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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวย การสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตําบลหรือ 

องคการบริหารสวนตําบลเพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือ 
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

***************************************** 
 

  โดยที่ มาตรา ๔๑ จัตวา แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยบุสภาตําบลทั้งหมดและองคการบริหาร 
สวนตําบลที่มีประชากรไมถึงสองพันคน โดยใหรวมพื้นที่เขากับองคการบริหารสวนตําบลอ่ืนหรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่มี 
เหตุดังกลาว  การรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรอืหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดใหเปนไป
ตามเจตนารมณของประชาชนในเขตตําบลนั้น และใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดวิธีการสํารวจเจตนารมณ    
  กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบการสํารวจเจตนารมณของประชาชน ตามบทบญัญัต ิ
ดังกลาวขางตนไว  ดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การสาํรวจเจตนารมณของ
ประชาชนในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตาํบลเพื่อไปรวมกับองคการบริหารสวนตาํบลหรือ 
หนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  ขอ ๓ ในระเบียบนี ้

"ผูมีสิทธิออกเสียง"  หมายถึง ผูมีสิทธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ในเขตสภาตําบลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีการสาํรวจเจตนารมณน้ัน  

 "หนวยออกเสียง" หมายความวา ทองถิน่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงสํารวจ
เจตนารมณ  
            "ที่ออกเสียง" หมายความวา สถานที่ที่กาํหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงสํารวจ 
เจตนารมณ 
  ขอ ๔ ระเบียบนี้ใหใชกบัสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทีมี่พ้ืนที่ติดตอกับองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืน หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกันภายในอําเภอเดียวกัน 
มากกวาหนึ่งแหงขึ้นไป 
 



 

3/รางระเบียบสํารวจเจตนารมณ(เสนอ รมว.) 
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ขอ ๕ การสํารวจเจตนารมณตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแตวันที่ทราบถึงเหตุแหงการที่จะตองยุบสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา ๔๑ จัตวา
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ขอ ๖ กอนวนัออกเสียงสํารวจเจตนารมณไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายอําเภอประกาศใหมี
การสํารวจเจตนารมณของประชาชนในเขตสภาตาํบลหรือองคการบรหิารสวนตําบลที่จะตองถกูยบุวาตองการ 
จะไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นใดที่มีเขตติดตอกันภายใน
อําเภอเดียวกัน ประกาศนั้นจะตองมีรายละเอียด  ดังน้ี 
            (๑) วัน เวลา และสถานที่ออกเสียงสํารวจเจตนารมณ  
           (๒) หมายเลขและชื่อขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น 
ที่มีเขตติดตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกัน  

(๓) ขอมูลเกี่ยวกบัพ้ืนที่  ประชากร รายได โรงเรยีน และสถานีอนามัย ขององคการบริหาร
สวนตําบลหรอืหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทีมี่เขตติดตอกนัภายในเขตอําเภอเดียวกัน รวมทั้ง 
ระยะทางระหวางที่ทําการสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทีส่ํารวจเจตนารมณกับองคการบริหาร
สวนตําบลหรอืหนวยการบริหารสวนทองถิ่นอ่ืนที่จะไปรวม 

(๔) วิธีการออกเสยีงลงคะแนน 
(๕) กําหนดเวลาและสถานที่ยื่นคํารองขอเพ่ิมชื่อหรือใหถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธ ิ

ออกเสียง 
  (๖) เหตุที่ประชาชนควรจะตองทราบ หรือเปนประโยชนในการตัดสนิใจแสดงเจตนารมณ 

ขอ ๗ ใหนายอําเภอจัดทาํบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในเขตสภาตําบลหรือองคการ
บริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ และปดประกาศบัญชรีายชือ่ดังกลาวพรอมทั้งประกาศตามขอ ๖  
ไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการสภาตําบลหรือที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ  
ที่ทําการผูใหญบาน เขตชมุชนหนาแนนที่เห็นสมควรและที่ออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับทีอ่อกเสียง 
ไมนอยกวาสิบหาวันกอนวนัออกเสียงสํารวจเจตนารมณ  

ขอ ๘ ผูมีสิทธิออกเสียงหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรอืผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานของตน 
ไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง หรือผูมีสิทธิออกเสยีงผูใดเห็นวาในบัญชีรายชือ่ผูมีสิทธ ิ
ออกเสียงมีชื่อผูซ่ึงไมมีสิทธอิอกเสียงใหยื่นคํารองขอเพ่ิมชื่อ หรือถอนชื่อ แลวแตกรณีตอคณะกรรมการ
ประจําหนวยออกเสียงที่นายอําเภอแตงตั้งขึ้น ณ ที่ออกเสียง ในวนัและเวลาที่นายอําเภอประกาศ  
  การยื่นคํารองตามวรรคหนึง่ ใหกระทํากอนวันออกเสียงเจ็ดวัน 

ขอ ๙ เม่ือถึงกําหนดวันยื่นคํารองเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีผูมีสิทธิออกเสียง ให
คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงประชุมกันตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึง ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ออกเสียง  
เพ่ือพิจารณาคํารองและแกไขเพ่ิมเติมบญัชีผูมีสิทธิออกเสียง  
                     บญัชีผูมีสิทธิออกเสียงที่ไดแกไขเพ่ิมเติมภายในกําหนดเวลาประชุมของคณะกรรมการ 
ตามวรรคหนึง่ ใหปดประกาศไว ณ ที่ออกเสียงตั้งแตวนัประชุมของคณะกรรมการเปนตนไป 
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               ขอ ๑๐ ใหนายอําเภอกําหนดหนวยออกเสียงที่จะพึงมีในเขตสภาตําบลหรือองคการบริหาร 
สวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ และกําหนดที่ออกเสียงของหนวยออกเสียงนั้น ทั้งน้ี โดยคํานึงถึง
จํานวนของผูมีสิทธิออกเสยีงในแตละหนวยออกเสียงและความสะดวกในการเดินทางไปใชสทิธขิองผูมีสิทธิ
ออกเสียง และประกาศใหผูมีสิทธิออกเสยีงทราบไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 

ในกรณีจําเปนนายอําเภออาจเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงตามประกาศในวรรคหนึ่งเปนสถานที่อ่ืน
ตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงใหทราบกอนวันออกเสียงสํารวจเจตนารมณ
ไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาว 
ก็ได  

ขอ ๑๑ กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวัน ใหนายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการประจํา 
หนวยออกเสียงแตละแหงจํานวนเจ็ดคน เพ่ือทําหนาที่ดําเนินการและรักษาความเรยีบรอยในการลงคะแนน
และการนับคะแนนในที่ออกเสียงและมีหนาที่อ่ืนตามที่กาํหนดไวในระเบียบนี ้
  การแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง ใหนายอําเภอแตงตั้งจากผูมีสิทธิออกเสียง 
ในหนวยออกเสียง โดยแตงตั้งประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกหกคน ถาในวันออกเสียงมี
กรรมการประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัตหินาที่ไมถึงเจ็ดคน ใหกรรมการที่เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียง 
ในหนวยออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ออกเสียงจนครบเจ็ดคน 
            ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ 
เลือกกรรมการดวยกันเองคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนและใหปฏิบัติหนาทีแ่ทนไปพลางกอนจนกวา
ประธานกรรมการจะสามารถปฏิบตัิหนาที่ได  
  การลงมติวินิจฉัยกิจการใดๆ ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงใหเปนไปตามเสียง     
ขางมาก 
  ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียง   
มีอํานาจสั่งใหผูน้ันออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการที่ผูมีสิทธิออกเสียงจะใชสิทธิออกเสียง 

ขอ ๑๒ กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบหาวันใหนายอําเภอแตงตั้งขาราชการในเขตอําเภอ
คนหนึ่งเปนผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง และเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไมเกินสองคน
เปนเจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย เพ่ือทําหนาที่อํานวยการหรือกํากับดูแลและรักษาความสงบ  เรียบรอย 
ในหนวยออกเสียง  

ขอ ๑๓ ใหนายอําเภอจัดใหมีการประชุมบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒  
เพ่ือชี้แจงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติหนาที่กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน 

ขอ ๑๔ ใหนายอําเภอจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณและบัตรออกเสียง 
สํารวจเจตนารมณอยางเพียงพอและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสยีง 
            ลักษณะและขนาดของบตัรออกเสยีงสํารวจเจตนารมณและวธิีการลงคะแนนในบตัรออกเสยีง
สํารวจเจตนารมณใหเปนไปตามที่กําหนดไวทายระเบยีบนี ้
            ขอ ๑๕ ในวนัออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหเปดการลงคะแนนออกเสียงสํารวจเจตนารมณ
ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
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          ขอ ๑๖ ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในที่ออกเสียงใด 
ใหออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ณ ที่ออกเสียงนั้น 
                   ใหผูมีสิทธิออกเสียงสํารวจเจตนารมณออกเสียงในที่ออกเสียงที่ตนมีสิทธิไดเพียงแหงเดียว 

ขอ ๑๗ ใหผูมีสิทธิออกเสยีงคนหนึ่ง มีสทิธิเลือกองคการบริหารสวนตาํบลหรือหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีเขตตดิตอกันภายในเขตอําเภอเดียวกันที่สภาตําบลหรือองคการบริหาร
สวนตําบลนั้นจะไปรวมดวยไดเพียงแหงเดียว 

    ขอ ๑๘ กอนเริ่มเปดใหมีการออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนับจํานวน 
บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณทั้งหมดของหนวยออกเสียงนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรออกเสียง       
ทั้งหมดไวในที่เปดเผย 

เม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงเปดหีบบัตรออกเสียง
สํารวจเจตนารมณในที่เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงอยู ณ ที่ออกเสียงในเวลานั้น เห็นวาเปนหีบเปลา 
แลวจึงปดหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณ และทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิ 
ออกเสียงไมนอยกวาสองคน ซ่ึงอยูในที่ออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแต ไมมี 
ผูมีสิทธิออกเสียงอยูในขณะนั้นก็ใหบันทกึไว 
  ขอ ๑๙ ในกรณีที่การลงคะแนนเสียงในหนวยออกเสียงใดไมสามารถกระทําไดเน่ืองจาก 
เกิดจลาจล อุทกภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอ่ืน ถาเหตุดังกลาวเกิดขึน้กอนวันออกเสียง ใหนายอําเภอกําหนด 
ที่ออกเสยีงใหมที่ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเสยีงสามารถไปลงคะแนนเสียงไดโดยสะดวก แตถาไมอาจกําหนดที่ 
ออกเสียงใหมไดใหประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น 
  ในกรณีที่เหตตุามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันทีอ่อกเสยีง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสยีง
ประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น แลวรายงานตอนายอําเภอโดยดวน 
  ใหนายอําเภอกําหนดวันออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ภายในสิบหาวัน นับแตวันที ่
ไดรับทราบวาเหตุที่ทําใหไมอาจลงคะแนนไดนั้นสงบลงแลว และตองประกาศกอนวันออกเสียงเปนการ 
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

ขอ ๒๐ เม่ือปดหีบบัตรออกเสียงแลวและอยูระหวางเวลาลงคะแนนเสียง หามมิใหเปด     
หีบบัตรออกเสียง จนกวาจะถึงเวลาปดการออกเสียงและทําการนับคะแนน 
            ขอ ๒๑ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธอิอกเสียงซึ่งประสงคจะลงคะแนนไป
แสดงตนตอกรรมการประจําที่ออกเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดตามที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
            เม่ือคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลวใหอานชื่อ
และที่อยูของผูน้ันดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงโดยใหจด     
หมายเลขบตัรและสถานที่ออกบตัร แลวใหกรรมการประจําที่ออกเสียงมอบบัตรออกเสยีงสํารวจเจตนารมณ   
ใหแกผูน้ันจํานวนหนึ่งใบเพื่อไปลงคะแนน 

 
 

 
             



 

3/รางระเบียบสํารวจเจตนารมณ(เสนอ รมว.) 

๕
 

ในกรณีที่มีผูทกัทวงหรือกรรมการประจําที่ออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมาแสดงตน
น้ันมิใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจ 
สอบสวนและวินิจฉัยชีข้าดวาผูถกูทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูออกเสยีงหรอืไม และ 
ในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชี
รายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจาํหนวยออกเสยีงทําบันทึกคําวินิจฉยัและลงลายมือชื่อไวดวย
และใหปฏบิัตติามคําวินิจฉยัชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนั้น 

             ขอ ๒๒ เม่ือถึงกําหนดเวลาปดการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ ใหคณะกรรมการประจํา 
หนวยออกเสียงประกาศปดการออกเสียงและงดจายบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณ  และจัดทํารายงาน
เกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสยีงสํารวจเจตนารมณทั้งหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรบับัตรออกเสยีงสํารวจ
เจตนารมณและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการประจําที่ออกเสียงที่ปฏิบตัิหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคน 
ลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งอยูที่น้ันทราบ 

ขอ ๒๓ เม่ือปดการออกเสียงสํารวจเจตนารมณแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวย 
ออกเสียงแตละแหงนับคะแนน ณ ที่ออกเสียงนั้นโดยเปดเผยจนแลวเสรจ็ 

ขอ ๒๔ บัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณดังตอไปน้ี ใหถือเปนบตัรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 

             (๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
             (๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด 

(๔) บัตรที่ทําเคร่ืองหมายเลือกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ตองการจะใหไปรวม
เกินกวาหนึ่งแหง 

(๕) บัตรที่มีลกัษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวนิิจฉัยวาเปนบัตรเสยี 
            ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบตัรที่มีลักษณะตามวรรคหนึง่วา "เสีย" 
พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสยีกรณีใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน และหามมิใหนับ
บัตรเสยีเปนคะแนน 
            ขอ ๒๕ เม่ือนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนําบัตรออกเสียง
สํารวจเจตนารมณที่ใชลงคะแนนแลวทั้งหมดรวมทั้งบัตรเสีย ใสไวในหีบบัตรออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 
พรอมทั้งรายงานผลการนับคะแนนแลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหนายอําเภอ 
            ขอ ๒๖ เม่ือไดผลการนับคะแนนออกเสียงสํารวจเจตนารมณจากที่ออกเสียงทุกแหงแลวให
นายอําเภอรวมคะแนนแลวประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณและจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียง
ตามแบบพิมพทายระเบียบนี้ ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการสภาตําบล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  
องคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่ไปรวมดวย และแจงผลไปยัง 
ผูวาราชการจงัหวัดเพื่อรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 



 

3/รางระเบียบสํารวจเจตนารมณ(เสนอ รมว.) 

๖
 

กรณีที่คะแนนขององคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 
ที่จะไปรวมมคีะแนนสูงสุดเทากันหลายแหง ใหจัดการสํารวจเจตนารมณของประชาชนขึ้นใหมภายในเจ็ดวัน 
เฉพาะองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่จะไปรวมมีคะแนนเทากันนั้น
จนกวาจะมีองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่นอ่ืนที่จะไปรวมดวยไดคะแนน
สูงสุดเพียงแหงเดียว 

ขอ ๒๗ เม่ือมีการประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณแลว ถาผูมีสิทธิออกเสียง 
ผูใดเห็นวาการออกเสียงสํารวจเจตนารมณในหนวยออกเสียงใดเปนไปโดยไมถูกตองใหมีสิทธิยื่นคํารอง
คัดคานพรอมทั้งแสดงหลกัฐานวาการออกเสียงสาํรวจเจตนารมณน้ันไมถูกตองตอนายอําเภอ ภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันประกาศผลการออกเสียงสํารวจเจตนารมณ 
  ขอ ๒๘ เม่ือนายอําเภอ ไดรับคํารองคัดคานแลวใหดําเนนิการพิจารณาสืบสวนสอบสวนเพื่อ
หาขอเท็จจริงโดยพลนั ถาเห็นวาการออกเสียงสาํรวจเจตนารมณในหนวยออกเสยีงใดไมถกูตองตามระเบยีบนี้ 
ใหมีคําสั่งใหดําเนินการออกเสียงสาํรวจเจตนารมณใหมในหนวยออกเสียงนั้นโดยเรว็ 
  ขอ ๒๙ ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศใหสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลที่มี 
การสํารวจเจตนารมณไปรวมกับองคการบริหารสวนตําบลหรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอ่ืน 
ที่จะไปรวมไดคะแนนสูงสุด 

ขอ ๓๐ ใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่มีการสํารวจเจตนารมณ รับผิดชอบ  
คาใชจายในการสํารวจเจตนารมณตามระเบียบนี้  

คาตอบแทนของบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ ๑๑ และขอ ๑๒ ใหเปนไปตามบัญชีทาย
ระเบียบนี ้

ขอ ๓๑  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
วินิจฉัย หรือยกเวนการปฏบิัตติามระเบียบนี้ และกําหนดวิธีการปฏบิัติใหเปนไปตามระเบียบนี ้

 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 
 
 
 

                รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

 
 
 


