตัวอย่างแผนผังท่ีออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
แบบที่ ๒ 
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อธิบายประกอบแผนผัง 

๑. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 
๒. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าทีต่รวจการใช้สิทธิออกเสียงด้วย Card Reader 
๓. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าทีม่อบบัตรออกเสียง 
๔. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าทีต่รวจการใช้สิทธิออกเสียงด้วย Computer 
๕. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มหีน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนนออกเสียง 
๖. กรรมการประจําที่ออกเสียง ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรออกเสียง 
๗. ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียง 
๘. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๙. คูหาลงคะแนนออกเสียง 
๑๐. หีบบัตรออกเสียง 
๑๑. ป้ายบอกที่ออกเสียง 
๑๒. ป้ายปิดประกาศ 
๑๓. ประชาสัมพันธ์การออกเสียง 
๑๔. แนวก้ันบริเวณที่ออกเสียง 
๑๕. ฝาผนัง หรือ ฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
๑๖. หน่วยรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๑๗. จุดบริการอุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น รถเข็น (วีลแชร์) เครื่องช่วยเดิน 
๑๘. ที่น่ังพักและที่นั่งรอใช้สิทธิออกเสียง 

หมายถึงการกํากับให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
เดินเ ข้า  – ออก  ด้านหน้าของคูหา
ลงคะแนนออกเสียง ห้ามเดินอ้อมหลัง
คูหาลงคะแนนออกเสียง 

ออก 
เข้า 



 อ.ส.พ./๑ 

 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ..................... 

เรื่อง  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สทิธิออกเสียง ณ ทีอ่อกเสียง 
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุ (กรณีการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล) 

 

ด้วยได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันออกเสียงประชามติในวันอาทิตย์ท่ี ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
อาศัยอํานาจตามความข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ      

ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๘ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ       
ออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ          
(กรณีการลงทะเบียนเป็นคณะบุคคล) ดังน้ี 

๑. วันลงทะเบียน วันท่ี .............................................. ถึงวันท่ี ..............................................  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

๒. สถานที่ลงทะเบียน ให้องค์กรหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องยื่นคําขอลงทะเบียน ตามแบบ อ.ส. ๑๖/พก 
หรือทําเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายการชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐาน 
ทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัด ................................. 

ประกาศ ณ วนัที่  ......................................... 

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

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด .......................... 



 อ.ส.พ./๒ 

 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ..................... 

เรื่อง  กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สทิธิออกเสียง ณ ทีอ่อกเสียง 
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุ (กรณีการลงทะเบียนเป็นรายบุคคล) 

 

ตามที่ได้ประกาศกําหนดให้ .................................... เป็นสถานที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้สูงอายุ ไปแล้วน้ัน 

อาศัยอํานาจตามความข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ       
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อ ๑๑ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ     
ออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงออกประกาศกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ (กรณีการ
ลงทะเบียนเป็นรายบุคคล) ดังน้ี 

๑. วันลงทะเบียน วันท่ี .............................................. ถึงวันท่ี ..............................................  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) 

๒. สถานที่ลงทะเบียน ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงยื่นคําขอลงทะเบียนตามแบบ อ.ส. ๑๖/พ หรือทําเป็น
หนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายการชื่อตัว – ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชนและท่ีอยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน        
พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ณ สถานที่ ดังน้ี 

๒.๑ สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนท้องถ่ิน ......................................................................... 
สําหรับผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงที่ ................................................................................... 

๒.๒ สํานักทะเบียนอําเภอ/สํานักทะเบียนท้องถ่ิน ......................................................................... 
สาํหรับผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงที่ ................................................................................... 

ฯลฯ 

ประกาศ ณ วนัที่  ......................................... 

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

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ...................... 



 
 
  

 

 
 
 

 

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

เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานผูดํ้าเนนิการออกเสียงประจําที่ออกเสียง 
สําหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 
      ------------------------------------------ 

 
 อาศัยอํานาจตามข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๖ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงแต่งต้ังให้ผู้มีรายช่ือดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง
ประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ ที่ออกเสียง ............(ระบุช่ือ
สถานที่)........... ดังน้ี 
 ๑. ผู้อํานวยการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
ได้แก่ ……………................................... 
 ๒. คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย 
   (๑) ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียง ได้แก่ ............................................. 
   (๒) กรรมการประจําที่ออกเสียง ได้แก่ 
     (๒.๑) ........................................... (๒..๒.) ............................................. 
     (๒.๓) ........................................... (๒..๔.) ............................................. 

ฯลฯ 
 ๓. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่ 
     (๓.๑) ........................................... (๓..๒.) ............................................. 

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

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

 

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

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

อ.ส. ๒/พ 



 
 

 

ที่ ........................ ศูนย์ประสานงานการออกเสียง 
 .................................................. 
  

           วันที ่.... เดือน ........... พ.ศ. .... 

เรื่อง การแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้สูงอายุ 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย คําสั่งแต่งต้ังเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ  
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

  ด้วยคณะกรรมการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ................... ได้มีคําสั่งแต่งต้ังให้
ท่านเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียงประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ออกเสียง ............................................. ในวันที่ .... เดือน ........... พ.ศ. .... 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และเพ่ือให้เข้าใจบทบาทอํานาจและหน้าที่ จึงขอเชิญท่านร่วม
ประชุมรับฟังคําช้ีแจงในวันที่ .... เดือน .......... พ.ศ. .... เวลา ....  ณ ............................... 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

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

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

อ.ส. ๓/พ 



 
 
 
  

 

 
 
 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกต้ังประจําจังหวัด ................... 
เรื่อง กําหนดท่ีออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 

      ------------------------------------------ 
 
 อาศัยอํานาจตามข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์   
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง             
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ        
หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกําหนดที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ดังน้ี 

 ๑. ที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่) ...................... อําเภอ/เขต ...................... 
 ๒. ที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่) ...................... อําเภอ/เขต ...................... 
 ๓. ที่ออกเสียง (ระบุช่ือสถานที่) ...................... อําเภอ/เขต ...................... 

ฯลฯ 

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

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

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

อ.ส. ๔/พ 



 
 

 
 
  

 

 
 
 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกต้ังประจําจังหวัด ..................... 
เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงสําหรับผู้พิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 

      ------------------------------------------ 
 
 โดยที่ เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ        
หรือผู้สูงอายุ ตามประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ...................  ลงวันที่ ....  เดือน ........... 
พ.ศ. .... ที่ได้กําหนดที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

 อาศัยอํานาจตามข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์      
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๕ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง           
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ          
หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศกําหนดที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
ใหม่ ดังต่อไปน้ี 

 
ที่ออกเสียง (เดิม) ที่ออกเสียง (ใหม่) 

  
 
 
 
 
 
 

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

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

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

อ.ส. ๕/พ 



 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสยีงจังหวัด .................... 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทิธิออกเสียง ณ ทีอ่อกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สงูอายุ 

      ------------------------------------------ 
 
 อาศัยอํานาจตามข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๑๘           
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙         
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ ...........(ระบุชื่อ
สถานที่)........... 
 
หมายเหตุ ให้กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เป็นผู้เขียน (เฉพาะชุดที่ใช้หมายเหตุการลงคะแนนออกเสียง) เมื่อเสร็จสิ้นการ
ลงคะแนนออกเสียงแล้ว 
            ผู้มีสิทธิออกเสียง 
                 ชาย 
                 หญิง 
             ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียง 
                 ชาย 
                 หญิง 

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

(ใบแรก) 
 
 
 
 

อ.ส. ๖/พ 



 
 

หน้า .... 
 
 

ลําดับที่ จังหวัด/อําเภอ เลขประจําตัวประชาชน ชื่อตัว-ชื่อสกุล เพศ ลายมือชื่อหรือ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

(ใบต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๖/พ 



 
 

หน้า .... 
 
 
 
 

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

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

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

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

(ใบท้าย) 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๖/พ 



 
 

บัญชีรายชื่อผูข้อลงทะเบียนการใชส้ิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรบัคนพิการหรอืทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 
 

1 
ลําดับ
ที่ 

2 
ชื่อ-สกุล 

3 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

4 
ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน 

5 
ลักษณะความพิการ 

6 
ลายมือชื่อผู้ขอลงทะเบียน 

7 
นายทะเบยีนได้ตรวจสอบ 

เบื้องต้นแล้ว 
           ทางสายตา 

       การเคลือ่นไหว 
       การได้ยิน 
       สูงอายุ 
       ผู้ดูแล 

 
          เป็นผูม้ีสิทธิออกเสียง 
          ไม่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ๑. ให้กรอกขอ้มูลเฉพาะช่องที่ ๑ – ๖ 
 ๒. ช่องที่ ๗ สาํหรับนายทะเบียนกรอก 

อ.ส. ๑๖/พก. 



 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ายสาํหรบัปดิช่องใสบ่ัตรออกเสียง ณ ทีอ่อกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผูสู้งอายุ 

สถานที่ออกเสยีง ...........(ระบุช่ือสถานที่)............  

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

ในการออกเสียง เมื่อวันที่ .... เดือน ........... พ.ศ. .... 

 

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๙/พ 



 
 
  

 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพกิารหรอืทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
เรื่อง รายการเกีย่วกับจํานวนบตัรออกเสียง 

      ------------------------------- 
 ตามท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ได้มอบบัตรออกเสียงให้แก่
คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ (.....ระบุสถานท่ี.....) ตําบล/แขวง 
............. อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด .................... จึงขอประกาศเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง ดังนี้ 
 ๑. จํานวนบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนน 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 
บัตรออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นอื่นท่ีได้รับมา .......... บัตร  

ประกาศ ณ วันท่ี .... เดือน ........... พ.ศ. .... 

          (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ   (ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
        (........................)                         (........................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ   (ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
        (........................)                         (........................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ   (ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
        (........................)                         (........................) 

ฯลฯ 
๒. จํานวนบัตรออกเสียงหลังเสร็จส้ินการลงคะแนน 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 
๑.  บัตรออกเสียงท่ีใช้ 
๒.  บัตรออกเสียงท่ีเหลือ 

.......... บัตร 

.......... บัตร 
 

                                       (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ   (ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
        (........................)                         (........................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ   (ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
        (........................)                         (........................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ   (ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําท่ีออกเสียงฯ 
        (........................)                         (........................) 

ฯลฯ 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๐/พ จัดทําจํานวน ๔ ชดุ 
 ชุดท่ี ๑ กรอกจาํนวนบตัรออกเสียงท่ีได้รบัมาปดิประกาศ ณ ท่ีออกเสียง ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา 
 ชุดท่ี ๒ กรอกจาํนวนบตัรออกเสียงท่ีเหลือหลังเสร็จส้ินการลงคะแนน แล้วปิดประกาศ ณ ท่ีออกเสียง          
หลังปิดทําการลงคะแนน 
 ชุดท่ี ๓ ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตออกเสียงจังหวัด 
 ชุดท่ี ๔ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

อ.ส. ๑๐/พ 



  
 

 
 
  

 

 
 
 

 

รายงานเหตุการณ์ประจําทีอ่อกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สงูอายุ  
      ------------------------------------------ 

 สถานที่ออกเสียง ........................ ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ...................... 
จังหวัด ................... ได้เปิดการลงคะแนนนออกเสียง ต้ังแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ....   
เดือน ................ พ.ศ. .... 
 ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
   วันน้ีเวลา ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้สูงอายุ ได้ทําการเปิดหีบบัตรออกเสียง เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรออกเสียงเปล่า และได้ปิดหีบบัตร   
ออกเสียงใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิออกเสียง จํานวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

          (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)            (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 

ฯลฯ 
 (ลงช่ือ) ....................... ผู้มีสทิธิออกเสียงฯ     (ลงช่ือ) ....................... ผู้มีสิทธิออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
 ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
   ๒.๑  ก่อนการลงคะแนนออกเสียง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

อ.ส. ๑๑/พ 



 
 
 
 
   ๒.๒  ระหว่างการลงคะแนนออกเสียง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
   ๒.๓  ภายหลังการลงคะแนนออกเสียง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

๓. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีมีการทักท้วงการแสดงตนใช้สิทธิออกเสียง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๑/พ 



 
 
 
 ๔. บันทึกคําวินิจฉัยกรณีขอเพ่ิมช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

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

 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

          (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)            (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๑/พ 



 
 

แบบขีดคะแนนออกเสยีง 
ที่ออกเสยีงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สงูอายุ ณ ........................... 

ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ........................... จงัหวัด ......................... 
ในการออกเสยีงเม่ือวันที ่.. เดือน ............ พ.ศ. .... 

ประเด็นท่ี 
 

การแสดง 
ความเห็น 

การออกเสียง 
ประชามติ 

ช่องขีดคะแนน 
คะแนน 

๕ 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/พ 



 
 
 
 

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

ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
 
(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
         (...............................................) 
 
(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
         (...............................................) 
 
(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
         (...............................................) 
 
(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
         (...............................................) 
 
(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
         (...............................................) 
 
(ลงช่ือ) ............................................... กรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
         (...............................................) 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๒/พ 



 
 
  
 
  

 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 
เรื่อง งดการลงคะแนนออกเสียง 

      ------------------------------------------ 
 ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการออกเสียง ในวันที่ .... เดือน ................ 
พ.ศ. .... 
 เ น่ืองจากได้เกิดเหตุ . (ระบุ  เช่น  จลาจล  อุทกภัย  อัคคีภั ย  เห ตุ สุดวิ สัย  หรือเหตุ จํ า เป็นอย่าง อ่ืน )           
สถานที่ (ระบุช่ือสถานที่) อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ................... อันเป็นเหตุให้การลงคะแนน   
ออกเสียงในที่ออกเสียงน้ีไม่สามารถกระทําได้ 
 อาศัยอํานาจตามข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์       
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๒๗ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง          
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ            
หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ       
จึงประกาศให้งดการลงคะแนนออกเสียง 
   ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน .................... พ.ศ. .... 

 

          (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)            (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 

ฯลฯ 
 (ลงช่ือ) ....................... ผู้มีสทิธิออกเสียงฯ     (ลงช่ือ) ....................... ผู้มีสิทธิออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๓/พ จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะกรรมการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

อ.ส. ๑๓/พ 



 
 
 
  
 
  

 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 
เรื่อง งดการนบัคะแนนออกเสียง 

      ------------------------------------------ 
 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศให้มีการออกเสียงในวันที่ .... เดือน ................ 
พ.ศ. .... 
 เ น่ืองจากได้เกิดเหตุ . (ระบุ  เช่น  จลาจล  อุทกภัย  อัคคีภั ย  เห ตุ สุดวิ สัย  หรือเหตุ จํ า เป็นอย่าง อ่ืน )             
สถานที่........................(ระบุช่ือสถานที่)...................... อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ....................... 
อันเป็นเหตุให้การนับคะแนนออกเสียงในที่ออกเสียงน้ีไม่สามารถกระทําได้ 
 อาศัยอํานาจตามข้อ ๗๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยหลักเกณฑ์        
และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบข้อ ๒๘ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง            
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ             
หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
จึงขอประกาศให้งดการนับคะแนนออกเสียง      
   ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน .................... พ.ศ. .... 

 

          (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)            (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 

ฯลฯ 
 (ลงช่ือ) ....................... ผู้มีสทิธิออกเสียงฯ     (ลงช่ือ) ....................... ผู้มีสิทธิออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
 
หมายเหตุ อ.ส. ๑๔/พ จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ส่งคณะกรรมการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ๑ ชุด 

อ.ส. ๑๔/พ 



 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

 
 

 
 
 
 

ข้อมูลจํานวนบัตรออกเสียงในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) 
-------------------------------- 

 
 ที่ออกเสียงคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ ( . . . . .ระบุสถานที่ . . . . . )         
ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด ........................ 
 

รายการ จํานวน 
    ๑. บัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนออกเสียงแล้ว (บัตรดี)  ........... บัตร  
    ๒. บัตรเสีย  ........... บัตร 
    ๓. รวมบัตรออกเสียงทั้งหมด  ........... บัตร 
 

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

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

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

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

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

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

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

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๕/พ 



 
 
 
 

คําขอลงทะเบยีนขอใชส้ิทธอิอกเสียง ณ ที่ออกเสียง  
สําหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 

(กรณีย่ืนเป็นรายบุคคล) 
 

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

เรียน นายทะเบียน ..................... 
 ด้วยข้าพเจ้า ............................................... เลขประจําตัวประชาชน ..................................... 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ .... หมู่ที่ .... ตรอก/ซอย .................... ถนน ............... ตําบล/แขวง ................ 
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .......................... ที่ข้าพเจ้ามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้ายเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า ๙๐ วัน คือ จังหวัด ............................ มีความประสงค์ 
   ข้าพเจ้าเป็นคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง 
ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ (ระบุช่ือสถานท่ี) อําเภอ/เขต ................ 
จังหวัด ................ 
 ลักษณะความพิการ       ทางสายตา        การเคลื่อนไหว        การได้ยิน         อ่ืนๆ ....... 

   ข้าพเจ้าเป็นผู้ดูแลคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ
ออกเสี ยง  ณ  ที่ ออกเสียงสํ าหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้ สู งอายุ  ณ  (ระบุ ช่ือสถานที่ )               
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด ........................ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน 

(ลงช่ือ) ........................................  
                                                      (.........................................) 
 
คําสั่ง   นายทะเบียน ..................... 

  ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และให้บันทึกลงในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอ
ใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

  ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
 

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

นายทะเบียน.................................. 

อ.ส. ๑๖/พ 



 
 
 
คําขอลงทะเบยีนขอใชส้ิทธอิอกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 

(กรณีย่ืนเป็นคณะบุคคล) 
 

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

เรียน ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ..................... 
 ด้วยข้าพเจ้าผู้มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายน้ี จํานวน .... คน มีความประสงค์ขอลงทะเบียน
เพ่ือลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยข้าพเจ้าและ          
ผู้มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายน้ีได้แนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทุกคนมาเพ่ือประกอบ     
การพิจารณาพร้อมคําขอน้ีแล้ว 
 ข้าพเจ้าและผู้มีรายช่ือตามบัญชีแนบท้ายขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง
ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงช่ือ) ........................................ ผู้แทนผู้ย่ืนคําขอ 
                                           (.........................................) 
 
เรียน   นายทะเบียนกลาง 
 สํานักงานคณะกรรมการประจําเขตออกเสียงจังหวัด .................... ขอความร่วมมือตรวจสอบ
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ   
 

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

ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด .................... 
 
คําสั่งนายทะเบียนกลาง ....................................... 

  ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และให้บันทึกลงในฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอ
ใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 

  ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วไม่เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง และแจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 
 

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

นายทะเบียนกลาง ............................. 

อ.ส. ๑๖/พก 





 
 
 

 

 

  
หนังสือตอบรับ 

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

           วันที ่.... เดือน ........... พ.ศ. .... 

  หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว ............................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน       -                           -                                -              -     มีช่ืออยู่
ในทะเบียนบ้านเลขที่ .......... หมู่ที่ .... ถนน ............. ตรอก/ซอย ................ ตําบล/แขวง ................... 
อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด ..................... นายทะเบียนได้พิจารณาอนุญาตให้ 

   เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง เพ่ือลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ      
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ณ ...................... อําเภอ/เขต ..................... จังหวัด .................... 

  จึงมอบหนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๗/พ 



 
 
 

 

 

  

หนังสือตอบรับ 

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

           วันที ่.... เดือน ........... พ.ศ. .... 

  หนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า ตามที่ (ระบุช่ือองค์กรหรือสมาคม) ได้ย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ จํานวนทั้งสิ้น 
.... คน นายทะเบียน .......... ได้ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วพบว่า เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง จํานวน .... คน และไม่มี
สิทธิออกเสียง จํานวน .... คน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายช่ือผู้ขอลงทะเบียนฯ (อส. ๑๖/พก) 

  จึงมอบหนังสือฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐาน 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๗/พก 



 
  
 
  

 

 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 
เรื่อง รายงานผลการนบัคะแนนออกเสียง 

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

 ตามที่คณะกรรมการการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ     
ณ (ระบุช่ือสถานที่) ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ............................ จังหวัด ..........................     
ได้ประกาศจํานวนบัตรออกเสียงก่อนการลงคะแนนออกเสียง และเปิดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๐๐ น. ของวันน้ีเป็นต้นมาแล้ว น้ัน 

 บัดน้ี การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนออกเสียงได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว       
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

 ๑. รายการเก่ียวกับบัตรออกเสียง 
 
ลําดับ 
ที่ 

รายการ จํานวน 
 

หมายเหตุ 

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

 ๒. รายงานจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 

   ๒.๑  ผู้มีสิทธิออกเสียงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียง ........ คน (...ตัวอักษร....) 
      ชาย .... คน (...ตัวอักษร....) หญิง .... คน (...ตัวอักษร....) 

   ๒.๒  ผู้มีสิทธิออกเสียงที่มาแสดงตนขอรับบัตรออกเสียงเพ่ือลงคะแนน ........ คน         
                                   (...ตัวอักษร....) 
      ชาย .... คน (...ตัวอักษร....) หญิง .... คน (...ตัวอักษร....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๘/พ 



 
 

 ๓. รายงานจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ในการลงคะแนน 
 

ลําดับ 
ที่ 

รายการ จํานวน หมายเหตุ 

๑ บัตรดี (บัตรดีทั้งฉบับ + บัตรดีบางส่วน) .......... บัตร  
๒ บัตรเสีย (บัตรเสียทั้งฉบับ) .......... บัตร  

 
 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) ........................................... ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
 
 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)            (........................) 
 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
 
(ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)                                 (........................) 

ฯลฯ 
  
หมายเหตุ อ.ส. ๑๘/พ จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ออกเสียง ๑ ชุด 
 ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรออกเสียงที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
 ๓. ส่งคณะกรรมการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ๑ ชุด 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๑๘/พ 



 
 

 
 
 

รายงานการส่งหีบบัตรออกเสียง 
--------------------------------------------- 

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

 วันน้ี เวลา ........ น. คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ          
หรือผู้สูงอายุ ณ ........... ตําบล/แขวง .......... อําเภอ/เขต ........... จังหวัด .......... จํานวน .... คน (ไม่น้อยกว่าสาม
คน) ได้นําหีบบัตรออกเสียงและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการออกเสียงมามอบให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประชามติประจําเขตออกเสียง ประกอบด้วย 
 ๑. หีบบัตรออกเสียง .......... ใบ 
 ๒. บัตรออกเสียงที่เหลือ จํานวน ......... บัตร 
 ๓. ต้นขั้วบัตรออกเสียงที่ใช้ในการออกเสียง จํานวน .... บัตร 
 ๔. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงใช้ในการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงและหมายเหตุ       
การลงคะแนน (อ.ส. ๖/พ) จํานวน .... ชุด 
 ๕. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียง (อ.ส. ๑๐/พ) 
 ๖. รายงานเหตุการณ์ประจําที่ออกเสียง (อ.ส. ๑๑/พ) จํานวน .... ชุด 
 ๗. แบบขีดคะแนนออกเสียง (อ.ส. ๑๒/พ) จํานวน .... แผ่น 
 ๘. รายงานผลการนับคะแนนออกเสียง (อ.ส. ๑๘/พ) จํานวน .... แผ่น 
 ๙. อื่นๆ (ระบุ) .................... จํานวน  
 ในการนําส่งหีบบัตรออกเสียง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการออกเสียงครั้งนี้ มีกรรมการประจํา   
ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จํานวน .... คน คือ 

๑. .......................................................... เนื่องจาก ....................................................... 
 ๒. .......................................................... เนื่องจาก ......................................................... 

ฯลฯ 

                 (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
                                                 (........................................) 
 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)            (........................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 
(ลงชื่อ) ....................... คณะกรรมการประจําทีอ่อกเสียงฯ   (ลงช่ือ) ....................... คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ 
        (........................)             (........................) 

ฯลฯ 
 ซึ่งคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงจังหวัด ได้ตรวจสอบและนับจํานวนเป็นที่
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
   (ลงช่ือ) ............................................. ประธานกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 
  (.............................................) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อ.ส. ๑๙/พ 



 
 
 
 

บันทึกข้อมูลของที่ออกเสียงสําหรบัคนพิการหรือทพุพลภาพ หรือผูสู้งอายุ 
สําหรบับัตรออกเสียงที่มีอยู่ในหีบบัตรออกเสียง 

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

 

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

จํานวนถุงวัสดุใสทั้งหมดที่อยู่ในหีบบัตรออกเสียง .......... ถุง 
ซึ่งประกอบด้วยถุงวัสดุใสของที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ดังต่อไปน้ี 
 
ลําดับที ่ สถานที่ออกเสียง จํานวนถุง หมายเหตุ 

๑    
๒    
๓    
....    
ฯลฯ    

 
 ลงช่ือ) .......................................... กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย    
                      (.......................................)  
 
 ลงช่ือ) .......................................... กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย    
                      (.......................................) 
 
 ลงช่ือ) .......................................... กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง/ผู้ที่ได้รบัมอบหมาย    
                      (.......................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๒๑/พ 



 
 
 

 
 
 
 

รายงานการสง่หีบบัตรออกเสียง ต้นขั้วบัตรออกเสียง 
เอกสารและวัสดุอุปกรณใ์นการออกเสียง 

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

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

 วันน้ี เวลา .......... น. คณะทํางานที่รับมอบหีบบัตรออกเสียงและวัสดุอุปกรณ์จาก
คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงฯ จํานวน .... คน ได้นําหีบบัตรออกเสียง ต้นขั้วบัตรออกเสียง เอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียง ณ ที่ออกเสียงสําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ 
...................(ระบุช่ือสถานที่)...................... มามอบให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ประกอบด้วย 
 ๑. หีบบัตรออกเสียง ซึ่งบรรจุถุงใส่บัตรออกเสียง จํานวน .... ใบ 
 ๒. บัตรออกเสียงที่เหลือ จํานวน .... บัตร 
 ๓. ต้นขั้วบัตรออกเสียงที่ใช้ในการออกเสียง จํานวน .... บัตร 
 ๔. บัตรออกเสียงสํารอง จํานวน .... บัตร 
 ๕. บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิออกเสียงใช้ในการตรวจสอบการใช้สิทธิออกเสียงและ    
หมายเหตุการลงคะแนน (อ.ส. ๖/พ) จํานวน .... เล่ม/ชุด 
 ๖. ประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียง (อ.ส. ๑๐/พ) จํานวน .... ฉบับ 
 ๗. รายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยออกเสียง (อ.ส. ๑๑/พ) จํานวน .... เล่ม/ชุด 
 ๘. รายงานผลการนับคะแนนนออกเสียง (อ.ส. ๑๘/พ) จํานวน .... ฉบับ 
 ๙. วัสดุอุปกรณ์ในการออกเสียงอ่ืนๆ  
   (๑) ...................................................... 
   (๒) ...................................................... 
   (๓) ...................................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ส. ๒๒/พ 



 
 

 
 
 ในการนําส่งรายงานการส่งหีบบัตรออกเสียง ต้นขั้วบัตรออกเสียง เอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ในการออกเสียงคร้ังน้ี มีคณะทํางานฯ ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางมาด้วย จํานวน .... คน คือ 
 (๑) ...................................................... เน่ืองจาก ...................................................... 
 (๒) ...................................................... เน่ืองจาก ...................................................... 

ฯลฯ 
 

          (ลงช่ือ) ........................................... ประธานคณะทํางานฯ 
                                                 (........................................) 
 
(ลงช่ือ) ....................... คณะทํางานฯ                    (ลงช่ือ) ....................... คณะทํางานฯ 
        (........................)            (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะทํางานฯ                    (ลงช่ือ) ....................... คณะทํางานฯ 
        (........................)             (........................) 
(ลงช่ือ) ....................... คณะทํางานฯ                    (ลงช่ือ) ....................... คณะทํางานฯ 
        (........................)                       (........................) 

 ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้ตรวจสอบและนับจํานวนเป็นที่ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 

         (ลงช่ือ) ........................................... ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
                                       (........................................) หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ.ส. ๒๒/พ 


