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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวย การสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบล 

หรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 
 

โดยท่ี มาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทั้งหมด
และองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการ
บริหารสวนตําบลอื่นหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอ
เดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มีเหตุดังกลาว การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น 
และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดวิธีการสํารวจเจตนารมณ 

 
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบการสํารวจเจตนารมณของประชาชนตาม

บทบัญญัติดังกลาวขางตนไว ดังตอไปน้ี 
 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การสํารวจ

เจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลเพื่อไปรวมกับองคการ
บริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ในระเบียบนี้ 
“ผูมีสิทธิออกเสียง” หมายถึง ผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในเขตสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณนั้น 

“หนวยออกเสียง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียง
สํารวจเจตนารมณ 

 
“ที่ออกเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียง

สํารวจเจตนารมณ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๕ง/๓/๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ 
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ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชกับสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่ติดตอ
กับองคการบริหารสวนตําบลอื่น หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายใน
อําเภอเดียวกันมากกวาหนึ่งแหงขึ้นไป 

 
ขอ ๕  การสํารวจเจตนารมณตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหก

สิบวนั นับแตวันที่ทราบถึงเหตุแหงการที่จะตองยุบสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล ตาม
มาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

 
ขอ ๖  กอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายอําเภอ

ประกาศใหมีการสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลท่ี
จะตองถูกยุบวาตองการจะไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ินใดท่ีมีเขตติดตอกันภายในอําเภอเดียวกัน ประกาศนั้น จะตองมีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑) วัน เวลา และสถานท่ีออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 
(๒) หมายเลขและชื่อขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการ

สวนทองถ่ินท่ีมีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน 
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับพื้นที ่ประชากร รายได โรงเรียน และสถานีอนามัยของ

องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขต
อําเภอเดียวกัน รวมทั้งระยะทางระหวางที่ทําการสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่สํารวจ
เจตนารมณกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารสวนทองถิ่นอื่นที่จะไปรวม 

(๔) วิธีการออกเสียงลงคะแนน 
(๕) กําหนดเวลาและสถานที่ยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อหรือใหถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู

มีสิทธิออกเสียง 
(๖) เหตุที่ประชาชนควรจะตองทราบ หรือเปนประโยชนในการตัดสินใจแสดง

เจตนารมณ 
 
ขอ ๗  ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในเขตสภาตําบลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ และปดประกาศบัญชรีายชื่อดังกลาวพรอมทั้ง
ประกาศตามขอ ๖ ไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการสภาตําบลหรือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ที่มีการสํารวจเจตนารมณ ที่ทําการผูใหญบาน เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควรและที่ออกเสียง
หรือบริเวณใกลเคียงกับที่ออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

 
ขอ ๘  ผูมีสิทธิออกเสียงหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน

ของตนไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง หรือผูมีสิทธิออกเสียงผูใดเห็นวาในบัญชี
รายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงมีช่ือผูซ่ึงไมมีสิทธิออกเสียงใหย่ืนคํารองขอเพ่ิมช่ือ หรือถอนชื่อ แลวแต



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีตอคณะกรรมการประจาํหนวยออกเสียงที่นายอําเภอแตงตั้งขึ้น ณ ท่ีออกเสียง ในวันและ
เวลาท่ีนายอําเภอประกาศ 

การยื่นคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหกระทํากอนวันออกเสียงเจ็ดวัน 
 
ขอ ๙  เมื่อถึงกําหนดวันยื่นคํารองเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผูมีสิทธิออกเสียง 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงประชุมกันตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
ณ ที่ออกเสียงเพื่อพิจารณาคํารองและแกไขเพิ่มเติมบัญชีผูมีสิทธิออกเสียง 

บัญชีผูมีสิทธิออกเสียงที่ไดแกไขเพิ่มเติมภายในกําหนดเวลาประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหปดประกาศไว ณ ที่ออกเสียงตั้งแตวันประชุมของคณะกรรมการ
เปนตนไป 

 
ขอ ๑๐  ใหนายอําเภอกําหนดหนวยออกเสียงที่จะพึงมีในเขตสภาตําบลหรือ

องคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ และกําหนดที่ออกเสียงของหนวยออกเสียง
นั้น  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิออกเสียงในแตละหนวยออกเสียงและความสะดวกใน
การเดินทางไปใชสิทธิของผูมีสิทธิออกเสียง และประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงทราบไมนอยกวาสิบ
หาวันกอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

ในกรณีจําเปนนายอําเภออาจเปลี่ยนแปลงท่ีออกเสียงตามประกาศในวรรคหนึ่ง
เปนสถานที่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปล่ียนแปลงท่ีออกเสียงใหทราบ
กอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศการ
เปล่ียนแปลงท่ีออกเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 

 
ขอ ๑๑  กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายอําเภอแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงแตละแหงจํานวนเจ็ดคน เพื่อทําหนาที่ดําเนินการและรักษา
ความเรียบรอยในการลงคะแนนและการนับคะแนนในที่ออกเสียงและมีหนาที่อื่นตามที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้ 

การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง ใหนายอําเภอแตงตั้งจากผูมี
สิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียง โดยแตงตั้งประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกหกคน 
ถาในวันออกเสียงมีกรรมการประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัติหนาที่ไมถึงเจ็ดคน ใหกรรมการท่ี
เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ออกเสียงจนครบเจ็ด
คน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
กรรมการเลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนและใหปฏิบัติหนาที่แทน
ไปพลางกอนจนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

การลงมติวินิจฉัยกิจการใดๆ ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงใหเปนไป
ตามเสียงขางมาก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหกรรมการประจาํหนวย
ออกเสียง มีอํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการท่ีผูมีสิทธิออก
เสียงจะใชสิทธิออกเสียง 

 
ขอ ๑๒  กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวันใหนายอําเภอแตงตั้งขาราชการใน

เขตอําเภอคนหนึ่งเปนผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง และเจาพนักงานฝายปกครองหรือ
ตํารวจไมเกินสองคนเปนเจาหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อทําหนาท่ีอํานวยการหรือกํากับ
ดูแลและรักษาความสงบ เรียบรอยในหนวยออกเสียง 

 
ขอ ๑๓  ใหนายอําเภอจัดใหมีการประชุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๑ 

และขอ ๑๒ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหนาที่กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน 
 
ขอ ๑๔  ใหนายอําเภอจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและบัตรออก

เสียงสํารวจเจตนารมณอยางเพียงพอและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง 
ลักษณะและขนาดของบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและวิธีการลงคะแนนใน

บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๕  ในวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหเปดการลงคะแนนออกเสียงสํารวจ

เจตนารมณตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
ขอ ๑๖  ผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงในท่ีออก

เสียงใดใหออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ณ ที่ออกเสียงนั้น 
ใหผูมีสิทธิออกเสียงสํารวจเจตนารมณออกเสียงในท่ีออกเสียงท่ีตนมีสิทธิไดเพียง

แหงเดียว 
 
ขอ ๑๗  ใหผูมีสิทธิออกเสียงคนหน่ึง มีสิทธิเลือกองคการบริหารสวนตําบลหรือ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันท่ีสภาตําบล
หรือองคการบริหารสวนตําบลนั้นจะไปรวมดวยไดเพียงแหงเดียว 

 
ขอ ๑๘  กอนเริ่มเปดใหมีการออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง

นับจํานวนบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณทั้งหมดของหนวยออกเสียงนั้น และปดประกาศจํานวน
บัตรออกเสียง ท้ังหมดไวในท่ีเปดเผย 

เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงเปดหีบ
บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงอยู ณ ท่ีออกเสียงใน
เวลานั้น เห็นวาเปนหีบเปลา แลวจึงปดหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณ และทําการบันทึกการ
ดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวาสองคน ซ่ึงอยูในท่ีออกเสียงในขณะน้ันลง
ลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแต ไมมีผูมีสิทธิออกเสียงอยูในขณะนั้นก็ใหบันทึกไว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๙  ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหนวยออกเสียงใดไมสามารถกระทําได

เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันออกเสียง ให
นายอําเภอกําหนดที่ออกเสียงใหมที่ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสียงสามารถไปลงคะแนนเสียงได
โดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ออกเสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น 

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหน่ึงเกดิข้ึนในวันท่ีออกเสียง ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น แลวรายงานตอนายอําเภอโดยดวน 

ใหนายอําเภอกําหนดวันออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว และตองประกาศกอนวันออก
เสียงเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 
ขอ ๒๐  เม่ือปดหีบบัตรออกเสียงแลวและอยูระหวางเวลาลงคะแนนเสียงหามมิ

ใหเปดหีบบัตรออกเสียง จนกวาจะถึงเวลาปดการออกเสียงและทําการนับคะแนน 
 
ขอ ๒๑  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงคจะ

ลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจําที่ออกเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรอื
หลักฐานอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลว
ใหอานช่ือและท่ีอยูของผูน้ันดังๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออก
เสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร แลวใหกรรมการประจําที่ออกเสียงมอบบัตร
ออกเสียงสํารวจเจตนารมณใหแกผูนั้นจํานวนหนึ่งใบเพื่อไปลงคะแนน 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําที่ออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซึ่ง
มาแสดงตนนั้นมิใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออก
เสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู
ออกเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวง หรือผู
ถูกสงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวยและใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
ประจําหนวยออกเสียงนั้น 

 
ขอ ๒๒  เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ให

คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงประกาศปดการออกเสียงและงดจายบัตรออกเสียงสํารวจ
เจตนารมณ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณทั้งหมด จํานวนผู
มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการ
ประจําที่ออกเสียงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมีสิทธิออก
เสียงซึ่งอยูท่ีนั้นทราบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๓  เม่ือปดการออกเสียงสํารวจเจตนารมณแลว ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยออกเสียงแตละแหงนับคะแนน ณ ท่ีออกเสียงน้ันโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ 

 
ขอ ๒๔  บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด 
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายเลือกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ตองการ

จะใหไปรวมเกินกวาหนึ่งแหง 
(๕) บัตรที่มีลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาเปน

บัตรเสีย 
ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรค

หน่ึงวา “เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียกรณีใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวา
สามคน และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน 

 
ขอ ๒๕  เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจาํหนวยออกเสียงนํา

บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณที่ใชลงคะแนนแลวทั้งหมดรวมทั้งบัตรเสีย ใสไวในหีบบัตรออก
เสียงสํารวจเจตนารมณ พรอมท้ังรายงานผลการนับคะแนนแลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหนายอําเภอ 

 
ขอ ๒๖  เม่ือไดผลการนับคะแนนออกเสียงสํารวจเจตนารมณจากที่ออกเสียงทุก

แหงแลวใหนายอําเภอรวมคะแนนแลวประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณและจํานวนผูมา
ใชสิทธิออกเสียงตามแบบพิมพทายระเบียบนี้ ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการสภาตําบล ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น
ท่ีไปรวมดวย และแจงผลไปยังผูวาราชการจังหวัดเพื่อรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว 

กรณีที่คะแนนขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่นอื่นที่จะไปรวมมีคะแนนสูงสุดเทากันหลายแหง ใหจัดการสํารวจเจตนารมณของประชาชน
ขึ้นใหมภายในเจ็ดวันเฉพาะองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
อื่นที่จะไปรวมมีคะแนนเทากันนั้นจนกวาจะมีองคการบรหิารสวนตําบลหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นอื่นที่จะไปรวมดวยไดคะแนนสูงสุดเพียงแหงเดียว 

 
ขอ ๒๗  เม่ือมีการประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณแลว ถาผูมีสิทธิ

ออกเสียงผูใดเห็นวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณในหนวยออกเสียงใดเปนไปโดยไมถูกตองให
มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานพรอมทั้งแสดงหลักฐานวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณนั้นไมถูกตอง
ตอนายอําเภอ ภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

 
ขอ ๒๘  เม่ือนายอําเภอ ไดรับคํารองคัดคานแลวใหดําเนินการพิจารณาสืบสวน

สอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณในหนวยออกเสียง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใดไมถูกตองตามระเบียบนี้ใหมีคําส่ังใหดําเนินการออกเสียงสํารวจเจตนารมณใหมในหนวยออก
เสียงนั้นโดยเร็ว 

 
ขอ ๒๙  ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศใหสภาตําบลหรือองคการบริหารสวน

ตําบลท่ีมีการสํารวจเจตนารมณไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบล หรือหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นอื่นที่จะไปรวมไดคะแนนสูงสุด 

 
ขอ ๓๐  ใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ

รับผิดชอบคาใชจายในการสํารวจเจตนารมณตามระเบียบนี้ 
คาตอบแทนของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ใหเปนไปตาม

บัญชีทายระเบียบนี้ 
 
ขอ ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจวินิจฉัย หรือยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบนี ้และกําหนดวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 
พัชรินทร/สุมลรัตน/ตรวจ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

A+B 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีแนบทายระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการสํารวจเจตนารมณของประชาชน 
ในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล เพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 

หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
บัญชีคาตอบแทนกรรมการประจําหนวยออกเสียง ผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง 

และเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยประจําหนวยออกเสียง 
 

คาตอบแทน ท่ี เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน 
(คน) วันอบรม 

(บาท/
คน) 

วันประชุม 
(เพิ่ม – 
ถอนชื่อ) 

(บาท/คน) 

วัน
ออก
เสียง 
(บาท
/คน) 

รวม  
(บาท) 

๑ กรรมการประจาํหนวยออกเสียง ๗ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๔,๕๕๐
๒ ผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง ๑ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๖๕๐ 
๓ เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย ๒ ๑๕๐ ๒๕๐ ๒๕๐ ๑,๓๐๐ 

รวมเปนเงิน ๖,๕๐๐ 
 

 


