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ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 



ค ำน ำ 

ในกำรพิมพ์  ครั้งที ่ 1 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พุทธศักราช 
2560 มาตรา 27 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจด าเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับให้มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
จัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการ
เลือกตั้ง รวมท้ังมีหน้าท่ีและอ านาจควบคุมดูแลการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ       
เท่ียงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผอ.กต.อปท.) ที่มีการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกต.อปท.) จะแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
และการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ า     
ท่ีเลือกตั้ง (รปภ.) เพื่อท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีของ กปน.  
โดยในการปฏิบัติหน้าท่ีนั้นจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  “คู่มือปฏิบัติงาน : ส าหรับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย ท่ีมา บทบาท หน้าท่ีและอ านาจ ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ีตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง  
จนสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งจะมีภาพและตัวอย่างการกรอกแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง
รวมท้ังมีค าอธิบายประกอบ ท าให้เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้  
การปฏิบัติหน้าท่ีอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังมี   
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อีกด้วย 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือปฏิบัติงาน” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของ กปน. และ รปภ. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งหากได้ศึกษาและท าความ
เข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติแล้ว จะส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และ
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กันยายน  ๒๕๖๓ 



ค ำน ำ 

ในกำรพิมพ์  ครั้งที ่ 2 
 
  คู่มือปฏิบัติงาน : ส าหรับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้น าไปใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อเดือนธันวาคม 2563 ท้ังนี้        
ผูจ้ากการน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งเพ่ือน ามาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือให้มีความสมบูรณ์และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 ในการจัดพิมพ์ครั้งที่  2  ได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และได้เพิ่มเติมรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานท้ังการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เลือกตั้ง รวมถึงค าแนะน าในการตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีส าคัญและ
จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งกรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
มากกว่าหนึ่งคนอีกด้วย ส่วนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  นั้น ได้เพิ่มเติม
รูปภาพเพื่อให้สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

  “คู่มือปฏิบัติงาน” ในการพิมพ์ครั้งท่ี 2 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ 
กปน. และ รปภ. ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากได้ศึกษาและท าความเข้าใจใน
เนื้อหา ขั้นตอนและปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและระเบียบ ตลอดจนค าแนะน าแล้วจะส่งผล 
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 

ในกำรพิมพ์  ครั้งที ่ 3 
 
  การจัดท า  คู่มือปฏิบัติงาน : ส าหรับคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น”  จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 
ได้น าไปใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม  2563  ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
จัดพิมพ์ ครั้งท่ี 2  และน าไปใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  เมื่อวันท่ี 
28 มีนาคม 2564 

 ในการจัดพิมพ์  ครั้งท่ี  3  นี้ ได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติ
เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564  รวมท้ังได้น าข้อสังเกตของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
(กปน.) และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง (รปภ.) มาจัดพิมพ์เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีก าหนด   นอกจากนี้   ภ ายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ได้มีการปรับปรุง
รูปภาพและเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้นท าให้เข้าใจง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  “คู่มือปฏิบัติงาน”  ในการจัดพิมพ์  ครั้งท่ี 3 นี้   จะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง หากได้ศึกษาและท าความเข้าใจในเนื้อหา ขั้นตอน และน าไป
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว  การเลือกตั้งก็จะเป็นไป
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายcs05 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ตุลาคม  ๒๕๖4 
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ที่เลือกตั้ง 

ประชาสัมพันธ์ 
การเลือกตั้ง 

มท. สตช. 

ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาค 

พิจารณา 
วินิจฉัยเกี่ยวกับ 

สิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งและ
การเพิกถอน 
สิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งหรือ
สิทธิเลือกตั้ง 

มีค าพิพากษา
หรือค าสั่ง 

สนง.กกต. 

สนง.กกต.จว. 

ผอ.กต.จว. 
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๑. เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกต้ัง (กปน. และ รปภ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนน 
ในท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และกำรรำยงำนผล 
กำรนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ 45) 

 ๒. ช่วยเหลืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเฉพำะ             
  คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ (ระเบียบฯ ข้อ 153) 
 ๓. ประชุมและวินิจฉัยชี้ขำดกรณีมีกำรขอใช้ สิทธิเลือกตั้งหรือ                
  กำรทักท้วงเกี่ยวกับกำรลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกำรคัดค้ำน 
  กำรนับคะแนนเลือกตั้งหรือกำรรวมคะแนน  (ระเบียบฯ ข้อ 
  148,173) 
 ๔. ด ำเนินกำรกล่ำวโทษกรณีเห็นว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ             
  กำรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 49) 
  ๕. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย (ระเบียบฯ ข้อ 45) 
 
 
ตั้งแต่วันท่ี ผอ.กต.อปท. แต่งตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ 45, พ.ร.บ.ฯ มาตรา 28) 

๑.๑  คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) 

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
และผู้บริหำรท้องถิ่น พร้อมกัน 

๙ คน  

กำรเลือกตั้ง เฉพาะ สมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผูบ้ริหำรท้องถิ่น  

“เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” 
 

คุณสมบัติ 

หน้าที่และอ านาจ 

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที ่

การพ้นจากต าแหน่ง เมื่อน ำสิ่งของส่งคืนให้แก่ กกต.อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเสร็จสิ้นแล้ว 

จ านวน 

ปธ.กปน. ให้พิจำรณำแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ  
หรือบุคคลท่ีผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

กำรเลือกตั้งก ำหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๔๕) 
 

๗ คน  
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๑.๒  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง (รปภ.) 

จ ำนวนอย่ำงน้อยที่เลือกตัง้ละ ๒ คน (ระเบียบฯ ข้อ ๕๑, พ.ร.บฯ มาตรา 28(2)) 
(กรณีสถำนที่ทีม่ีผลต่อควำมปลอดภัยอำจแตง่ตัง้เพ่ิมเตมิไดต้ำมควำมเหมำะสม) 

 
เป็นเจำ้หน้ำที่ต ำรวจหรือข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรฐั  

ที่เป็นผูม้ีสิทธิเลอืกตั้ง 
(กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอ 
ที่เลือกตั้งละ ๒ คน ให้แต่งตั้งผูม้ีสิทธิเลือกตั้งเป็น รปภ. เพิ่มเติม ให้ครบ 

ตามจ านวน ทั้งนี้ ในที่เลือกตั้งแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างน้อย  ๑ คน) (ระเบียบฯ ข้อ 51,52) 

 

คุณสมบัติ 

หน้าที่และอ านาจ 
๑. รักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง  
๒. สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กปน. 
๓. รักษำควำมปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง เอกสำรและ
  อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำจนเสร็จสิ้นภำรกิจ 

 ๔. รับแจ้งเหตุในกรณีที่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย            
  กำรเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ. ในวันเลือกตั้ง 
๕. จับกุมและควบคมุตวัผู้กระท ำควำมผิดสง่พนักงำนสอบสวนในกรณี 

ที่ได้พบกำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยเกี่ยวกบักำรเลอืกตั้ง ส.ถ./
ผ.ถ. ในวันเลอืกตั้ง หรือไดร้บัแจ้งโดยมีพยำนหลกัฐำนอนัน่ำเชื่อถือ
และผู้กระท ำควำมผิดยังปรำกฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งโดยให้ถือว่ำ
เป็นกรณีพบกำรกระท ำควำมผิดซึ่งหน้ำ (ระเบียบฯ ข้อ ๕๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สนับสนุนการปฏิบัตหิน้าที่ของ กปน. 

กปน. อำจมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เช่น 
 ๑. มี กปน. มำปฏิบัติหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจนกว่ำจะมี กปน. ครบ 
 ๒. มี กปน. ออกไปจำกหน่วยเลือกตั้งระหว่ำงกำรลงคะแนน  
๓. มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งจ ำนวนมำก  
๔. กำรนับคะแนนเลือกตั้ง 

 ตั้งแต่วันท่ี ผอ.กต.อปท. แต่งตั้ง ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที ่

การพ้นจากต าแหน่ง  เมื่อน ำสิ่งของส่งคืนให้แก่ กกต.อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเสร็จสิ้นแล้ว 
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ล าดับที ่ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 

วันอบรม 
วันรับวัสดุ/

อุปกรณ์ 
วันเลือกตั้ง 

ค่าพาหนะ   
วันเลือกตั้ง 

๑. ประธานกรรมการ 

ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ๓๐๐ ๒๕๐ ๗๐๐ ๒๐๐ 

๒. กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ๓๐๐ ๒๕๐ ๔๕๐ ๒๐๐ 

๓. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
ประจ าท่ีเลือกตั้ง ๓๐๐ ๒๕๐ ๔๕๐ ๒๐๐ 

 

หมายเหตุ : ในพื้นท่ี ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส 
และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี) 
ให้เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีเสี่ยงภัยในวันอบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์ และ
วันเลือกตั้ง/วันออกเสียงลงคะแนน ในอัตราไม่เกินสองเท่าตามท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก าหนด 

 (บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นท้ายระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562) 

 

 
 

 ๑). เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันท่ีได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุดการ
ปฏิบัติหน้าท่ี (พ.ร.บ.ฯ  มาตรา ๓๕) 
 ๒). การปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม   พ.ร.บ.ฯ 
พ.ศ. ๒๕๖๒  หากได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง (พ.ร.บ.ฯ  มาตรา ๗) 
 

 

 

 

 

 

๑.๓  อตัราค่าตอบแทน (ระเบยีบฯ ข้อ ๕๗) 
 

1.4  สถานะและความคุ้มครอง  



5 

๒. การปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการออกเสียงลงคะแนน 

 
 
     ๑)  การอบรม (ระเบียบฯ ข้อ ๕๖) 
   การอบรมมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อท่ีจะได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของ กกต. และขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ดังนั้น กปน. และ รปภ. 
จึงต้องเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี กกต.อปท. และ ผอ.กต.อปท.  จัดให้มีขึ้น  
   ในวันอบรม ปธ.กปน. ควรจัดประชุม กปน. เพื่อมอบหมายหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในวัน
เลือกตั้งของแต่ละคนไว้ เพราะในขณะเข้ารับการอบรมแต่ละคนจะเกิดสนใจและให้ความส าคัญและมีความ
เข้าใจในขั้นตอนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีตนได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง ท้ังนี้  หาก กปน. หรือ 
รปภ. คนใดไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ให้ ปธ.กปน. ชี้แจงบทบาทและอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
ประกาศ ระเบียบ และค าสั่งของ กกต. รวมท้ังซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าท่ีให้ทราบในวันท่ีไปรับมอบ
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๑ ก่อนวันออกเสียงลงคะแนน 
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  2) การรับวัสดุอุปกรณ์ การด าเนินการหลังจากรับวัสดุอุปกรณ์ และการเก็บรักษา 

๒.๑)  การรับวัสดุอุปกรณ ์(ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๗) 
ให้ กปน. ไม่น้อยกว่า ๓ คน และ รปภ. ไปรับ
มอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ี
ต้องใช้ในการเลือกตั้งจาก ผอ.กต.อปท. หรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมาย ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ี
ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
๒.๑.๑) บัตรเลือกตั้ง  
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๐-๑๓๘) 
(๑)  การตรวจสอบ 
(๑.๑) ประเภทของการเลือกตั้ง 
(๑.๒) นับจ านวนเล่ม (ตามประเภทการเลือกตั้ง) 
(๑.๓) หมายเลขเล่มท่ี 
(๑.๔) มีการประทับตรา (บริเวณด้านในของบัตร) 
(๑.๕) นับจ านวนบัตรเลือกตั้งของแต่ละเล่ม 
(๑.6) มีลายมือชื่อผู้มอบ 
(๒)  เมื่อตรวจสอบตามขอ้ (๑) แล้ว 
(๒.๑) หากถูกต้องครบถ้วน 
(๒.๑.๑)  บันทึกจ านวนบัตรของแต่ละเล่ม 
(๒.๑.๒)  ปธ.กปน. / กปน. / รปภ. ลงลายมือชื่อ
บนปกหน้าทุกเล่ม 
 (๒.๒) หากไม่ครบถ้วนถกูต้อง  
    ให้แจ้ง ผอ.กต.อปท. พรอ้มบันทึกในบัญชี 
 การส่งมอบ-รับมอบ ทั้งนี้ อาจบันทึกไวบ้น 
 ปกหน้าว่าไม่ครบถ้วนถูกต้องอย่างไร เช่น  
 เล่มนี้มี 19 บัตร หรือเล่มนี้ไม่ได้ประทับตรา ๑ 
บัตร คือ บัตรเลขที่...... เป็นต้น) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



7 
    ๒.๑.๒)  แบบพิมพ์ ค าสั่งและประกาศต่างๆ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
      (๑)  แบบพมิพต์่างๆ ได้แก ่
       (๑.1) บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) จ านวน ๒ ชุด ดังนี้ 

 
 
 

๑. จะมีปก (แฟ้มอ่อน) 
๒. มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๓. ใช้ส าหรับการตรวจสอบหมายเหตุ 
    การลงคะแนน              
 

 
 

 
 

1. ไม่มีปก 
๒. ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก 
๓. ใช้ปิดหน้าหน่วยเลือกตั้งแทนชุดเดิม 
    ในวันเลือกตั้ง 
 
(๑.๒) สมุดแบบพิมพ์ประจ าหน่วย 

               เลือกตั้ง จ านวน ๑ เล่ม ซึ่งจะมีแบบพิมพ ์
               ต่างๆ เช่น 
           (๑.๒.๑) บัญชีรับมอบ-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ 
            (๑.๒.๒) ป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 
            (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑) 
           (๑.๒.๓) ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อน 
            การออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๒) 
           (๑.๒.๔) รายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง 
            (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
           (๑.๒.๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตร 
            เลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียง 
            ลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)   
            (1.๒.๖)  รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
             (ส.ถ.5/7  และ ผ.ถ. ๕/๗) 
 

แบบพิมพป์ระจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
(อบต.) 

หน่วยเลือกตั้งท่ี .....เขตเลือกตั้งท่ี.... 
 ต ำบล...........อ ำเภอ.............. 

จังหวัด ................ 
ในกำรเลือกตั้ง 
   สมำชิกสภำท้องถิ่น 
   ผู้บริหำรท้องถิ่น 

วันท่ี........เดือน.................. พ.ศ. ........ 
 
 
 
 

          ไฟล์ Word                                   ไฟล์ PDF 

 

 

การตรวจสอบ ทั้ง 2 ชุด ต้อง 

1. ตรงกับหน่วยเลือกตั้งท่ีปฏบิัตหิน้าท่ี 
2. มีจ านวนครบทุกหน้า 

ชุดที่ 1 

ชุดที่ 2 
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    (1.๒.๗)  รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักฐาน  
        เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 
    (1.๒.๘)  ประกาศงดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒) 
    (1.๒.๙)  ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔) 
    (1.๒.๑๐) บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ.5/16  และ ผ.ถ. ๕/๑๖) 
     (1.๒.๑๑) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าท่ีของ กปน. แบบคัดค้านการนับคะแนน 
           หรือการรวมคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) 
     (1.๒.๑๒) แบบรายงานกรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง 
           ท่ีใช้ในการลงคะแนน 
      (1.๒.๑3) ค าเตือนการกระท าความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง (ประมาณ ๕ แผ่น) 
   (1.๓) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 

    (๒) ค าสั่ง และประกาศต่างๆ เพ่ือใช้ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง 
   (2.๑)  ค าส่ังแต่งตั้ง กปน. และ รปภ. (ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓) 
   (2.๒)  ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑) 
   (2.๓)  ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒) (ถ้ามี) 
   (2.๔)  ประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓) (ถ้ามี)  
   (2.๕)  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ.๔/๔ หรือ ผ.ถ. ๔/๔) 
   (2.๖)  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.๔/๕ และ ผ.ถ. ๔/๕) 
   (2.๗)  ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) (ส.ถ.๔/๖ หรือ ผ.ถ. ๔/๖) (ถ้ามี)  

  ๒.๑.๓) วัสดุอปุกรณ์อื่นๆ  เช่น 
   (๑) หีบบัตรเลือกตั้ง ประเภทละ ๑ หีบ 
   (๒)  ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งท้ัง ส.ถ. และ ผ.ถ. 
   (๓) คูหาลงคะแนนไม่น้อยกว่า ๓ คูหา  
   (๔) สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด 
  (5)  ตะกร้าหรือภาชนะส าหรับใส่บัตร 
        เลือกตั้งในการนับคะแนน 6 .ใบ 
   (6) ถุงวัสดุใส (เลือกตั้งพร้อมกันใช้ 10 ถุง  
และอาจส ารองไว้ 4 ถุง) ดังนี้ 
    (6.1) ส าหรับใส่บัตรที่นับคะแนน
แล้ว ได้แก่ บัตรดี บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตร
เสีย  จ านวน 6 ถุง (กรณีเลือกตั้งพร้อมกัน) เรียกว่า 
ถุง “ชั้นใน” 
   (6.2) ส าหรับใส่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งผู้บริหาร 
ท้องถิ่นที่ใช้หมดเล่มกับที่ใช้ไปแล้วบางส่วน จ านวน 
1 ถุง 

 

 

ตรวจสอบจ านวนและเลขท่ีของสายรัด 
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   (6.3) ส าหรับใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
                          ที่ไม่ได้ใช้ (เหลือเต็มเล่ม) จ านวน 1 ถุง 
    (6.4) ส าหรับใส่ถุงวัสดุใส “ชั้นใน” (ตามข้อ (๖.1))  แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 
       5/6) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 หรือ ผ.ถ.5/7) และแบบ 
       ข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ.5/16 หรือ ผ.ถ.5/16) จ านวน 2 ถุง (ส.ถ 1 ถุง  
       และ ผ.ถ. 1 ถุง) เรียกว่า ถุง “ชัน้นอก” 
   (๗) ตลับชาด เทปกาว เทปใส มีดคัตเตอร์ ลวดเสียบ กาว หนังยาง เหล็กแหลม ปากกาลูกลื่น  

              ปากกาเคมี ปากกาขีดคะแนน ป้ายปิดประกาศ บัตรทาบบัตรเลือกตั้งส าหรับผู้พิการทาง 
              สายตา  ไม้บรรทัด เชือกฟาง อุปกรณ์เจาะบัตรเลือกตั้งท่ีวินิจฉัยแล้ว ตะปู (ขนาดใหญ่) 
              ใช้ส าหรับเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งเพื่อร้อยผูกเชือก ฯลฯ 

    (8) ถุงหูหิ้ว จ านวน 3 ถุง ส าหรับใส่เอกสารส าคัญ วัสดุอุปกรณ์และป้ายต่างๆ 
   (9) ป้ายต่างๆ เช่น ป้ายชื่อ กปน.  
    ป้ายแสดงที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง 
    และท่ีเลือกตั้ง ป้ายทางเข้า  
    ป้ายทางออกของที่เลือกตั้ง  
    ป้ายบริเวณท่ีเลือกตั้ง  และป้ายอื่นๆ 
   (๑0) ผ้าหรือกระดาษทิชชู  
  (๑1) แนวกั้นแถบพลาสติก 
   (๑2) นาฬิกา (กปน. ควรจัดเตรียมเอง) 
   (๑3) ธงชาติ (ถ้ามี)  
   (๑4) อื่นๆ (กรณีการเลือกตั้ง 
    ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
     โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค าแนะน า : ในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตัง้ 
ไม่ควรให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ส าหรับมอบวัสดุอปุกรณ์ 

กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วนใหบ้นัทึกไว ้

 

 

ค าแนะน า 

กปน. ลงชื่อรับมอบ 
ในบัญชรีับมอบวัสดุอปุกรณ ์

มีลำยมือชื่อผูม้อบ 
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ลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้ง 

จ านวน
สายรัด 

การใช้ 

๑. หีบเหล็ก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 
 

5 เส้น เส้นที ่
1 

ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบวัสดุ อุปกรณ์              
การเลือกตั้ง ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบบัตร
เลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง
เท่านั้น (จุด ข) 

เส้นที ่
2 

วันเลือกตั้ง คือ ก่อนเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ ง                
ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใช้รัดฝาหีบบัตรหลังจาก
น าบัตรเลือกตั้งออกมานับจ านวนก่อนที่จะเปิดการ
ลงคะแนน (จุด ข) 

เส้นที ่
3 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่ง
บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้วก่อนที่จะน า             
ลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 

เส้นที ่
4 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
บัตรเลือกตั้งหลังจากที่น าถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง  
ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว (จุด ข) 

เส้นที ่
5 

ส ารองไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 
 

5 เส้น เส้นที ่
1 

ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การ
เลือกตั้ง ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบบัตร
เลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง
เท่านั้น (จุด ข) 

เส้นที ่
2 

วันเลือกตั้ง คือ ก่อนเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ ง                
ในเวลา ๐๘.๐๐ ใช้รัดฝาหีบบัตรหลังจากน าบัตร
เลือกตั้ งออกมานับจ านวนก่อนที่ จะเปิ ดการ
ลงคะแนน (จุด ข) 

เส้นที ่
3 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่ง
บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้วก่อนที่จะน า             
ลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 

เส้นที ่
4 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
บัตรเลือกตั้งหลังจากที่น าถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง  
ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว (จุด ข) 

เส้นที ่
5 

ส ารองไว้ 
 

ค าแนะน าการใช้สายรัด 
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ลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้ง 
จ านวน
สายรัด 

การใช้ 

๒. หีบกระดาษ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 เส้น เส้นที ่
1 

และ
เส้นที่ 

2 

ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบบัตร วัสดุอุปกรณ์
การเลือกตั้ง ใชร้ัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบบัตร
เลือกตั้ง 1 เส้น และใช้รัดบริเวณด้านล่างของหีบ
บัตรเลือกตั้ง 1 เส้น เฉพาะหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุ
บัตรเลือกตั้งเท่านั้น (จุด ข) 

เส้นที ่
3 

วันเลือกตั้ง คือ ก่อนเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ ง                
ในเวลา ๐๘.๐๐ ใช้รัดฝาหีบบัตรหลังจากน าบัตร
เลือกตั้ งออกมานับจ านวนก่อนที่ จะเปิดการ
ลงคะแนน (จุด ข) 

เส้นที ่
4 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)                
ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้วก่อนที่จะ             
น าลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 

เส้นที ่
5 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
บัตรเลือกตั้งหลังจากที่น าถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง
ในหีบบัตรเลือกต้ังแล้ว (จุด ข) 

เส้นที ่
6 

ส ารองไว้ 

๓. หีบพลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2 
 

14 
เส้น 

เส้นที ่
1 
ถึง 

เส้นที่ 
4 

ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์การ
เลือกตั้ง ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบบัตร
เลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง
เท่านั้น   

เส้นที ่
5 
ถึง 

เส้นที่ 
8 

วันเลือกตั้ง คือ ก่อนเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ ง                
ในเวลา ๐๘.๐๐ ใช้รัดฝาหีบบัตรหลังจากน าบัตร
เลือกตั้ งออกมานับจ านวนก่อนที่ จะเปิดการ
ลงคะแนน 

เส้นที ่
9 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)                
ซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้วก่อนที่จะ             
น าลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง 

เส้นที ่
10 
ถึง 

เส้นที่ 
13 

วันเลือกตั้ง คือ ใช้รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
บัตรเลือกตั้งหลังจากที่น าถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง  
ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว 

เส้นที่
14 

ส ารองไว้ 
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  เมื่อตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1) ปธ..กปน. / กปน. / รปภ. ลงลายมือชื่อผู้รับมอบ  

                      บนปกหน้าของบัตรทุกเล่ม 
   2) น าบัตรเลือกตั้งทั้งหมดแยกใส่ถุงพลาสติกใสประเภทละ ๑ ถุง  
                  (กรณีเลือกตั้งพร้อมกัน) รัดด้วยหนังยาง 
  ๓)  บรรจุบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ถุง ลงในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน 
    ๔)  ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัด หรืออุปกรณ์อื่นแทนสาย รัด 
   ๕)  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งด้วยป้ายส าหรับปิดช่อง 
            ใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๑) 
    ๖) ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อ 
       คร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวกับฝาหีบบัตรเลือกตั้ง  
                  (เฉพาะหีบบัตรกระดาษ ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งพลาสติก 

      ไม่ต้องปิดเทปกาว) 
 
 

 
 
 
 
 

  ๗) ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุ
อุปกรณ์อื่นๆ ให้เก็บรวบรวมใส่ใน
ถุ งวัสดุ ใสหรือ ใส่ลงในหีบบัตร
เลือกตั้งท่ีเหลือแล้วปิดฝาหีบ โดย
ไม่ ต้ อ ง ใส่ ส าย รัด ฝ าหี บ บั ต ร
เลือกตั้ง 
 
 
 

 ๒.๒)  การเก็บรักษา (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๘) 
      ให้ กปน. และ รปภ. น าหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งได้บรรจุบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณอ่ื์นๆ ท่ีได้รับมาไปเก็บรักษาไว้ในท่ีปลอดภัย  
 

  

1 

2 

3 

6 4-5 

7 



13 
 ๓)  การจัดเตรียมที่เลือกตั้ง 
  การจัดท่ีเลือกตั้งนั้นมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกในการลงคะแนนแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบั ติหน้ าท่ีของ กปน. เอง การจัดท่ี
เลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของ กปน. จึงควรด าเนินการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานท่ี ดังนี้ 
  ๓.๑)  จัดท่ี เลือกตั้ งตามตัวอย่าง
แผนผังท่ีเลือกตั้ง  
  ๓.๒)  กรณีใช้เต็นท์หรือลักษณะอาคารเปิดโล่ง ด้านหลังของคูหาลงคะแนนจะต้องมีฉาก 
ป้าย หรือวัสดุทึบแสงสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร กั้นหรือปิดบังไว้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นมองเห็นการ
ลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมท้ังให้เตรียมความพร้อมกรณีท่ีต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในการ
นับคะแนน 
 ๓.๓)  ตรวจสอบค าสั่งและประกาศท่ีปิดไว้ท่ี
ป้ายปิดประกาศหน้าท่ีเลือกตั้งว่ามีอยู่ครบถ้วนหรือไม่  ถ้า
ไม่มีหรือช ารุดเสียหายให้น าชุดท่ีได้รับมอบในวันรับวัสดุ
อุปกรณ์ไปปิดแทนหรือหากมีประกาศ ค าสั่งเพิ่มเติมให้ปิด
ให้ครบถ้วน 
  ๓.๔)  ติดป้ายหรือเครื่องหมายที่แสดงบริเวณ
ท่ีเลือกตั้ง ป้ายระบุท่ีนั่งแต่ละหน้าท่ีของ กปน  
  ๓.๕)  ใช้แถบพลาสติกหรือเชือกฟางขึงเพื ่อแสดงขอบเขตของที่เลือกตั ้งและบริเวณ
โดยรอบที่เลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. และการใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 
 
 
 

 
 

 

ป้ายปิดประกาศหน้าหน่วยเลือกตัง้ 



14 

เข้า 
ออก 

เข้า 
ออก 

 
ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง 

แบบที่ ๑ 

(กรณีเลือก ผ.ถ. และ ส.ถ. พร้อมกัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายประกอบแผนผัง 

๑.  กปน. ผู้มีหน้าที่อ านวยความสะดวกหน้าหน่วย 
         เลือกตั้ง 
2.  กปน. ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
            และรับการแสดงตน 
3.  กปน. ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ผ.ถ. 
4. กปน. ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ถ.  
5. กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน 
6. กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
7. ประธาน กปน. 
8. รปภ. ประจ าที่เลือกตั้ง 
9.  ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

10. คูหาลงคะแนนอย่ างน้ อย ๓ คูหา วางห่ างกัน  
   ตามความเหมาะสม และควรวางห่างจากฝาผนัง   
  หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ระหว่างคูหา 
  ให้ใช้เชือกก้ันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ใหม้ีการเดิน 
      อ้อมหลังผู้อ่ืน 
11. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง 
๑๒. ป้ายปิดประกาศ 
๑3. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง 
๑4.  ฝาผนังหรือฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 

 
 
 

๑2 

๑4 

11 

ทางออก 

ทางเข้า 

10 

10 

10 

8 

6 

2 3 

1 

9 

9 
๗ 

5 

11 

4 
8 

7 

๑4 

เชือกกั้นแยกทำงเข้ำ-ทำงออก 

๑4 
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เข้า 
ออก 

เข้า 

ออก 

 
ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง 

แบบที่ ๒ 
(กรณีเลือก ผ.ถ. และ ส.ถ. พร้อมกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

อธิบายประกอบแผนผัง 

๑.  กปน. ผู้มีหน้าที่อ านวยความสะดวกหน้าหน่วย 
        เลือกตั้ง 
2.  กปน. ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
      และรับการแสดงตน 
3.  กปน. ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ผ.ถ. 
4. กปน. ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ถ.  
5. กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน 
6. กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
7.  ประธาน กปน. 
8.  รปภ. ประจ าที่เลือกตั้ง 
9.   ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

10.  คูหาลงคะแนนอย่ างน้ อย ๓ คูหา วางห่ างกัน  
   ตามความเหมาะสม (อย่างน้อย 50 ซ.ม.) และ
 ควรวางห่างจากฝาผนัง หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า 
 ๑ เมตร ระหว่างคูหาให้ใช้เชือกก้ันเพื่อเป็นการ 
      ป้องกันไม่ใหม้ีการเดินอ้อมหลังผู้อื่น 
11. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง 
๑๒. ป้ายปิดประกาศ 
๑3. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง 
๑4.  ฝาผนังหรือฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 

 
 
 

๑4 

๑3 

 ๑2 

ทางออก 

ทางเข้า 

9 

9 

8 

8 

10 

10 

10 

1 

11 

6 

5 

11 

2 3 4 
7 

๑4 

๑4 
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เข้า 
ออก 

เข้า 

ออก 

 
ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง 

แบบที่ ๓ 

(กรณีเลือก ผ.ถ. หรือ ส.ถ. ประเภทเดียว) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

อธิบายประกอบแผนผัง 

๑.  กปน. ผู้มีหน้าที่อ านวยความสะดวกหน้าหน่วย 
   เลือกตั้ง 
2.  กปน. ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
      และรับการแสดงตน 
3.  กปน. ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ถ.หรือ ผ.ถ. 
4 กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน 
5. กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
6. ประธาน กปน. 
7. รปภ. ประจ าที่เลือกตั้ง 
8.  ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

9.  คูหาลงคะแนนอย่างน้อย ๓ คูหา วางห่างกัน  
    ตามความเหมาะสม (อย่างน้อย 50 ซ.ม.) และ
 ควรวางห่างจากฝาผนัง หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า  
 ๑ เมตร ระหว่างคูหาให้ใช้เชือกก้ัน เพ่ือเป็นการ 
    ป้องกันไม่ให้มีการเดินอ้อมหลังผู้อ่ืน 
10. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง 
๑1. ป้ายปิดประกาศ 
๑2. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง 
๑3.  ฝาผนังหรือฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 

 
 
 

๑3 

๑2 

 ๑1 

ทางออก 

ทางเขา้ 

8 

8 

7 

7 

9 

90 

9 

 

1 

10 

5 

4 

2 3 
6 

๑3 

๑3 



17 

 
 

ผ.
ถ.

 5/
7 

ส.
ถ.

 5/
7 



18 
 

 

   ๑) ก่อนเปิดการออกเสียงลงคะแนน 
       เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. กปน. และ รปภ. เดินทางไปถึงท่ีเลือกตั้งพร้อมหีบบัตรเลือกตั้ง 
บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (ระเบียบฯข้อ ๑๓๙) และ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑) จัดสถานท่ีเลือกตั้ง 
       1.2) ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบและภายในท่ีเลือกตั้ง หากพบว่ามีป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครให้น าออกและเก็บรักษาไว้ 
     ๑.3) ตรวจสอบและน าค าสั่ง ประกาศต่างๆ ไปปิดท่ีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าท่ีเลือกตั้ง 
ดังนี้ (ดูตัวอย่างตามหน้า 17) 
 

ล าดับ 
ท่ี 

รายการปิดประกาศ 
แบบพิมพ ์

ส.ถ. ผ.ถ. แบบ 
๑ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ชุดไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก) 

(ชุดไม่มปีก) ปิดแทนชุดเดิม 
 ๑/๕ 

๒ ค าส่ังแต่งตั้ง กปน. และ รปภ.  ๒/๓ 
๓ ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง   ๓/๑ 
๔ ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี)  ๓/๒ 
๕ ประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีเลือกตั้ง (ถ้ามี)  ๓/๓ 
๖ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง   ๔/๔ 
๗ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง    ๔/๕ 
๘ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) (ถ้ามี)   ๔/๖ 
๙ ค าวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง กกต. (ถ้ามี) - - - 

๑๐ ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งด้านหน้าและด้านใน   - 

     ๑.4) ตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง ท่ีบรรจุบัตรเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ท่ีได้รับมอบมา โดยให้สังเกตสายรัดหีบบัตร
เลือกตั้งและสภาพของหีบบัตรเลือกตั้งท้ังภายนอกและ
ภายในว่าอยู่ ในสภาพท่ีเรียบร้อยหรือไม่  ถ้าพบว่า           
ไม่ เรียบร้อยหรือช ารุดเสียหายให้บันทึกในรายงาน
เหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)   
     ๑.5) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและน าบัตร
ออกมาตรวจนับจ านวนท้ังหมดแล้วจัดท าประกาศ
จ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒) จ านวน ๓ ชุด ดังนี้  

๒.๒  วันออกเสียงลงคะแนน (วันเลอืกตั้ง) 
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       ชุดที่ ๑  ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีเลือกตั้ง  
       ชุดที่ ๒  ส่งให้ กกต.อปท. และ 
       ชุดที่ ๓  เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๐) 
     เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑.๑-๑.๔ แล้ว ให้ ปธ.กปน. ประชุมซักซ้อมและเตรียมปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละหน้าท่ีอีกครั้ง 

 
      ๑.6) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและให้การตรวจสอบรายชื่อ
และมอบบัตรเลือกตั้งรวดเร็วขึ้น กปน. อาจแบ่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดท่ีใช้ตรวจสอบและ             
หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนออกเป็น 2 ชุด โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสม และเมื่อปิด                
การออกเสียงลงคะแนนแล้วให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม (ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๔๒)  

  ๒) การเปิดการออกเสียงลงคะแนน  เมื่อถึงเวลาออกเสียงลงคะแนน 
   (๒.๑) ให้ กปน.น าหีบบัตรเลือกตั้งมาแสดงให้เห็น
ว่าเป็นหีบเปล่า (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๓) 
   (๒.๒) ปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้ ง ปิดเทปกาวผน ึก
รอยต่อภายนอก (หีบพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาว ใช้สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นท่ีใช้แทนสายรัด) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๓) 
   (๒.3) ให้ ปธ.กปน. บันทึกการด าเนินการตามข้อ 
๒.๑ ในแบบรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๓)  
  (๒.4) ให้  กปน. ไม่
น้อยกว่า ๓ คน และผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ คน ลง
ลายมื อ ชื่ อ ใน แบ บ รายงาน
เหตุ การณ์ ประจ าท่ี เลื อกตั้ ง 
(ส.ถ./ผ.ถ.๕/๓)  

ส าหรับ  กปน. ที่เหลืออยู่ ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑)  
ทั้งนี้ ปธ. กปน. ควรมอบหมายหน้าที่ให้การช่วยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามความเหมาะสม 

กรณีท่ีมีผู้มาแสดงตนว่าเป็นตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้นั้นแสดงเอกสารค าส่ังแต่งตั้ง  หากเห็นว่า
ถูกต้องจึงจัดใหน้ั่งในท่ีซึ่งจัดไว้ ณ ท่ีเลือกตั้ง ท่ีสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และห้ามมิให้ปฏิบัติ

หน้าท่ีเป็น กปน. หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง หรือกล่าวโต้ตอบกับ กปน. หรือระหว่างกันเอง                
โดยประการท่ีจะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒ - ๑๐๓)    
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ให้มีการอ านวยความสะดวกหรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนน
ภายใต้การก ากับดูแลของ กปน. โดยต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผู้สูงอายุ ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองเว้นแต่ลักษณะทาง
กายภาพท าให้ไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ กปน. 
หรือให้ญาติ หรือบุคคลที่ ไว้วางใจเป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบัตร
เลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น แล้วให้ กปน. บันทึกการกระท า
ดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ (ระเบียบฯ ข้อ 
๑๕๓) 

    ๒.5)  ปธ.กปน. กล่าวเปิดการออกเสียง
ลงคะแนน เช่น   กล่าวว่า “บัดนี้ ถึงเวลาการออก
เสียงลงคะแนนแล้ว ขอเปิดการออกเสียง
ลงคะแนน” (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๔) 
   (๒.6)  ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียง
ลงคะแนนแล้ว หากมี กปน. ที ่ได ้ร ับค าสั ่ง
แต ่งตั ้ง  มาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบจ านวน  ให้
ด าเนินการดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๔๗) 

    ทั้งนี้ ในระหว่างเปิดการออกเสียงลงคะแนน  
                    1)  กปน. จะออกไปจากท่ีเลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน  หรือกรณีจ าเป็นท่ีต้องออกจาก
ท่ีเลือกตั้งมากกว่าคราวละหนึ่งคน ให้ ปธ.กปน. อนุญาตเป็นกรณีไป (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๔) 
     ๒) ปธ.กกต. กกต. ลธ.กกต. ผอ.กต.จว. ผตก. กกต.อปท. ผอ.กต.อปท. และผู้ท่ีได้รับ
การแต่งตั้งจาก กกต. มีสิทธิเข้าไปในท่ีเลือกตั้ง เพื่อท าการสอดส่องดูแลหรือแนะน าให้การปฏิบัติการ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และให้ ปธ.กปน. บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้ง 

 

 

แต่งตั้ง 

 

แต่งตั้ง 

 

กรณีมาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
หนึ่ง 

 
กรณีมาน้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 

 

กรณไีม่มมีาเลย 

 

ผอ. 

กต. 

อปท. 

 

รายงาน 

 

รายงาน 

 

รายงาน 

 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น กปน. เพิ่มเติม 
ให้ครบจ านวนก่อนการนับคะแนน  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น กปน. เพิ่มเติม 
ให้ครบจ านวนโดยเร็ว 

 

มีสิทธิเลือกตั้งเป็น กปน. เพื่อ 
ปฏิบัติหน้าทีใ่นหน่วยเลือกตั้งน้ัน 

 

แต่งตั้ง 
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การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
 
 

 

 

 ๑. แนะน ำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจ 
  รำยชื่อและล ำดับที่จำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง   เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕)  
      ๒. แนะน ำผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งได้เตรียมหลักฐำน
       ในกำรแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ 
        ๒.๑ บัตรประจ ำตัวประชำชน (บัตรประจ ำตัว 
         ประชำชนท่ีหมดอำยุก็ใช้แสดงตนได้) หรือ 
         ๒.๒ บัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำร 
          หรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ท่ีมีรูปถ่ำย 

        และมีเลขประจ ำตัวประชำชน ๑๓ หลัก       
        ของผู้ถือบตัรท่ียังไม่หมดอำยุ  
  ๓.  แนะน ำและจดัระเบียบในกำรเข้ำไปในท่ีเลือกตั้ง  
 ๔. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกเสียงแก่  
        คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ   
 ๕. แนะน ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 
    ไดเ้ฉพำะสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือมีสิทธิเลือกตั้ง 

          เลือกตั้งได้เฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. กปน. ผู้ท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๖) 
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 ๑. รับหลักฐำนกำรแสดงตนจำกผู้มำแสดงตน 
  ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ๒. ตรวจสอบหลักฐำนตำมข้อ 1 กับรำยชื่อในบัญชี  
  รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ว่ำ 
  เลขประจ ำตัวประชำชน  ค ำน ำหน้ำชื่อ กำรสะกด 
  ชื่อตัว ชื่อสกุล สระ วรรณยุกต์ รำยกำรแสดงเพศ  
  ถูกต้องตรงกันหรือไม ่
หำกถูกต้องตรงกันแล้ว ถำ้ไม่มีผู้ทักท้วง 
 3. ให้ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อ 
     ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ไว้เป็น 
 4. หำกผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ 
     ให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำ หำกไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
   ขวำให้พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือซ้ำย ถ้ำไม่มี 
   นิ้วหัวแม่มือทัง้สองข้ำงให้พิมพ์ลำยนิ้วมือใด 
   นิ้วมือหนึ่งแทน หำกไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับกำร 
   ยกเว้น และให้บันทึกในช่องหมำยเหตุว่ำไม่มีนิ้วมือ 
   และให ้ปธ.กปน. บันทึกในรำยงำนเหตุกำรณ์ 
  ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๓) ด้วย 
5. ส่งหลักฐำนกำรแสดงตนให้ กปน. ผู้ท ำหน้ำท่ี 
    มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น และแจ้งให้ 
   ทรำบด้วยว่ำผู้มำใช้สิทธเิลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ใน 
   บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)  
   ล ำดับท่ีเท่ำใด (อาจจดล าดับที่ไว้ในกระดาษ 
   แล้วแนบไปพร้อมกับหลักฐานการแสดงตน) 
 

 

 
 

 

๒. กปน. ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ – ๑๔๗) 

ข้อพึงระวัง : กรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือสมำชิกสภำท้องถิ่น 
ให้ กปน. ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้ง กปน. ผู้ท ำหน้ำที่มอบบัตรเลือกตั้ง  

ใหร้ะมัดระวังในกำรจ่ำยบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องไม่ผิดพลำด 
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๑. กรณีที่มีผ ู้ใดมำแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ กปน. ไม่พบชื่อ            
 ผูน้ัน้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๑) 

(๑) ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่ำ “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และห้ามมิให้ กปน. เพิ่มชื่อผู้นั้นลงไป              
โดยพลกำร แม้จะทรำบว่ำผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  (2)  แต่ถ้ าผู้ มาแสดงตนนั้ น
ยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได้
โดยอ้างว่าตนได้ยื่นค าร้องต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗)  และได้มี
การอนุมัติให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อ
แล้วแต่ยั งมิ ได้ เพิ่ มชื่อ โดยได้ยื่น
เอกสารหลักฐานแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗  
ให้ กปน. ตรวจสอบและวินิจฉัยชี้ขำด
ว่ำจะให้ ผู้ นั้ นลงคะแนน เลือกตั้ ง
หรือไม ่หาก เห็นว่า เป็น เอกสาร
ที่ถูกต้อง 
          (2.1)  ให้เพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบ
และหมำยเหตุกำรออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบท้ายของบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แล้วบันทึกสำเหตุของกำรเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมำยเหตุ    
      (2.2)   ให้ ปธ.กปน. ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ แล้วเก็บหนังสือรับรองกำรอนุมัติให้เพิ่ม
ชื่อไว้เป็นหลักฐำน (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๗) 
     (2.3)  ให้นับเพ่ิมเป็นจ ำนวนผู้มีสิทธเิลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วย  
     (2.4)  บันทึกค ำวินิจฉัยกำรให้เพิ่มชื่อและบันทึกถ้อยค ำของผู้มำแสดงตนนั้นลงในรำยงำน
เหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

2. กรณี กปน. ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
 การเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้              
 โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้อง
 อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๙) (กรณีหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่
 นั้นอยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ  เล ือกตั้ง
 สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  แต่หากอยู่คนละเขตเลือกตั้ง
 ให้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น) 

ข้อแนะน ำ : เกี่ยวกับกำรขอเพิ่มช่ือเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  หรือกำรถอนชื่อ   
หรือกรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
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 (๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นแสดงหลักฐำนค ำสั่งแต่งตั้งต่อ กปน.  
  (๒) กปน. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ถ้าถูกต้อง ให้เพิ่มชื่อต่อท้ำยในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชุดท่ี 
    ใช้ตรวจสอบและหมำยเหตุกำรออกเสียงลงคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) อีกส่วนหนึ่ง และไม่ให้นับรวม 
   กับจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่ให้นับเป็นจ านวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ 
  เลือกตั้ง 
  (๓) บันทึกกำรเพ่ิมชื่อลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

๓. กรณีได้รับแจ้งค าวินิจฉัยของ กกต.อปท. ให้ด าเนินการเพิ่มชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
 เลือกตั้งกรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนช่ือ (ระเบียบฯ ข้อ ๘๑) 
   (๑)  ให้ เพิ่มชื่อลงในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ งชุดท่ีใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบและหมำยเหตุ  
      กำรออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีกำรเขียนชื่อและรำยกำรเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ำยของบัญชีรำยชื่อ
      ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมบันทึกสำเหตุของกำรเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมำยเหตุ โดยให้  ปธ.กปน.                  
      ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ป ีก ำกับไว้ แล้วเก็บค ำวินิจฉัยของ กกต.อปท. ท่ีให้เพิ่มชื่อไว้เป็น 
      หลักฐำน ทั้งนี้ ให้นับเพิ่มเป็นจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วย 
   (๒) บันทึกกำรให้เพิ่มชื่อไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

 

๔. กรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายน าส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือ
 หลักฐานอื่นใดมาแสดงว่าปรากฏชื่อบุคคลอื่นในทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นมิได้
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๕) 

(๑) ให้  กปน. มีค าสั่ งถอนชื่อออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง โดยให ้ข ีดฆ ่าชื ่อออก  
    พร้อมบันทึกสำเหตุของกำรถอนชื ่อไว้ในช่องหมำยเหตุ แล้วให้ ปธ.กปน. ลงลำยมือชื่อ 
     วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ ท้ังนี้  ให้ลบออกจากจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วย 

(๒) บันทึกกำรถอนชื่อไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
 

๕. กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
 เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๘) 
  (๑) ให้ กปน. ประชุมและวินิจฉัยชี้ขำดว่ำผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อ 
    ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่  
   (๒) ถ้ำวินิจฉัยชี้ขำดว่ำผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มีชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มอบ
     บัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน 

(๓) ถ้ำผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่ำตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้ น 
     พยำยำมออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน  
     หรือหลักฐำนอื่นท่ีมิได้มีไว้ส ำหรับตนหรือท่ีปลอมแปลงขึ้นต่อ กปน. ให้ กปน. เป็นผู้กระท ำกำร 

  แทน กกต. ในฐำนะผู้เสียหำยแจ้งควำมร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนด ำเนินคดี 
  แก่ผูก้ระท ำควำมผิดดังกล่ำว 
(๔) บันทึกค ำวินิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
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๖. กรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ระบุค าน าหน้าชื่อ หรือรายการแสดง
 เพศผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือการสะกดชื่อตัว ชื่อสกุลผิดในเรื่องตัวอักษร สระ หรือ
 วรรณยุกต์ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๒) 
 (๑) ให้ กปน. สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขำดว่ำสมควรจะมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปออกเสียง  
  ลงคะแนนหรือไม่ 
 (๒) บันทึกค ำวินิจฉัยลงในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๓) 

๗. กรณีตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนน 

  ในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดไว้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๖) 

 
(๑)  ให้ยื่นค ำทักท้วงตำมแบบ 
  ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ 
(๒)  ให้ กปน. ตรวจสอบค ำทักท้วง
และวินิจฉัยชี้ขำดค ำทักท้วง โดยให้
บันทึกค ำทักท้วงและค ำวินิจฉัยลง
ในรำยงำน เหตุ ก ำรณ์ ป ระจ ำ ท่ี
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
(๓)  ให้ผู้ ทักท้วงและ  กปน.  ไม่
น้อยกว่ำสำมคนลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำนต่อหน้ำพยำนไม่น้อยกว่ำ
สองคน 
(4)  มอบส ำเนำให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ.5/5 

ค าแนะน า  : แบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/5 ให้จัดท ำ  2 ชุด โดย 

1) ฉบับจริงให้ผู้รับค ำทักท้วง (กปน.) เก็บรักษำไว้  และ 

2) ฉบับส ำเนำมอบให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 
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กปน.คนที่ ๑ ผู้ท ำหน้ำที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น 
 ๑. รับหลักฐำนกำรแสดงตนจำก กปน.  ผูท้ ำหนำ้ที่ตรวจบญัชี
รำยชื่อฯ และรับฟังว่ำผูม้ีสิทธเิลือกตัง้นัน้มีชื่ออยู่ล ำดบัที่เท่ำใด  
  ๒. จดบันทกึล ำดับทีต่ำมบญัชีรำยชื่อผูม้ีสิทธิ
เลือกตัง้ไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง แล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงลำยมือชื่อหรือพิมพ์ลำยน้ิวมือไว้ที่ต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งเสร็จแล้ว ให้ กปน.ลงลำยมือชื่อในตน้ขัว้
บัตรเลือกตั้ง  
 ๓. ฉกีบตัรเลอืกตัง้ผู้บริหำรท้องถิน่ (ตามรอยปรุ) 
ออกจำกต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง (เวลาฉีกควรใช ้
ไม้บรรทดัทาบ) 
 ๔. พับบตัรเลอืกตั้งตำมรอยพับให้เรียบรอ้ย 
 ๕. ส่งหลักฐำนแสดงตนพรอ้มบัตรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรทอ้งถิ่นให้ กปน. ผูท้ ำหนำ้ที่มอบบัตร
สมำชิกสภำท้องถิน่ให้ทรำบด้วยว่ำผู้มำใช้สิทธิ
เลือกตัง้นัน้มีชื่อล ำดบัที่เท่ำใด      ในบัญชรีำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)  

 

กปน. คนที่ ๒ ผู้ท ำหน้ำที่มอบบัตรเลือกตั้ง 
                 สมำชิกสภำท้องถิ่น 
  1.  รับหลักฐำนแสดงตนและบัตรเลือกตั้งผู้บริหำร 
ท้องถิ่นจำก และรับฟังวำ่ผู้มสีิทธิเลอืกตั้งนั้นมีชื่อ 
อยูล่ ำดับที่ใดในบญัชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้  
  2. ด ำเนินกำรเชน่เดียวกับ กปน. ผู้ท ำหน้ำที่ผูม้อบ
บัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น ในข้อ 2 - 4  
  3. มอบบัตรเลือกตั้งผูบ้รหิำรท้องถิน่และสมำชิก 
สภำท้องถิน่ พร้อมหลักฐำนแสดงตนคนืให้กบัผู้มีสิทธิ
เลือกตัง้เพื่อไปออกเสียงลงคะแนนต่อไป 
 
 
 
 
 

 

๓. กปน. ผู้ท ำหน้ำที่มอบบตัรเลือกตั้ง 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ , ๑๔๖ , ๑๔๗) 

(กรณีเลือกตัง้ ส.ถ./ผ.ถ.พรอ้มกัน ให้ม ี๒ คน) 

ข้อแนะน ำ  : กรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ
สมำชิกสภำท้องถิ่นให้ กปน. ผู้ท ำหน้ำที่มอบบัตรเลือกตั้ง ระมัดระวังในกำรจ่ำยบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง 

 

  

  

  

  

  



27 
 

 
 

 

 

 

๑.  ปิดประกำศค ำเตือนกำรกระท ำอันเป็น 
     ควำมผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ท่ีด้ำนใน 
     คูหำลงคะแนน 

๒.  จัดระเบียบในกำรเข้ำไปออกเสียงลงคะแนน 
     คูหำลงคะแนนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 

๓.  แนะน ำมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือ 
    หรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็น 
     เครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำลงคะแนน 
๔.  แนะน ำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีได้ลงคะแนน 
     แล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจำก 
    คูหำลงคะแนน 
๕.  ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรออกเสียง 
 ลงคะแนนให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือ 
 ผู้สูงอำย ุ

 

๔. กปน. ผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมคูหำลงคะแนน 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ และ ข้อ ๑๕๐) 
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๑. ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง  
๒.  อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้มีสทิธิเลือกตั้ง            
 น ำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 
๓.  ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน ำบัตรเลือกตั้ง 
      ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของแต่ละประเภท 
     ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
๔.  ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน ำบัตรเลือกตั้ง 
     ออกไปจำกท่ีเลือกตั้ง และแนะน ำมิให้มกีำร 
     กระท ำผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง  

 
 

 

 

๕. กปน. ผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑) 
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 ๓)  การปิดการออกเสียงลงคะแนน 
    ๓.๑) ก่อนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน  
      ๓.๑.๑) เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น.  ปธ.กปน. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ แบบพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้อง
ไว้ให้พร้อม เช่น 
 

ล ำดับ 
ท่ี 

รำยกำรปิดประกำศ 
แบบพิมพ ์

ส.ถ. ผ.ถ. แบบ 
๑ ป้ำยส ำหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (๒ แผ่น)  ๕/๑ 
๒ แบบบันทึกข้อมูลจ ำนวนบัตรเลือกตั้ง   ๕/๑6 
๓ ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้น 

กำรลงคะแนน 
 ๕/๔ 

๔ รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง   ๕/๗ 
๕ รำยงำนกำรส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง  ๕/๑๐ 

 

  ๓.๑.๒)  เวลำประมำณ ๑๖.๕๐ น. ปธ.กปน. 
กล่ำวแจ้งเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
เช่น กล่ำวว่ำ “เหลือเวลาอีก ๑๐ นาที จะหมดเวลาออก
เสียงลงคะแนน”  
  ๓.๑.๓) เมื่อถึงเวลำปิดกำรออกเสียงลงคะแนน 
    (๑) ปธ.กปน. กล่ำวปิดกำรออกเสียง เช่น 
“บัดนี้ ถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ปิด
การออกเสียงลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง” 
    ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่
เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตร
เลือกตั้ง ให้ กปน. อนุญำตให้บุคคลเหล่ำนั้นแสดงตนและมอบ
บัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้ ปธ.กปน. บันทึกไว้ใน
รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  
      (๒) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ออกเสียงลงคะแนนเสร็จ
สิ้นแล้ว  
     (๒.๑) ให้ กปน. ลงลำยมือชื่อในป้ำยส ำหรับปิด
ช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)    
     (๒.๒ )  น ำป้ำยปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.
๕/๑)  ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้ งบนหีบบัตรเลือกตั้ ง  (กรณี
เลือกตั้งพร้อมกันให้ใช ้๑ แผ่นต่อ 1 หีบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อปิดการลงคะแนน ให้ กปน. ใช้แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 5/1 
ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 หีบ  
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ถุงพลาสติกใส ใบที่ 1 

 

 
 

 

 

 

เฉพาะต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นและ
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ใชไ้ปหมดเล่ม 

กับที่ใชไ้ปบางส่วน (เหลือไม่เตม็เล่ม) 

ถุงพลาสติกใส ใบที่ 2 

 

 

 

 

เฉพาะบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ริหาร
ท้องถิ่นที่เหลือเต็มเล่ม (ไม่ได้ใชท้ั้งเล่ม) 

 

 ๓.๒)  หลังปิดการออกเสียงลงคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๘) 
     เมื่อปิดกำรออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ด ำเนินกำรดังนี้ 
   (๑)  นับจ ำนวนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง (เพื่อตรวจสอบว่ำบัตร
เลือกตั้งที่ใช้ไปตรงกับจ ำนวนผู้มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง) 
   (๒)  นับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ (เพ่ือตรวจสอบว่ำ
จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่รับมำถูกต้องตรงกับ 
จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปตำมข้อ (๑)) 
   (๓)  บันทึกจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปและต้นขั้วบัตร 
ท่ีเหลือลงท่ีปกหลังของบัตรเลือกตั้ง และลงลำยมือชื่อบนปกหลังบัตร
เลือกตั้งทุกเล่ม 
   (๔)  ใช้โลหะหรือวัตถุอื่นใดเจำะทะลุกลำงบัตรเลือกตั้งส่วนท่ี 
เป็นตัวบัตรท่ีเหลือทุกฉบับพร้อมปกหน้ำrและปกหลัง เสร็จแล้วใช้เชือก
ร้อยรูผูกรวมกัน โดยแต่ละประเภทให้ท ำแยกเป็นประเภทละ ๒ ปึก 
ปึกแรกเป็นต้นขั้วบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ไปหมดเล่มกับท่ีใช้ไปบางส่วน 
(เหลือไม่เต็มเล่ม) และปึกที่สองเป็นบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือเต็มเล่ม (ไม่ได้
ใช้ท้ังเล่ม) 

 
 
 
 
 

   (๕) น ำบัตรเลือกตั้งตำมข้อ (๔) แยกบรรจุใส่ถุงพลำสติกใส โดยให้แยกเป็น 2 ถุง ดังนี้ 
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ถุงพลาสติกใส ใบที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถุงนี้ให้ใส่เฉพาะต้นขั้วบตัรเลือกตั้งที่ใชไ้ปหมดเล่มกับที่ใชไ้ปบางส่วน (เหลือไม่เต็มเล่ม) ทั้ง ส.ถ และ ผ.ถ. 

     (๖) บันทึกข้อมูลต้นขั้วบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น ล ำดับท่ี
ของหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง จ ำนวนเล่มของต้นขั้วบัตรเลือกตั้งของแต่ละประเภท และชื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ใส่ลงเฉพาะในถุงพลำสติกใส ใบที่ ๑ ด้วย  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการจัดเก็บต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 

   ชื่อ อปท. .......................................อ ำเภอ ....................... ....................... 
  หน่วยเลือกตั้งที่ ...........................................เขตเลือกตั้งที่ ................................... 
  1. สมำชิกสภำท้องถิ่น                     จ ำนวน ........................................เล่ม 

  2. ผู้บริหำรท้องถิ่น                     จ ำนวน ........................................เล่ม 
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       (๗) ปธ.กปน. จัดท ำประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นกำรออก
เสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔) จ ำนวน ๓ ชุด ดังนี้ 
          ชุดที่ ๑  ปิดประกำศไว้ ณ ป้ำยหน้ำท่ีเลือกตั้ง 
          ชุดที่ ๒  ส ำหรับส่งให้ กกต.อปท. และ 
          ชุดที่ ๓  เก็บไว้เป็นหลักฐำน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    ๘) ให้ กปน. ผู้ท ำหน้ำท่ีตรวจบัญชี
รำยชื่อนับจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งจำกบัญชี
รำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) แล้ว
บันทึกข้อมูลจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้ง แยกจ านวนชายและหญิงลงใน
แผ่นแรกของบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๑/๕) ชุดท่ีใช้ตรวจสอบและหมำยเหตุกำร
ออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ให้พึงระวังการนับ
จ านวนกรณีที่มีการเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อด้วย 
 

 ๔)  การด าเนินการกรณีงดการออกเสียงลงคะแนน 
     ในวันเลือกตั้ง ถ้ำกำรด ำเนินกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สำมำรถ
กระท ำได้เนื่องจำกเกิดจลำจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอื่น ให้ด ำเนินกำรดังนี้   
     ๔.๑) กรณียังไม่ได้เปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ  ๑๘๕, ๑๘๖)  
     (๑)  จัดท ำประกำศงดกำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๑๒) 
จ ำนวน ๓ ชุด โดย 
       ชุดที่ ๑ ปิดประกำศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง  
       ชุดที่ ๒ ส่งให้ กกต.อปท. และ 
       ชุดที่ ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐำน  
 
 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ.5/4 

ตัวอย่ำงป้ำยปิดประกำศหน้ำหน่วยเลือกตั้ง 
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       (๒) รำยงำน กกต.อปท. เพื่อรำยงำนให้ ผอ.กต.จว. และ กกต. ทรำบโดยเร็ว  
       (๓) จัดเก็บรักษำบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสำรเกี่ ยวกับกำรเลือกตั้ง             
ไว้ในสถำนท่ีปลอดภัย ตำมท่ี กกต.อปท. หรือผู้ท่ี กกต.อปท. มอบหมำยก ำหนด 
       (๔) บันทึกเหตุของกำรงดกำรออกเสียงลงคะแนนไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำ                
ท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
    ๔.๒) กรณีเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนนและมีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว  
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๗)  
     (๑)  จัดท ำประกำศงดกำรลงคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๑๒)  จ ำนวน ๓ ชุด โดย   
       ชุดที่ ๑ ปิดประกำศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง  
       ชุดที่ ๒ ส่งให้ กกต.อปท.  
       ชุดที่ ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐำน  
     (๒) ระงับกำรมอบบัตรเลือกตั้ งและปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/1) แล้ว            
ลงลำยมือชื่อบนฝำหีบบัตรเลือกตั้งและปิดทับลำยมือชื่อท้ังหมดด้วยเทปกำวใส เพื่อป้องกันกำรเปลี่ยน 
หีบบัตรเลือกตั้ง 
     (๓) รำยงำน กกต.อปท. เพื่อรำยงำนให้ ผอ.กต.จว. และรำยงำน กกต. ทรำบโดยเร็ว  
     (๔) นับบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือให้ทรำบจ ำนวน และใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจำะทะลุ                 
บัตรเลือกตั้ ง ในส่วน ท่ี เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้ ำและปกหลัง ใช้ เชือกร้อยรูผูกรวม 
ให้ เป็นปึกเดียวกัน หรือกระท ำด้วยวิธีอื่นใดท่ีสำมำรถป้องกันมิ ให้ ใช้บัตรเลือก ตั้ งท่ี เหลืออยู่ 
ออกเสียงลงคะแนนได้  
     (๕) นับจ ำนวนผู้มำแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง      
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมำยเหตุกำรออกเสียงลงคะแนน   
      (๖) จัดท ำรำยงำนกำรส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 
     (๗) บันทึกเหตุของกำรงดกำรลงคะแนน จ ำนวนบัตรเลือกตั้งตำม (๔) และจ ำนวน             
ผู้มำแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งตำม (๕) ไว้ในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๓) 
     (๘) น ำส่งสิ่งของต่อไปนี้ ไปจัดเก็บรักษำไว้ในสถำนท่ีปลอดภัยตำมท่ี กกต.อปท. หรือผู้
ท่ีได้รับมอบหมำยก ำหนด ได้แก่  
         (๘.๑)  หีบบัตรเลือกตั้ง (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบำงส่วน) 
          (๘.๒)  บัตรเลือกตั้งที่เหลือท้ังหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
          (๘.๓)  บัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดท่ีใช้ตรวจสอบและหมำยเหตุ 
           กำรออกเสียงลงคะแนน 
         (๘.๔) ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน  
            (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒) 
          (๘.๕)  รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
         (๘.๖)  คูหำลงคะแนนทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเหลือ 
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๓. การปฏิบัติหน้าท่ีในการด าเนินการนับคะแนนเลือกต้ัง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙ และ 
ข้อ 160-164) 
 ๓.๑ ก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙ , ๑๖๔) 
  เมื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนนและตรวจสอบควำมถูกต้องแล้ว  ให้ กปน. จัดสถำนท่ีนับ
คะแนนเลือกตั้ง เปิดหีบบัตรเลือกตั้งต่อหน้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้งแล้วด ำเนินกำรนับคะแนน
เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง โดยให้กระท ำกำรโดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลำกำรนับ
คะแนนไม่ได้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑59)  โดยให้ กปน. แบ่งหน้ำท่ีในกำรนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐) 
ดังนี้  
 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่ง
ให้ กปน. คนที่ ๒ 

วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่ำนคะแนน       
แลว้ส่งบัตรเลือกตั้งให้ กปน. คนที่ 4 

ขำนทวนคะแนนและขีดคะแนนลงในแบบ
ขีดคะแนน ( ส.ถ.5/6 หรือ ผ.ถ. 5/6) 

๑) เจำะบัตรเลือกตั้งที่ กปน. คนที่ 2 ได ้ 
     วินิจฉัยและอ่ำนแล้ว (เจำะตรงมุมบน       
 ของบัตร)  
๒) พับบัตรเลือกตั้ง 
๓) น ำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในภำชนะที่ เตรียมไว้  
 โดยแยกใส่ภำชนะบัตรดี หรือบัตรเสีย หรือ
 บัตรไม่เลือกผู้สมัคร ผู้ใดให้ถูกต้อง 

ต าแหน่งการยืนปฏิบัติหนา้ที่ของ กปน. 
แต่ละคนในการนับคะแนน 

กปน.คนที่ ๑ 

กปน.คนที่ ๒ 

กปน.คนที่ ๓ 

กปน.คนที่ ๔ 
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  ๑) จัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

  (๑)  ใช้เชือกกั้นแนวเขตเพ่ือก ำหนดบริเวณสถำนท่ีนับคะแนน 
   (๒)  กำรตั้งกระดำนนับคะแนนควรให้ตัวแทนผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมำสังเกตกำรณ ์
       กำรนับคะแนนมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

   (๓)  กำรจัดโต๊ะวำงภำชนะใส่บัตรดี บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด บัตรเสีย ควรตั้งเอียงท ำมุมกับ 
       กระดำนขีดคะแนนเพื่อให้สำมำรถมองเห็นกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง กปน. ด้วยกันเอง 
       ได้อย่ำงชัดเจน 

  (๔) กรณีกำรนับคะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ. และ  ส.ถ. พร้อมกัน กำรตั้งกระดำนขีดคะแนนควรมี
ระยะห่ำงระหว่ำงกระดำนพอสมควร เพื่อมิให้เสียงขำนบัตรในแต่ละประเภทรบกวนกัน  
ซึ่งอำจเกิดควำมสับสนและมีควำมผิดพลำดในกำรขีดคะแนนได ้

  (๕)  ควรจัดท่ีนั่งส ำหรับตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งในบริเวณท่ีสำมำรถมองเห็น 
               กำรปฏิบัติงำนของ กปน. ระหว่ำงกำรนับคะแนนได้ชัดเจน 

 

 ๒) การจัดเตรียมแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง  
    (๑) แบบพิมพ์ 
     (๑.๑) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.5/6)  
     (๑.๒) รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7) จ ำนวน 3 ชุด  
         และ ผ.ถ. ๕/๗ จ ำนวน ๓ ชุด 

 

การเตรียมการก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง 

       ให้ กปน. มีมติมอบหมำยให้ กปน. ผู้ที่มีหน้ำที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและ  
อ่ำนคะแนน มีอ ำนำจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งเบ้ืองต้น (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐ วรรคสี่) 

 

  ในกรณีที ่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นและผู้บริหารท้องถิ ่นพร้อมกัน ให้แบ่ง กปน.    
เป็น ๒ ชุดๆ ละ ๔ คน เพ่ือนับคะแนนพร้อมกัน  
 กปน. ที่เหลอืมีหน้าที่ชว่ยเหลืออ านวยความสะดวกและคอยสับเปลี่ยนการปฏิบตัิหน้าที่กับ 
กปน. ที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู ่(ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐) 

ก่อนเริ่มนับคะแนนให้ ปธ. กปน. ชี้แจงวิธีการคัดค้านการนับคะแนนหรือ การรวม
คะแนนให้ประชาชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทราบว่า ผู้ใดต้องการคัดค้านระหว่างการ
นับคะแนนให้ยื่นแบบคัดค้าน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ 
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     (๑.๓) รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
     (๑.๔) แบบทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของ กปน. /แบบกำรคัดค้ำนกำรนับคะแนน

หรือกำรรวมคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕)  
     (๑.๕) แบบประกำศงดกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔) 
     (๑.๖) แบบบันทึกข้อมูลจ ำนวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ.5/16  และ ผ.ถ. ๕/๑๖) 
     (๑.๗) รำยงำนกำรส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสำรหลักฐำน 
        เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 

    (๒) วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง 
      (๒.๑) ปำกกำเคมีส ำหรับขีดคะแนน 
      (๒.๒) อุปกรณเ์จำะบัตรท่ีวินิจฉัยแล้ว 
      (๒.๓) ภำชนะส ำหรับใส่บัตรดี บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย 
          ท่ีวินิจฉัยแล้ว (กรณีเลือกตั้งพร้อมกันใช้ภำชนะ 6 ใบ) 
      (๒.๔) ถุงวัสดุใส  
         (๒.๔.๑) ส ำหรับใส่ในภำชนะบัตรตำมข้อ (๒.๓)  
         (๒.๔.๒) ถุงวัสดุใสขนำดใหญ่ส ำหรับใส่บัตรเลือกตั้งท่ีนับคะแนนแล้ว 
         (๒.๔.๓) ถุงวัสดุใสส ำหรับใส่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปหมดเล่มกับท่ีใช้ 
             ไปแล้วบำงส่วน (เหลือไม่เต็มเล่ม)  
     (๒.๕) สำยรัด หนังยำง ฯลฯ 
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 ๓.๒ วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑-๑๖๔,175)  

  ๓.๒.๑ กปน. คนที่ ๑ หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ
และคลี่บัตรส่งให้ กปน. คนที่ ๒ หากพบว่ามีบัตรเลือกตั้ง
ผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้งให้มอบบัตร
เลือกตั้งดังกล่าวแก่ประธาน กปน. เพื่อน าส่งให้ กปน. 
ชุดท่ีรับผิดชอบน าไปรวมกับบัตรเลือกตั้งในหีบบัตร
เลือกตั้งที่ถูกต้อง และให้ประธาน กปน. 
     ๑)  บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจ า 

          ท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  
          ๒)  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนซึ่งอยู่ใน 

              ท่ีเลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงาน 

           ตามข้อ ๑)   
  ๓.๒.๒ กปน. คนที่ ๒ ด าเนินการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
และอ่านคะแนน ดังนี ้
      ๑) ถ้าเป็นบัตรดี ให้อ่านว่า “ด”ี และอ่าน 
          หมายเลขของผู้สมัครท่ีได้คะแนน 
       ๒) ถ้าเป็นบัตรท่ีท าเครื่องหมายในช่องไม่เลือก 
          ผู้สมัครผู้ใด ให้อ่านว่า “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”  

 ๓) ถ้าเป็นบัตรเสีย ให้อ่านว่า “เสีย” โดยการวินิจฉัยว่าบัตรใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดย 
กปน.เสียงข้างมาก และให้ กปน. ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อสลักหลังบัตรว่า “เสีย” ทันที พร้อม
ท้ังระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด เสร็จแล้วส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่ กปน. คนที่ ๔ 
  กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน  เช่น  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา
เมืองพัทยาหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (กรณี อบต.มีไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง) หากมีบัตร
เลือกตั้งท่ีท าเครื่องหมายถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมอยู่ในบัตรเลือกตั้งเดียวกัน ให้อ่านว่า “ดีบางส่วน” 
แล้วขานเฉพาะหมายเลขของผู้สมัครท่ีมีการท าเครื่องหมายถูกต้องและนับเป็นคะแนนพร้อมแจ้งด้วยว่า
หมายเลขใดที่ “ท าเครื่องหมายไม่ถูกต้อง” และเป็นเพราะเหตุใด  

 

 

 

เมื่อ กปน. ได้วินิจฉัยและอ่านแล้ว ใหชู้บัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผย 
ให้ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งได้เห็นด้วย 

กรณีบัตรเสีย เมื่อ กปน.คนที่ 2 วินิจฉัยแล้วว่าเป็นบัตรเสีย ให้  กปน.  
ไม่น้อยกว่า 3 คน ลงลายมือชื่อสลักหลังบัตรว่า “เสีย” ทันที พร้อมระบุเหตุผล แล้วส่งบัตรให้ 

กปน.คนที่ 4 เจาะบัตรแล้วพับบัตรใส่ลงในภาชนะบัตรเสีย 
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 ๓.๒.๓  กปน. คนที่ ๓ ขีดคะแนนเลือกตั้ง
ในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) โดยเมื่อ 
กปน. คนที่ ๒  ได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได้อ่านว่า 
“ดี” หรือ “ดีบางส่วน” หรือ “เสีย” หรือ “ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด” แล้ว  ให้ กปน. คนที่ ๓ ขานทวนแล้ว
จึงขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนโดยให้ผู้ท่ีอยู่ ใน
บริเวณท่ีเลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน  
(กรณีมีผู้สมัครจ ำนวนมำกและใช้แบบขีดคะแนนมำกกว่ำ 

             1 แผ่น ให้ติดเรียงกันไม่ติดซ้อนแผ่น) 
 
 
 
  
 
  ๓.๒.๔ กปน. คนที่ ๔ รับบัตรจาก กปน.  คนที่ ๒ แล้วเจาะบัตรเลือกตั้งท่ีผ่านการวินิจฉัย
และอ่านแล้วทุกฉบับ พับบัตรแล้วแยกเก็บบัตรแต่ละประเภทในภาชนะให้ถูกต้อง ดังนี้ 
  ๑) “บัตรดี” และ “บัตรดีบางส่วน”  ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรดี 
  ๒) “บัตรเสีย”      ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรเสีย 
  ๓) “บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”   ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อแนะน ำ 
ในกำรเจำะบัตรเลือกตั้งของ กปน. คนที่ ๔ 

๑. เจาะที่บริเวณมุมบนของบัตรเลือกตั้ง 
๒. เมื่อเจาะเสร็จแล้วให้พับบัตรก่อนใส่ลงในภาชนะ 
    แต่ละประเภทให้ถูกต้อง 

หมำยเหตุ  วิธีการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน ให้ขีดหนึ่งขีดต่อหนึ่งคะแนน และเมื่อถึงขีดท่ี ๕  
ให้ขีดขวางทับเส้น ๔ ขีดแรก แล้ววงกลมหรือวงรีล้อมรอบ เช่น ดังรูป 0       หรือ         หรือ           
เป็นต้น เพื่อความสะดวกแก่การนับคะแนน และให้ท าเช่นนี้เร่ือยไปทุก ๕ ขีด 

 

 
   

 

 

เมื่อ กปน. ได้วินิจฉัยและอ่านบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งหมดทุกบตัรแล้ว ให้แสดงต่อ 
ผู้ท่ีอยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งเห็นได้ว่าเป็นหีบเปล่าไม่มีบัตรเลือกตั้งหลงเหลืออยู่ 
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 ๓.๓ แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลอืกตั้ง 
  ๓.๓.๑  ลักษณะบัตรเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๓) 
     บัตรเลือกตั้ง จะระบุประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจะมีการ
เลือกตั้ง ซึ่งมี “หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร” “ช่องท าเครื่องหมาย” และ “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
ซึ่งจะมีค าอธิบายเกี่ยวกับการท าเครื่องหมาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่อง 

“หมายเลข
ประจ าตัวผู้สมัคร” 

ช่อง 

“ท าเคร่ืองหมาย” 

ช่อง 

“ไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใด” 

ค าอธิบาย 

ทั้งนี้ ก่อนน าบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด 
ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่ ผอ.กต.จว. ก าหนด 
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๓)  

ช่อง 

“ท าเคร่ืองหมาย” 

ระบุประเภทของการเลือกตั้ง 
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 ๓.๓.๒  ลักษณะบัตรดี และลักษณะบัตรเสีย 
 
 
 
  ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนั้น เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งจาก กปน.
แล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจ านวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องท าเครื่องหมาย 
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” (ระเบียบฯ ข้อ ๑50)  
   ดังนั้น บัตรเลือกตั้งท่ีจะเป็น บัตรดี ท่ีจะนับเป็นคะแนนของผู้สมัครในกรณี ท่ี
ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร  และนับเป็นคะแนนในกรณีท่ีลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ลักษณะบัตรดี
หรือบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดที่จะนับเป็นคะแนน จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๑) ต้องมีเคร่ืองหมายในการลงคะแนน 

  ๒) เคร่ืองหมายต้องเป็นเครื่องหมายกากบาท (X) 
    ๓) เครื่องหมายกากบาท (X)  ต้องอยู่ในช่องท าเครื่องหมาย และจะนับเป็น
คะแนนให้แก่ผู้สมัครจะต้องมีเครื่องหมายไม่เกินจ านวน ส.ถ./ผ.ถ. ท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้งนั้น  
 หากบัตรเลือกตั้งท่ีมีการลงคะแนนไม่เป็นไปตามลักษณะบัตรดีดังกล่าวข้างต้น จึงเป็น
ลักษณะบัตรเสีย ดังนั้น การท่ีจะวินิจฉัยบัตรใดเป็นบัตรดีเพื่อนับเป็นคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือนับเป็นคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” จึงควรพิจารณาให้ครบองค์ประกอบ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลักษณะบัตรด ี
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๑)  ตัวอย่างลักษณะบัตรดี 
   (๑)  บัตรท่ีท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งใน “ช่องท าเครื่องหมาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
   (๒) บัตรท่ีท าเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งในช่อง “ไม่เลือกผู้สมคัรผู้ใด” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“ดี” 

“ศูนย์ศูนย์” 
 

นับเป็นคะแนน 
“ไม่เลอืกผู้สมัครผูใ้ด” 

 

นับเป็นคะแนนให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“ไม่เลอืกผู้สมัครผูใ้ด” 
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  บัตรเลือกตั้งท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนนเลือกตั้ง 
(ระเบียบฯ ข้อ 175) 
  (๑) บัตรปลอม หมายถึง บัตรท่ีไม่ได้จัดพิมพ์โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และเป็นบัตรท่ีจัดท าให้มีลักษณะใกล้เคียงกับบัตรจริงและมีการน ามาใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง (พ.ร.บ.
ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๑) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๑)) กรณีพบบัตรปลอม ให้ กปน. แยกบัตรดังกล่าวออกไว้
ต่างหาก และให้รายงาน  ผอ.กต.อปท. และ ผอ.กต.จว. เพ่ือเสนอเรื่องให้ กกต. พิจารณา (ระเบียบฯ ข้อ 
176) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะบัตรเสีย 
 

(๒)  บัตรที่มีการท าเครื่องหมาย เพ่ือเป็นท่ีสังเกต
หรือ เขี ยนข้อความใด  ๆ ลงในบั ตรเลือกตั้ ง
นอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็น
การกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของ กปน. 
(พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๒) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ 
(๒))  ตัวอย่าง  
 

 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 

“เสีย  ท ำเครื่องหมำยเป็นที่สังเกตได้” 

 
 
 

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน (พ.ร.บ.ฯ 
มำตรำ ๑๐๐ (๓) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๓))  
ตัวอย่าง  
 
 
 

 
 
 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 

“เสีย  ไมท่ ำเครื่องหมำย” 
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(๔) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
เกินจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๔) 
ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๔))  ตัวอย่าง 

 
 
 
 

(๕) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนน ให้แก่
ผู้สมัครใด  เว้นแต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด” (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๕) ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗๕ (๕))  ตัวอย่าง 

 
 
 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 

“เสีย  ท ำเคร่ืองหมำยเกินจ ำนวนที่พึงมี” 

(กรณีสมาชิกสภาเทศบาลมี  จ านวน 6 คน) 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย” 

“ไม่อำจทรำบได้ว่ำลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด” 

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ) 
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(๖) บัตรท่ีได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน ให้แก่
ผู้สมัคร  แล้วท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย 
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๖) 
ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๖)) ตัวอย่าง 
 

 

 
 
 

(7) บัตรท่ีมิใช่บัตรซึ่ ง กปน. มอบให้  (พ.ร.บ.ฯ 
มำตรำ ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๗)) 
 
 
 
 

เช่น อ่านว่า 
“เสีย” 

“ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร 

และท าเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ) 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย” 

“บัตรที่มิใช่บัตรซึ่ง กปน. มอบให้” 

เมื่อพบบัตรท่ีมิใช่บัตรซึ่ง กปน. มอบให ้  
ให้ กปน. แยกบัตรดังกล่าวออกไว้ต่างหาก และ

ให้รายงาน  ผอ.กต.อปท. และ ผอ.กต.จว.  
เพ่ือเสนอเร่ืองให้ กกต. พิจารณาด าเนินการ 
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(8)  บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่มี
จุดตัดอยู่นอก “ช่องท าเครื่องหมาย” (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ 
๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๘))  
ตัวอย่าง 
 

 

 
 
 

  (9) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนที่มีจุดตัด
อยู่นอก  “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ ใด” (พ.ร.บ.ฯ 
มำตรำ ๑๐๐ (๗) ระเบี ยบฯ  ข้ อ  ๑๗๕  (๙ )) 
ตัวอย่าง 
 

 

 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย  ท ำเครื่องหมำยนอกช่อง 

ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” 
 

 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย  ท ำเครื่องหมำยนอกช่องท าเครื่องหมาย” 

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ) 
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(๑1) บัตรท่ีท าเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมาย
กากบาท  (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ 
๑๗๕ (๑๑)) 
ตัวอย่าง 
 
 
 

 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย” 

“ท ำเครื่องหมำยอ่ืนนอกจำกเครื่องหมำยกำกบำท” 

(10) บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่อง
ท าเครื่องหมาย” ที่ ไม่มีผู้สมัครผู้สมัคร หรือ
ผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครที่เสียชีวิตก่อน
วันเลือกตั้ง  (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗๕ (๑๐)) ตัวอย่าง 
หมายเหตุ หมายเลข 000 ไม่มีผู้สมัคร 

 
 

 
 
 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย” 

“ท ำเครื่องหมำยทีไ่ม่มีผู้สมคัร” 

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ) 
 

000 

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ) 
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 (๑2) บัตรท่ีท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน 
“ช่องท าเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายใน 
“ช่องท าเครื่องหมาย” เดียวกัน ส าหรับการเลือกตั้ง 
ส.ถ./ผ.ถ. คนเดียว (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ 
ข้อ ๑๗๕ (๑๒)) ตัวอย่าง 

 

 
 
 
 
 

เช่น อ่ำนว่ำ 
“เสีย” 

“ท ำเครื่องหมำยเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายในช่องเดียวกัน” 

 

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ) 
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  ในการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก  และให้  กปน. 
ไม่น้อยกว่า 3 คน  สลักหลังบัตรว่า  “เสีย”  ทันที  พร้อมท้ังระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใดตาม
มาตรา 100 ของ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2562 และข้อ 175(1) ถึง (12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ตัวอย่ำงกำรสลักหลัง “บัตรเสีย” 

(ด้ำนหลังบัตรเลือกตั้ง) 

กรณีพบ บัตรปลอม  (ระเบียบฯ ข้อ 175(1) หรือบัตรที่มิใช่บัตรซึ่ง กปน.  มอบให้ 
(ระเบียบฯ ข้อ 175(7) :ซึ่งเป็นบัตรเสีย ให้ กปน. แยกบัตรดังกล่าวออกไว้ต่างหาก และ
ให้รายงาน  ผอ.กต.อปท. และ ผอ.กต.จว. เพื่อเสนอเรื่องให้ กกต. พิจารณาด าเนินการ 
(ระเบียบฯ  ข้อ 176) 

กปน.ลงชื่อ 3 คน 

ระบุเหตุผลว่าเป็นบตัรเสีย
เพราะเหตุใด 

สลักหลังบัตรว่า “เสีย” 
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 ๓.๓.๒ ตัวอย่างลักษณะ “บัตรดีบางส่วน” (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง) 
 ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนต่อเขตเลือกตั้ง เช่น การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้งมีได้ จ านวน ๖ คน หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมี 1 – 
5 เขตเลือกตั้ง หากมีการท าเครื่องหมายลงคะแนนท่ีเป็นลักษณะบัตรเสียตามระเบียบฯ ข้อ 175(8) (ดัง
ตัวอย่ำงในข้อ (8)) ระเบียบฯ ข้อ 175(10) (ดังตัวอย่ำงในข้อ (๑0)) ระเบียบฯ ข้อ 175(11) (ดัง
ตัวอย่ำงในข้อ (๑1)) และระเบียบฯ ข้อ 175(12) (ดังตัวอย่ำงในข้อ (๑2)) และมีเครื่องหมายลงคะแนน
ใน “ช่องท าเครื่องหมาย” ให้ผู้สมัครอื่นถูกต้องด้วยไม่ถือว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวเป็นบัตรเสียทั้งฉบับ
และให้นับเป็นคะแนนให้ผู้สมัครที่มีเครื่องหมายถูกต้อง  เรียกว่า “บัตรดีบางส่วน” ดังนี้ 

(2) บัตรที่ท าเครื่องหมายที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เช่น ถูกถอนชื่อหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง แต่มี
การลงคะแนนใน “ช่องท าเครื่องหมาย” ให้ผู้สมัครอ่ืน
ถูกต้อง  
หมายเหตุ  ผู้สมัครหมายเลข 000 ถูกถอนชื่อออก
จากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

000 

(1)  บัตรที่ท าเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครที่มี
จุดตัดอยู่นอก “ช่องท าเครื่องหมาย” (พ.ร.บ.ฯ มำตรำ 
๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๘)) 
ตัวอย่าง 
 
 
 

 

 
อ่านว่า 

“ดีบางส่วน” 

(อ่านคะแนนเฉพาะหมายเลขท่ีท าเครื่องหมายถูกต้อง) 

อ่านว่า 

“ดีบางส่วน” 

(อ่านคะแนนเฉพาะหมายเลขท่ีท าเครื่องหมายถูกต้อง) 
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(3) กรณี ท าเครื่ องหมาย อ่ืน  เช่ น   ห รือ    
นอกเหนือจากเครื่องหมายกากบาท (x)  
ตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4 ) กรณี ท า เครื่ องหมายให้ ผู้ สมั คร ในช่องท า
เครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายใน “ช่องท า
เครื่องหมาย” เดียวกัน ตัวอย่าง 
 

 

 

เช่น อ่านว่า 

“ดีบางส่วน”แล้วอ่านคะแนนเฉพาะหมายเลข 

ที่ท าเครื่องหมายถูกต้อง” 

อ่านว่า 

“ดีบางส่วน  ..แล้วอ่านคะแนนเฉพาะหมายเลข 

ที่ท าเครื่องหมายถูกต้อง” 
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ตัวอย่างเครือ่งหมาย 
ที่เป็นลักษณะบัตรดี และ บัตรเสีย 
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๓.๔ กำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕) 
 เมื่อ กปน. นับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้แสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า แล้วให้
ด าเนินการดังนี้  
  ๓.๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง 
    ใหน้ับจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร รวมกับจ านวนบัตรไม่
เลือกผู้สมัครผู้ใด และจ านวนบัตรเสีย ว่าตรงกับจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่  
(ตรวจสอบจากลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ) รวมท้ังตรวจสอบคะแนนรวมของผู้สมัครทุกคนในแบบขีด
คะแนน (ส.ถ.5/6  หรือ ผ.ถ. ๕/๖) ของบัตรดีว่ามีจ านวนถูกต้องหรือไม่  และลงลายมือชื่อในแบบขีด
คะแนนไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
 
 
 

 

ในระหว่างการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน  
  ถ้าตัวแทนผู้สมัครซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ในท่ีเลือกตั้งใดหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับ
คะแนนหรือการรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้   
ให้ท าการคัดค้านการนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๒)  

 ๑. ให้ผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ ต่อ กปน. 
 ๒. ให้ กปน. ตรวจสอบการคัดค้านและวินิจฉัยชี้ขาด 
   2.1 บันทึกค าคัดค้านและค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๓)  
   2.2 ผู้คัดค้านและ กปน. ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยานไม่น้อยกว่าสองคนในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  

การคัดค้านให้กระท าโดยสุภาพ  ไม่กระท าหรือกล่าวโต้ตอบ   กปน.   หรือระหว่างกันเอง 
ในลักษณะท่ีเป็นอุปสรรคแก่การนับคะแนนเลือกตั้ง หากตัวแทนผู้สมัครหรือผู้ท่ีคัดค้านฝ่าฝืน ให้ 
กปน. ตักเตือน หากยังฝ่าฝืนอีกให้ กปน. ส่ังให้ผู้นั้นออกไปจากท่ีเลือกตั้ง โดยให้ รปภ. ด าเนินการ
เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

การตรวจสอบ :  จ านวนบัตรที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง + จ านวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 
                        + จ านวนบัตรเสีย = จ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง 
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  ๑) กรณผีลการตรวจสอบ “ถูกต้อง” (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕) 
 ให้น าบัตรเลือกตั้ง
ท่ีเป็นบัตรดี บัตรไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ ใด  และบัตรเสีย พร้อมเขียน
ข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งลงใน
กระดาษแล้วน าใส่ลงในถุงวัสดุใส
ในแต่ละประเภท แล้วมัดปากถุง 
เรียกว่าถุงวัสดุใส “ชั้นใน” 
 
 
 
   ๒)  กรณผีลการตรวจสอบ”ไม่ถูกต้อง” (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสอง) 
 ในกรณีจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง (ตรวจสอบจากลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือ) 
ไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ในการลงคะแนน (คือ บัตรที่อยู่ในหีบบัตรเลือกตั้ง ได้แก่ บัตร
เลือกตั้งที่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย) ให้ กปน. ด าเนินการ 
ตรวจสอบ ถ้าจ านวนบัตรเลือกตั้งยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให ้กปน. 
  (๑) รายงานพร้อมเหตุผลต่อ กกต. เพื่อพิจารณาส่ังให้นับคะแนนใหม่  
   หรือออกเสียงลงคะแนนใหม ่ (ตามแบบในหน้าท่ี 98) 
  (๒) ระบุเหตุผลท่ีจ านวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตร 
                         เลือกตั้งท่ีใช้ในการลงคะแนน ลงในแบบ ส.ถ.๕/๗ หรือ ผ.ถ. ๕/๗  
  (๓) บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.๕/๓ 
  (๔) แจ้ง ผอ.กต.อปท. ทราบ  (ใชส้ าเนาแบบรายงานของข้อ (1)) 
  (๕) ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๓.๔.๑ และ ๑) 
  (๖) น าส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์แก่ กกต.อปท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
    ๓.๔.๒  จัดท ารายงานผลการนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๖) 
  ให้ กปน. จัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ( ส.ถ.5/7)
จ านวน  3 ชุด และรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผ.ถ.๕/๗ จ านวน ๓ ชุด โดยในแต่ละ
ชุดของแต่ละประเภทใหด้ าเนินการดังนี้  
     ชุดที่ ๑  ปิดประกาศ ณ ท่ีเลือกตั้ง  
     ชุดที่ ๒  ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)  
     ชุดที่ ๓  ส่งให้ กกต.อปท. หรือผู้ท่ี กกต.อปท. มอบหมาย  
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  ๓.๔.๓ การจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ ก่อนน าส่ง กกต.อปท. (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๗) 
   ๑) เมื่อ กปน. จัดท ารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามข้อ ๓.๔.๒ (แบบ ส.ถ.5/7   
และ แบบ ผ.ถ./7) เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารต่างๆ ใส่ในถุงวัสดุใส (เรียกว่าถุง “ชั้นนอก”) โดย
จัดท าแยกเป็น 2 ถุง ดังนี้ 

ถุงที่  1  ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   
ถุงที่  2  ส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  

โดยในแต่ละถุง จะประกอบด้วย 
    (๑) ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการนับคะแนนแล้ว จ านวน ๓ ถุง ได้แก่ ถุงบัตรดี ถุงบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และถุงบัตรเสีย                
(ตามภาพหน้า ๕6) 
    (๒) แบบขีดคะแนนเลือกตั้งท่ีใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 
    (๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 หรือ ผ.ถ. ๕/๗)จ านวน ๑ ชุด 
     (๔) แบบบันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนน บัตรไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใดและบัตรเสีย ล าดับท่ีของหน่วยเลือกตั้ง  ท่ีเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ. ๕/๑๖ ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และแบบ ผ.ถ. ๕/๑๖ ส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ใสล่งในถุงลักษณะท่ีมองเห็นได้ว่า
เป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด  
 
 
 

ตัวอย่างตามภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

บันทึกข้อมูลจ านวน 
บัตรเลือกตั้ง  

(ส.ถ.๕/๑๖) ๑ ชุด   จ านวน ๑ ชุด 

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ ๕/๖) 

๑ ชุด 

รายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ถ.๕/๗) 

๑ ชุด 

บันทึกข้อมูลจ านวน 
บัตรเลือกตั้ง 

(ผ.ถ. ๕/๑๖)  ๑ ชุด 
  จ านวน ๑ ชุด 

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 

๑ ชุด 

รายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ผ.ถ.๕/๗) 

๑ ชุด 

สำยรัด 

 ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) 

บัตรดี 

จ านวน 100 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรไม่เลือก  
ผู้สมัครผู้ใด 

จ านวน 15 บัตร 
 

จ านวน....บัตร ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรเสีย 

จ านวน 5 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

สำยรัด 

 ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) 
บัตรดี 

จ านวน 100 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรไม่เลือก  
ผู้สมัครผู้ใด 

จ านวน 15 บัตร 
 

จ านวน....บัตร ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรเสีย 

จ านวน 5 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและเอกสารใส่ถุงวัสดุใส  “ชั้นนอก” 
ของการเลือกตั้ง  “สมาชิกสภาท้องถิ่น” 

 

การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและเอกสารใส่ถุงวัสดุใส  “ชั้นนอก” 
ของการเลือกตั้ง  “ผู้บริหารท้องถิ่น” 
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ป้ายปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/1 

บันทึกข้อมูลจ านวน 
บัตรเลือกตั้ง 

(ส.ถ ๕/๑๖)  ๑ ชุด   จ านวน ๑ ชุด 

แบบขีดคะแนน
เลือกตั้งสมาชกิ 

(ส.ถ./ผ.ถ ๕/๖) 
๑ ชุด 

รายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ถ.๕/๗) 

๑ ชุด 

สำยรัด 

ถุงวัสดุใส (ชัน้นอก) บัตรด ี

จ านวน 100 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรไม่เลือก  
ผู้สมัครผู้ใด 

จ านวน 15 บัตร 

 

จ านวน....บัตร ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรเสยี 

จ านวน 5 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

ป้ายปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 
แบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/1 

บันทึกข้อมูลจ านวน 
บัตรเลือกตั้ง 

(ผ.ถ ๕/๑๖)  ๑ ชุด   จ านวน ๑ ชุด 

แบบขีดคะแนน 
เลือกตั้งผู้บริหาร 
(ส.ถ./ผ.ถ ๕/๖) 

๑ ชุด 

รายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ผ.ถ.๕/๗) 

๑ ชุด 

สำยรัด 

 ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) บัตรด ี

จ านวน 100 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรไม่เลือก  
ผู้สมัครผู้ใด 
จ านวน 15 บัตร 

 

จ านวน....บัตร ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

บัตรเสีย 

จ านวน 5 บัตร 

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) 

การบรรจุถุงวัสดุใส “ชั้นนอก” ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง “สมำชิกสภำท้องถิ่น” 

การบรรจุถุงวัสดุใส “ชั้นนอก” ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง “ผู้บริหำรท้องถิ่น” 
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    ๒) เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑) แล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๘) 
     (๑) ปิดถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ด้วยสายรัดแล้วใหน้ าใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง 
     (๒) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ปิดเทปกาว
รอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณีหีบบัตรพลำสติกไม่ต้องปิดเทปกำว) 
     (๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด  
  ๓.๔.๔ การน าส่งสิ่งของคืน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๙) 
   เมื่อด าเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๓.๔.๓ เสร็จเรียบร้อยและจัดท ารายงาน
การส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ฯ ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) แล้วให้ กปน. (ไม่น้อยกว่า ๕ คน) และ รปภ. 
น าส่งสิ่งของคืนให้แก่ กกต.อปท. หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายทันที ดังต่อไปนี้ 
   ๑)  หีบบัตรเลือกตั้งท้ัง 2 หีบ  (กรณีเลือกตั้งพร้อมกัน)  
   ๒)  เอกสารก ากับหีบบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย 

(๑) ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ. (ท่ีใช้หมดเล่มและท่ีใช้ไป
บางส่วน) พร้อมข้อมูล 1 ถุง และ ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุบัตรเลือกตั้ง ส.ถ. และ 
ผ.ถ. (ท่ีเหลือเต็มเล่ม) 1 ถุง 

      (๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดท่ีใช้ตรวจสอบและ 
         หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน  
      (๓) ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๒) 
     (๔) รายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  
     (๕) แบบคัดค้านหรือแบบทักท้วง (ฉบับจริง) (ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๕) (ถ้ามี) 
    (๖) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 
      (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔) 
    (๗) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 และ ผ.ถ. ๕/๗) 
    (๘) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 
     (9) แบบรายงานกรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจ านวบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ 
       ในการลงคะแนน  (ถ้ามี) 
   ๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งและสิ่งของอื่นๆ เช่น บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./
    ผ.ถ. ๑/๕) ชุดท่ีปิดประกาศหน้าท่ีเลือกตั้ง ธงชาติ (ถ้ามี) ป้าย และวัสดุอุปกรณ์ 
    เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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 3.5 การด าเนินการกรณีงดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๘)  
 

 การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได้หรือไม่สามารถนับคะแนน
เลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น                  
   ๓.๕.๑  กรณยีังไม่ได้นับคะแนนเลือกตั้ง ให้ กปน. ด าเนินการ ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๘) 
    ๑) ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔) จัดท าจ านวน ๓ ชุด โดย 
        ชุดที่  1  ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีเลือกตั้ง  
        ชุดที่  2  ส่งให้ กกต.อปท.  
        ชุดที่  3  เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
      ๒) รายงาน กกต.อปท. เพื่อรายงาน ผอ.กต.จว. และ กกต. โดยเร็ว  
      ๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง            
ไว้ในท่ีปลอดภัย ตามท่ี กกต.อปท. ก าหนด 
      ๔) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๓) 
   ๓.๕.๒ กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วบางส่วน ให้ กปน. ด าเนินการ ดังนี้  (ระเบียบฯ                   
ข้อ ๑๘๘ วรรคสอง) 
    ๑) ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.              
๕/๑๔  จ านวน ๓ ชุด โดย 
    ชุดที่  1  ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีเลือกตั้ง  
    ชุดที่  2  ส่งให้ กกต.อปท.     
    ชุดที่  3  เก็บไว้เป็นหลักฐาน  
 

๑. ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
 ส.ถ. และ ผ.ถ. ท่ีใช้ไปแล้วหมดเล่มกับ 
 ท่ีใช้ไปแล้วบางส่วน (เหลือไม่เต็มเล่ม) 
๒.  ถุงพลาสติกใสท่ีบรรจุบัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ
 เต็มเล่ม ท้ัง ส.ถ. และ ผ.ถ.  
๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.
 ๑/๕) ชุดท่ีใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ 
 การลงคะแนน 
๔. สมุดแบบพิมพ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 

วัสดุอุปกรณ์ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

(เช่น ปากกา ไม้บรรทัด 
เชือกก้ันแนว ฯลฯ) 

 

น ำวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ใส่ในถุงหูหิ้ว โดยแยกเป็น ๓ ถุง แต่ละถงุ ประกอบด้วย 

ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ 
(เช่น ป้ายบอก 

ที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อ 
ชุดปิดหน้าที่เลือกตั้ง  

ฯลฯ) 

ถุงห้ิวใบท่ี 1 ถุงห้ิวใบท่ี 2 ถุงห้ิวใบท่ี 3 
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   ๒) รายงาน กกต.อปท. เพื่อรายงาน ผอ.กต.จว. และ กกต. โดยเร็ว 
      ๓) จัดเก็บบัตรเลือกตั้งท่ีผ่านการวินิจฉัยแล้ว และบัตรเลือกตั้งท่ียังไม่ได้ผ่าน               
การวินิจฉัยไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละ 1 ใบ แล้วจัดเก็บใส่ไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
     ๔)  ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด หรือกระท าการด้วย
วิธีการอื่นใดท่ีสามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
    ๕) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๔) และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้            
ในท่ีปลอดภัย ตามท่ี กกต.อปท. ก าหนด 
    ๖) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ.๕/๓) 
 
  
 
 

 ๓.๖ กำรนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙๕) 
  กรณี  กกต. สั่ งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้ งใหม่  ตามมาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๐๖                    
แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. ๒๕๖๒  
  วิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ (กนค.ใหม่) แบ่งหน้าท่ี
ในการนับคะแนนและปฏิบัติตามข้อ ๑๕๙ ถึงข้อ ๑๖๙ ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๖.๑ ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ กกต.อปท. หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย  
    ๑) น าหีบบัตรเลือกตั้งมายังสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่  
    ๒)  ด าเนินการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อน าถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งท้ังหมดออกมา
จัดเตรียมส าหรับจ่ายให ้กนค.ใหม ่แต่ละชุด ตามบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง 
  ๓.๖.๒ เมื่อถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ กนค.ใหม่ แต่ละชุด 
   ๑)  ส่งตัวแทนอย่างน้อยชุดละ ๒ คน ไปเบิกถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งจาก กกต.อปท.
หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย  
   ๒)  นับจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีได้รับมาตามข้อ 1) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖)  
   ๓)  บันทึกผลจ านวนบัตรเลือกตั้งตามข้อ 3) ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ี
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  
   ๔)  คละบัตรเลือกตั้งท้ังบัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดใส่ในหีบบัตร
เลือกตั้งเปล่าท่ีเตรียมไว้  

ผอ.กต.จว. จะพิจำรณำก ำหนดวัน และสถำนที่นับคะแนนใหม่  
โดยต้องไม่เกินสำมวันนับแต่เหตุดังกล่ำวสิ้นสุดลง  

ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๘) 
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  3.6.3 เมื่อด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ กนค.ใหม่ แต่ละชุด จัดท าประกาศ
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามแบบ ส.ถ.5/7 (น) หรือ ผ.ถ. ๕/๗ (น) จ านวนอย่างละ ๓ ชุด 
โดย 
   ชุดที่  1  ปิดประกาศ ณ สถานท่ีนับคะแนน  

  ชุดที่  2 .ใส่ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) 
  ชุดที่  3  ส่ง กกต.อปท.  

 3.6.4 ให้น าบัตรเลือกตั้งท่ีเป็นบัตรดี บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย พร้อมเขียน
ข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งลงในกระดาษแล้วน าใส่ลงในถุงวัสดุใสในแต่ละถุง แล้วมัดปากถุง เรียกว่าถุง
วัสดุใส “ชั้นใน” แบบขีดคะแนนเลือกตั้งท้ังหมด (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ.5/7 (น) หรือ ผ.ถ. ๕/๗ (น) แบบบันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนน บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใดและบัตรเสีย ล าดับท่ีของหน่วยเลือกตั้ง  ท่ีเลือกตั้ง  (ส.ถ. ๕/๑๖) ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือ  ผ.ถ. ๕/๑๖ ส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ใส่ลงในถุงวัสดุใส  “ชั้นนอก” ของ
หน่วยเลือกตั้งใด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ถูกต้อง 
 

ถูกต้อง 
 

หลังกำรนับคะแนนเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรนับคะแนน และด ำเนินกำร ดังนี้ 

๑. น าบัตร ๓ ประเภทแยกใส่ถุงวัสดุใส (ช้ันใน) พร้อมเขียนจ านวนบัตร  
๒. กปน. ลงช่ือในแบบขีดคะแนน           (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)  

๑. จัดท ารายงานผลการนับคะแนน       (ส.ถ. 5/7 และ ผ.ถ. ๕/๗)  
๒. จัดท าแบบบันทึกข้อมลูจ านวนบัตร   (ส.ถ.5/16 และ ผ.ถ. ๕/๑๖) 
๓. จัดท ารายงานการส่งหีบบัตรเลอืกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) 

กปน. ไม่น้อยกว่ำ ๕ คน และ รปภ.   
น ำหีบบัตรพร้อมสิ่งของส่ง กกต. อปท. 

จัดเก็บเอกสำรและสิ่งของใส่ถุงวสัดุใส (ชั้นนอก)  
แยกเป็น 2 ถุง ตามประเภทการเลือกตั้ง โดยแต่ละถุง ประกอบด้วย 

๑.ถุงวัสดุใส (ช้ันใน) (ที่บรรจุบัตรด/ีบัตรไมเ่ลือกผู้ใด/บตัรเสีย)  จ านวน ๓ ถุง 
๒.รายงานผลการนับคะแนน    (ส.ถ.5/7 หรือ ผ.ถ. ๕/๗)          จ านวน ๑ ชุด 
๓.แบบขีดคะแนน               (ส.ถ.5/6 หรือ ผ.ถ. ๕/๖) 
๔.แบบบนัทึกข้อมลูจ านวนบตัร (ส.ถ.5/16 หรือ ผ.ถ. ๕/๑๖)        จ านวน ๑ ชุด 
5. รัดปากถุงวัสดุใส (ช้ันนอก) ที่ใส่เอกสารตามข้อ 1 ถึง ข้อ 4 ด้วยสายรัด 
     แล้วน าบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งโดยแยกเป็น ส.ถ. ๑ หีบ  และ ผ.ถ. ๑ หีบ 

แผนผังขั้นตอนกำรนับคะแนนเลือกตั้ง 

1.ปิดช่องใส่บัตร (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)  
2.เจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับทั้งปกหน้าและปกหลัง แล้วใช้เชือก
ร้อยรูผูกเป็นปึก 
3.ประกาศจ านวนบัตรเมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔) 

คนที ่๑ คนที ่๒ 

กำรแบ่งหน้ำท่ีในกำรนับคะแนนของ กปน. 

 

 

 คนที ่๓ คนที ่๔ 

วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน ขานทวนคะแนนและขีดคะแนน รับบัตรจากคนท่ี ๒  
และเจาะมุมบัตรแลว้พับใส่ลงในภาชนะ 

บัตรด ีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสีย 

หยิบบัตรทลีะฉบับ คลี่บัตรและส่ง 

จ านวนบัตรดี + จ านวนบตัรเสีย + จ านวนบัตรไม่เลือกผูส้มัครผู้ใด = ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ตรวจสอบอีกครั้ง 
 

หำกยังไม่ถูกต้องอีก 
 

1.รายงานพร้อมเหตุผลต่อ กกต.  
2.แจ้ง ผอ.กต.อปท. ทราบ  
3.ระบุเหตุผลลงในแบบ ส.ถ./ผ.ถ.๕/๗  
4..บันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจ า 
   ที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๓)  

 

เมื่อปิดกำรออกเสียงลงคะแนน  

ส่งบัตรให้ 

 

กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน 

ให้แบ่ง กปน.เป็น 2 ชุด ๆ ละ 4 คน เพือ่ด าเนินการนับคะแนน 
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๔. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ๔.๑ ก่อนวันเลือกตั้ง 
  ๑) เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๕๖) 
  ๒) รับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๓๘) 
   
 
 
 

   (๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์และ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการเลือกตั้งให้ครบถ้วน  
      (1.1) บัตรเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบเล่มท่ี เลขท่ี จ านวนบัตร และการประทับตราบน
บัตรเลือกตั้งทุกบัตร แลว้ลงลายมือชื่อผู้รับมอบบัตรเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐานท่ีปกหน้าบัตรเลือกตั้งทุกเล่ม 
    (1.2) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบว่าตรงกันกับหน่วยลือกตั้งท่ีตน
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ และตรวจนับจ านวนหน้าให้ครบถ้วนทุกหน้า ท้ัง 2 ชุด 

     (1.3)   สายรัด ตรวจสอบเลขที่สายรัด  (ถ้ามี) และจ านวนให้ครบถ้วน 
      (1.4) น าบัตรเลือกตั้งท้ังหมดท่ีตรวจสอบครบถ้วนแล้วใส่ถุงพลาสติกใสแยกเป็น
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ๑ ถุง และบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ๑ ถุง รัดด้วยหนังยาง  แล้วน า
บัตรทั้ง 2 ประเภทบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน ปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่น
แทนสายรัด ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตร ลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวกับหีบบัตรเลือกตั้ง 
(กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลำสติกไม่ต้องปิดเทปกำว) และปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งด้วยป้ายส าหรับปิดช่องใส่
บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑) (ปิดเฉพำะหีบท่ีบรรจุบัตรเลือกตั้งเท่ำนั้น) และให้ กปน. และ รปภ. ลงชื่อ
ในแบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/1  
 
 ๔.๒ วันเลือกตั้ง 
  กปน. และ รปภ. น าหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์            
และวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งท่ีต้องใช้ในการเลือกตั้งไปถึงท่ีเลือกตั้งเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. เพื่อเตรียม
สถานท่ี              ให้พร้อมส าหรับการออกเสียงลงคะแนน 
 ๑) ก่อนการลงคะแนน 

   ๑.๑)  ด้านหลังและด้านข้างคูหาลงคะแนนต้องมีฉากทึบปิดกั้นสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร 
    ๑.๒) ระยะห่างระหว่างคูหาต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้เชือกกั้นระหว่างคูหา 
    ๑.๓) โต๊ะท่ีวางคูหา ต้องมีพื้นเรียบไม่ขรุขระ และควรวางโต๊ะละ 1 คูหา 
    ๑.๔) ปากกาลูกลื่นท่ีใช้ในการลงคะแนนต้องทดสอบก่อนน าไปผูกไว้ในคูหาลงคะแนน 
(ไม่ใช้ปากกาสีแดงหรือปากกาเคม)ี 
    ๑.๕) กรณีมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ชิดติดกัน ต้องมีแถบกั้นพลาสติกหรือเชือกฟางหรือวัสดุ
อุปกรณ์อ่ืนกั้นแนวเขตเพ่ือแยกแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจน 

ในการรับมอบวัสดอุุปกรณม์ีข้อควรพึงระวัง ดังนี้ 
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    ๑.๖)  ปิดประกาศเอกสารต่าง ๆ หน้าหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วน โดยต้องประกาศจ านวน             
บัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)  
    ๑.๗) เมื่อท าการปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้งเพ่ือเปิดการลงคะแนนแล้ว ให้ปิดเทปกาวผนึก
รอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลำสติกไม่ต้องปิดเทปกำว) และใส่สายรัดหรือ
อุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด และเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 
 

 ๒) เมื่อเปิดการลงคะแนน 

   ๒.๑) กปน.ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
     (1)  ให้ตรวจสอบเลขประจ าตัวประชาชนในหลักฐานการแสดงตนกับเลขประจ าตัว
ประชาชนรวมท้ังชื่อ สกุล ของผู้มาแสดงตนว่าตรงกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 
      (2)  เมื่อถูกต้องตรงกันให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตรงช่องและตรงกับรายการของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นๆ 

     (3) แนะน าให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งยื่นหลักฐานแสดงตนครั้งละคน  ไม่ควรน าหลักฐาน
แสดงตนวางรวมไว้ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 

 
 
 
 

   ๒.๒) กปน.ผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง  
      (1) ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 

     (๑.1) จดล าดับท่ีตามล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.1/5) 
     (1.๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 

      (1.๓) กปน. ลงลายมือชื่อ 

     (๒) บัตรเลือกตั้ง 

     (2.๑)  ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรรอไว ้

      (2.๒)  ใหพ้ับบัตรเลือกตั้งและมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมคืนหลักฐานแสดงตน 

          แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ข้อพึงระวัง : กรณีท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน 
1. ให้ผู้มอบบัตรผู้บริหารท้องถิ่นพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและส่งหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตร

เลือกตั้งให้ แก่ กปน. ผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและแจ้งให้ทราบด้วยว่าผู้
มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ล าดับที่เท่าใด 

2. ให้ผู้มอบบัตรสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
พร้อมหลักฐานแสดงตนคืนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน 

3. กรณีผู้ มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น         
ให้ กปน. ผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อแจ้งเตือนผู้มอบบัตรเลือกตั้ง ระมัดระวังในการจ่าย
บัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง 

ข้อแนะน ำ  : กรณีกำรเลือกตั้งพร้อมกันและมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่น
หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้ กปน. ผู้ท ำหน้ำทีต่รวจสอบบัญชีรำยช่ือแจ้งเตือนผู้มอบบัตรเลือกตั้ง 

ระมัดระวังในกำรจ่ำยบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง 
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    ๒.3) กปน.ผู้ท าหน้าที่คุมหีบบัตรเลือกตั้ง  ต้องควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้หย่อน
บัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตามประเภท และไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้ง
ออกไปจากท่ีเลือกตั้ง 

 ๓) การนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙ , ๑๖๐) 

    ๓.๑) การนับคะแนนให้กระท า ณ ท่ีเลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จ  จะเลื่อนหรือ
ประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้ 
   ๓.๒) ระยะห่ างระหว่างกระดานนับคะแนนกับผู้มาสั งเกตการณ์ การนับคะแนน               
ควรอยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งที่สามารถได้ยินและมองเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

   ๓.๓)  กปน. ท่ีท าหน้าท่ีวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ต้องอ่านเสียงดังชัดเจนและเมื่ออ่านเสร็จ
แล้วจะต้องชูบัตรเลือกตั้งไม่ต่ ากว่าระดับไหล่ของตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงให้ผู้ท่ีอยู่ในท่ีนับคะแนนได้เห็น
อย่างชัดเจน 

 ๔) การบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 

    ๔.๑) กรอกรายละเอียดหน่วยเลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / สถานท่ีลงคะแนน 

     ๔.๒) บันทึกการแสดงหีบบัตรเลือกตั้งว่าเป็นหีบเปล่าก่อนการลงคะแนน 
                   4.3  บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง เช่น 
     (๑) การเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อ ท่ีหน่วยเลือกตั้ง 
    (๒) การทักท้วง หรือ กปน. สงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อ                 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
    (๓) ผู้แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่พบชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
    (๔) ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ใน เขต เลื อ กตั้ งนั้ น ได้ รั บ แ ต่ งตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี                         
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ีอยู่  หรือมีการมาขอเพิ่มชื่อโดยแสดงหลักฐานแบบ ส.ถ./
ผ.ถ.1/7 ต่อ กปน. 
    (๕) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุค าน าหน้าชื่อตัวหรือรายการแสดงเพศผิดไป
จากข้อเท็จจริง หรือสะกดชื่อตัว ชื่อสกุล ผิดในเรื่องตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์  
    (๖) กรณีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สู งอายุ                
มีลักษณะทางกายภาพท าให้ไม่สามารถท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ กปน.  หรือ ญาติ               
หรือบุคคลท่ีไว้วางใจเป็นผู้ท าเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของ
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ นั้น  
    (๗) กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา
แทน หากไม่มีนิ้ วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้ วหัวแม่มือซ้าย หากไม่มีนิ้ วหัวแม่มือท้ังสองข้าง               
ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้น และหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  
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    (๘) กรณี มี เหตุจ าเป็น ท่ีจะต้องให้ผู้ ใด เข้ าไปใน ท่ี เลือกตั้ ง รวมถึ งบุคคล                 
ท่ีกฎหมายก าหนดให้มีสิทธิเข้าไปในท่ีเลือกตั้ง เพื่อท าการสอดส่อง ดูแล หรือแนะน าให้การปฏิบัติ                 
หน้าท่ีเพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
    (๙) ตัวแทนผู้ สมัครรับ เลือกตั้ งซึ่ งเป็นผู้ สั งเกตการณ์ ใน ท่ี เลือกตั้ ง หรือ              
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยื่นแบบทักท้วง โดยเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้  
    (๑0)  กรณีมี  กปน. ออกไปจากที่เลือกตั้ง 
กรณีประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง  
   ๔.๓)  บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน ได้แก่ 
    (๑) มีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณีมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน) 
    (๒) ตรวจสอบแล้วพบว่าจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง  
ท่ีใช้ลงคะแนน  
    (๓) การคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน  
  (๔) การประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   
1.  พ.ร.บ.ฯ  หมำยถึง  พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2562 

2. ระเบียบฯ  หมำยถึง  ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 

   หรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.2562 
 

ในระหว่างการลงคะแนนหรือการนับคะแนน หากมีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้น ให้ กปน. ท าการบันทึกเหตุการณ์ลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ในทันที  ซึ่งจะส่งผลท าให้การ
พิจารณาข้อเท็จจริงของ กกต. เป็นไปโดยสะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น  



67 
 

๕. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
    ประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้ง (รปภ.) 
 

ที ่ เรื่อง ควำมเห็นและข้อสังเกต แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
๑ การแต่งตั้ง กปน. และ 

รปภ. 
๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ งมีพฤติการณ์ เข้าไป
ภายในบริเวณที่ เลือกตั้ง และได้พูดคุยกับ 
กปน. และ รปภ. ซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สนิทสนม รวมทั้ งน าโทรศัพท์ มื อถือมา
ถ่ายภาพ กปน. ทุกคน อันเป็นการแสดงตน   
ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เห็นว่าเป็นผู้มี
อ านาจเหนือกว่า กปน. และ รปภ. 

๑. วิทยากรเน้นย้ าและก าชับใน
การอบรม กปน. เกี่ ยวกับการ
ปฏิบั ติหน้ าที่ ของ กปน. และ 
รปภ. ให้มีความเป็นกลางและ
ประพฤติตนให้ เหมาะสมที่ ได้
มอบหมาย โดยให้ถือปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในวัน
เลือกตั้ง 

  ๒. กปน. และ รปภ. เป็นบุคคลใกล้ชิดหรือ
เป็นเครือญาติกับบุคคลที่ได้รับการเสนอตัว
เป็นผู้บริหารและผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

๒. ผอ.กต.อปท. พึงระมัดระวังใน
การแต่งตั้ง กปน. โดยพิจารณา
การแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความ
เป็นกลาง และพึงหลีกเลี่ยงการ
แต่งตั้งบุคคลที่มีความเก่ียวพันกับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

  ๓. ผอ.กต.อปท. แต่งตั้ง กปน. ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัคร 

๓. ผอ.กต. อปท. ให้ พิจารณา
แต่งตั้ง กปน. ด้วยความละเอียด
รอบคอบในการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ กปน. 
นอกจากที่ต้องมีคุณสมบัติและ
ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ 
ส น ง .ก ก ต . แ ล้ ว  แ ล ะ ค ว ร
หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งผู้ที่เคยมีเรื่อง
ร้อ งเรียน เกี่ ยวกับการปฏิ บั ติ
หน้าที่ กปน. 

  ๔. กปน. ที่ท าหน้าที่วินิจฉัยและอ่าน 

มีความสัมพันธ์เป็นน้องชายของผู้สมัคร 

รับเลือกตั้ง 

๔. ให้วิทยากรเน้นย้ าการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กปน. โดยให้ถือปฏิบัติ
ต ามกฎหมายและระเบี ยบที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด 
โดยเฉพาะในวันเลือกตั้ง 

  ๕. กปน. เป็น พ่ีสาวของผู้สมัครผู้บริหาร
ท้องถิ่นและอีกคนเป็นภรรยาของผู้สมัคร
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
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ที ่ เรื่อง ควำมเห็นและข้อสังเกต แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
 การแต่งตั้ง กปน. และ 

รปภ. 
(ต่อ) 

๖. รปภ. ถูกวางตัวให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้ท าหน้าที่วินิจฉัย
บั ตรเลื อกตั้ ง โดย ไม่ แสดงให้ ป ระชาชน
ตรวจสอบว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด และ
ระหว่างขานคะแนน กปน. จะเข้ามาท าหน้าที่
ขานคะแนนแทน รปภ. ไม่ให้ท าหน้าที่แทนส่อ
เจตนาวางตัวไม่เป็นกลาง เมื่อการนับคะแนน
สิ้นสุดลงกลับมีการนับคะแนนใหม่ท าให้
คะแนนลดลง 

 

๒ การจัดสถานที่เลือกตั้ง 

 

๑. การก าหนดที่ เลื อกตั้ ง โดยการน าเต็ นท์ 
ไปตั้งอยู่บนถนน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความร้อน 
อาจท าให้ผู้ที่มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่
จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิมีอุณหภูมิเกิน 
๓๗.๕ องศาเซลเซียส 

๑. กปน. จัดหาสถานที่ที่มีความ
เหมาะสม เน้นเป็นอาคาร/วัด/
โรงเรียน/ศาลาประชาคม เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ
เลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

  ๒. การจั ดแผนผั งที่ เลื อกตั้ งในบางแห่ ง 
ไม่มีการน าฉากกั้นมาปิดบังบริเวณด้านหลัง
คูหาออกเสียงลงคะแนน 

๒. กรณีที่ใช้อาคารเปิดโล่งเป็นที่
เลื อ ก ตั้ ง  ด้ าน ห ลั งขอ งคู ห า
ลงคะแนนต้องมีฉาก ป้าย หรือ
วัสดุทึบแสงสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ 
เม ต รกั้ น ห รื อ ปิ ด บั ง ไว้  เ พ่ื อ
ป้องกันมิ ให้ผู้ อ่ืนมองเห็นการ
ลงคะแนนของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

  ๓. การจัดวางคูหาออกเสียงลงคะแนนส าหรับ
ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส 
โดยวางด้านหลังคูหาไปในทิศทางที่มีผู้คนเดิน
ผ่านมีการกั้นแนวที่เลือกตั้งโดยมีบริเวณน้อย
เกินไปท าให้คูหาออกเสียงลงคะแนนอยู่ชิดกับ
แนวเขต 

๓. การจัดวางคูหา ให้มีฉากกันมา
ปิดบังบริเวณด้านหลังคูหาออก
เสียงลงคะแนน 
 

   ๔ . ก ารจั ด ที่ เลื อ ก ตั้ ง  ก ป น . 
ด าเนินการตามความเหมาะสม
ของแต่ละสถานที่และเป็นไปตาม
กฎหมายของระเบียบที่ก าหนด 

   ๕. กรณีที่มีความจ าเป็นก าหนดที่
เลือกตั้ งของหลายหน่ วยเลือก
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันหรือ
ใกล้ เคี ย งกั น ต้ อ งมี ระยะห่ าง
ระหว่างที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วย
เลือกตั้งอย่างเหมาะสม 
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ที ่ เรื่อง ควำมเห็นและข้อสังเกต แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
 การจัดสถานที่เลือกตั้ง 

(ต่อ) 
 ๖. ก่อนวันเลือกตั้ ง พนง. ของ 

ส น ง .ก ก ต .จ ว . ค ว ร อ อ ก ไป
สังเกตการณก์ารจัดที่เลือกตั้ง 

๓ 
 

การปฏิบัติหน้าที่  
ของ กปน. 

๑. ในวันเลือกตั้งมีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จ านวน ๒ คน และพบว่าในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
ในช่องล าดับชื่อของบุคคลทั้งสองแล้ว โดยผู้
มาใช้สิทธิเลือกตั้งคนหนึ่งยืนยันต่อ กปน. ว่า
ยังไม่ได้ ใช้สิทธิและไม่ใช่ลายมือชื่อของตน 
กปน. จึงได้มีการประชุมหารือกัน และได้
อนุญาตให้ผู้นั้นใช้สิทธิเลือกตั้งโดยลบลายมือ
ชื่อของบุคคลที่ลงลายมือชื่อไว้ในช่องลายมือชื่อ
ของผู้นั้นออก แต่ในส่วนกรณีของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งอีกคนหนึ่งไม่ได้โต้แย้งกรณีที่ปรากฏ
ลายมือชื่อของผู้ อ่ืนในช่องล าดับชื่อของ
ตนเอง ซึ่งท าให้ กปน. ไม่ให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จากกรณีดังกล่าว เห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่
ของ กปน. เป็นการพิจารณาด าเนินการที่ไม่
เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน และส่งผลท าให้ผู้
มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้ใช้สิทธิของตนเอง 

๑ . เน้ น ย้ า แล ะก าชั บ ใน การ
ฝึ กอบรม  กปน .เกี่ ย วกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ก าหนด 

 

  ๒. กปน. ไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถอดหน้ากาก
อนามัยในการแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 

๒. ให้ กปน. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ที่มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ถ อด ห น้ าก าก เพ่ื อ ให้  ก ป น . 
ตรวจสอบการแสดงตนว่าเป็น
บุคคลที่ตรงกับหลักฐานที่ใช้ใน
การแสดงตน 

  ๓. กปน. ผู้ที่ ท าหน้าที่ มอบบัตรเลือกตั้ ง
ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ฉีกบัตรเลือกตั้งเหนือรอย
ปรุขึ้นไป ท าให้ติดในส่วนของต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งที่ปรากฏชื่อและสกุลของผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งอยู่ในบัตรเลือกตั้ง ตั้งแต่เริ่มเปิดหน่วย
เลือกตั้ง จ านวน ๓๑ บัตร เนื่องจากมีผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งจ านวนมากจนท าให้เกิดความ
สับสนฉีกบัตรเลือกตั้งติดต้นขั้วบัตรเลือกตั้งไป
ด้วย แม้ว่า กปน. จะท าไปโดยสุจริตก็ตาม แต่
การกระท าดังกล่าวอาจเป็นเหตุ ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการเลือกตั้งในทางหนึ่งทางใดได้ 

๓ . เน้ น ย้ า แล ะก าชั บ ใน การ
ฝึกอบรม กปน. เพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความระมัดระวังและ
ละเอียดรอบครอบเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและแนวทางที่
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
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 การปฏิบัติหน้าที่  

ของ กปน. (ต่อ) 
๔ . ใน วั น เลื อ ก ตั้ ง ผู้ ร้ อ ง ได้ แ ส ด ง ต น 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ กปน. ตรวจสอบไม่พบชื่อ
ของผู้ร้องในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ 
รปภ. ได้แจ้งผู้ร้องว่าไม่สามารถใช้สิทธิออก
เสียงลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งนี้ได้ ให้ไปใช้
สิทธิตามที่อยู่ ในบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต่อมาผู้ร้องได้น าหลักฐานจากการตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ ซึ่งพบว่า
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และได้แสดงภาพการ
ตรวจสอบรายชื่อให้  รปภ. ตรวจสอบ ซึ่ ง 
รปภ. ได้น าภาพไปสอบถาม กปน. อีกคน 
และได้รับการยืนยันว่า ต้องใช้บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งชุดที่ปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง
เป็นหลัก โดยที่ไม่มีการดูภาพจากโทรศัพท์
ดังกล่าว และหลังจากวันเลือกตั้ง ผู้ร้องได้
เดินทางไปที่ ว่าการอ าเภอเพ่ือตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยได้รับการยืนยัน
จากผู้รับผิดชอบว่า ผู้ร้อง เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวและปรากฏชื่อผู้ร้อง
ทั้ งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนและ
ชุดที่ปิดหน้าที่เลือกตั้ง 

๔ . เน้ นย้ า  และก าชั บ ในการ
ฝึกอบรม กปน. เกี่ ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่ก าหนด 

 

  ๕. มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
ตรงกับประกาศ กกต. เรื่อง การแบ่งเขต
เลือกตั้ง โดยการน ารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(บางส่วน) ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑ 
ไปประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ ๒ และน ารายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(บางส่วน) ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๒  
ไปประกาศรายชื่ อ เป็ นผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ ง 
ในเขตเลือกตั้งที่ ๑ ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง ๒ เขตเลือกตั้งเกิดความ
สับสน ข้อเท็จจริง ผอ.กต.จว. ได้แจ้งให้ ผอ.
กกต. อปท. ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
และด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว 

๕. ผอ.กต.อปท. ประสานส านัก
ทะเบียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบรายชื่อ
จากบัญชีรายชื่อและหนังสือแจ้ง
เจ้าบ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ใน
การเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ 

  ๖. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ที่พบว่ามีการท ารายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตกหล่นในชุดเดียวกันเป็นจ านวน
000 

๖. ผอ.กต.อปท. ประสานส านัก
ทะเบียนในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
จากความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
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ของ กปน. (ต่อ) 
ต่อเนื่องกันหลายคน ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก
ความผิ ดพลาดคลาด เคลื่ อนของระบบ
ฐานข้อมูล 

ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้งได้ตรวจสอบรายชื่อ
จากบัญชีรายชื่อและหนังสือแจ้ง
เจ้าบ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ใน
การเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อ 

  ๗. กปน. ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปใน
บริเวณที่เลือกตั้ง แต่จากการตรวจสอบพบว่า 
บุคคลดังกล่าวไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่เมื่อวัด
อุณหภูมิจาก อสม. เพ่ือคัดกรอง ปรากฏว่ามี
อุณหภูมิเกินกว่าที่ก าหนด  จึงได้ให้นั่งพัก
บริเวณใกล้ทางออกของที่เลือกตั้งประมาณ ๕ 
นาที ต่อมาได้วัดอุณหภูมิอีกครั้ง ปรากฏว่า
อุณหภูมิปกติจึงไปเข้าแถวเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ท าให้ผู้นั้นอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งประมาณ 
๓ ๐  น าที   แต่  กป น . มิ ได้ มี ก ารบั น ทึ ก
รายละเอียดไว้ในแบบรายงานเหตุ การณ์
ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ ) 

๗. เน้นย้ าและก าชับ กปน. ให้ 
กปน . ปฏิบั ติหน้ าที่ ให้ เป็น ไป
ตามที่ กฎหมายและระเบี ยบ
ก าหนดอย่างเคร่งครัดและมีการ
บั น ทึ ก ร า ย ล ะ เ อี ย ด เมื่ อ มี
เห ตุ ก า รณ์ ต่ า งๆ  เกิ ด ขึ้ น ใน
ราย งาน เห ตุ ก ารณ์ ป ระจ าที่
เลือกตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ ) ให้
เป็นไปอย่างครบถ้วนจะสามารถ
ตรวจสอบและพิจารณาหลักฐาน
ไ ด้ อ ย่ า ง ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

  ๘. ตัวแทนผู้สมัครที่ ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนประจ าอยู่ ณ ที่เลือกตั้งแห่งหนึ่งแต่ได้
แสดงตนเพ่ือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง ณ ที่
เลือกตั้ งอีกแห่งหนึ่ ง เป็นการกระท าที่ ไม่
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
อาจเป็นเหตุให้มีตัวแทนผู้สมัครประจ าอยู่ ณ 
ที่เลือกตั้งแห่งใดแห่งหนึ่งเกินกว่าที่ก าหนด 
ประกอบกับการที่บุคคลใดจะเข้าไปในที่
เลือกตั้งได้นั้น จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมาย
และระเบียบก าหนดไว้เท่านั้น 

๘. ให้ กปน. ตรวจสอบตัวแทน
ผู้ ส มั ค รที่ ม าป ระจ าอยู่  ณ  ที่
เลื อกตั้ ง ว่า เป็ นผู้ ที่ ได้ รับการ
แต่งตั้งถูกต้องตรงกันแล้วหรือไม่ 
ในกรณีที่มีผู้กระท าไม่ถูกต้องใน
ลักษณะดังกล่าวในเบื้องต้นหากมี
เหตุเกิดขึ้นอาจให้ รปภ. เชิญตัวผู้
ที่ เข้ าไป ในที่ เลื อกตั้ ง โดยไม่ มี
หน้าที่ในการเลือกตั้งหรือไม่ใช่ผู้ที่
เข้าไปเพ่ือใช้สิทธิเลือกตั้ งออก
จากที่เลือกตั้งก่อน 

๔ การนับคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. สถานที่นับคะแนนแสงสว่างไม่เพียงพอ 

๒. การจัดสถานที่นับคะแนนไม่ถูกต้องเหมาะสม 

๓. กระดานนับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่นกับ    
สมาชิกสภาท้องถิ่นใกล้กันมากมีเสียงรบกวนกัน 
๔. การวางต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง 

๕ . มี การกั้ นแนวบริ เวณนั บคะแนนให้ ผู้
สังเกตการณ์การนับคะแนนอยู่ห่างจากผู้นับ
คะแนนมาก 

๖. ที่เลือกตั้งมีจ านวนหลายหน่วยเลือกตั้ง   

อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน จึงท าให้เสียงการ

๑. สถานที่นับคะแนนมีความ
กว้างขวางเหมาะสม การจัดวาง
ก ร ะ ด า น นั บ ค ะ แ น น ค ว ร มี
ระยะห่างกัน เพ่ือมิให้เสียงขาน
คะแนนรบกวนกัน มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีแนวกั้นที่ ให้ตัวแทน
ผู้ ส มั ค รและผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ ง
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
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การนับคะแนน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขานคะแนน ของ กปน. รบกวนกัน และเกิด
ความสับสน 

๗. กปน.วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้อง แม้จะ
มิได้มีเจตนาทุจริตหรือจงใจกระท าให้เกิด
ความผิดพลาดก็ตาม 

๘. กปน. ได้อ่านและวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ ง
ผิดพลาด โดยประธาน กปน. ได้ให้ถ้อยค าว่า
ขณะที่เข้ารับการอบรม มีวิทยากรสองคนได้
บรรยายเกี่ยวกับการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ ง
แตกต่างกัน ท าให้เกิดความสับสนลังเลในการ
ปฏิบัติหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง 
(๙. กปน. มีพฤติการณ์นับคะแนนเลือกตั้งไม่
ถูกต้อง ซึ่งได้มีการทักท้วงด้วยวาจา แต่ไม่ได้
ยื่นแบบคัดค้านต่อ กปน. 
๑๐. ตัวแทนผู้สมัครทักท้วงข้อผิดพลาด 
ในการขานคะแนน แต่จากการตรวจสอบ
เอกสารไม่ปรากฏการบันทึกเหตุการณ์ในแบบ
รายงานเหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ ง 
( ส . ถ . / ผ .ถ .  ๕ / ๓ )  ห รื อ ผู้ ทั ก ท้ ว ง 
ยื่นค าคัดค้านตามแบบ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) แต่
อย่างใด 
๑ ๑ . ตั วแท น ผู้ ส มั ค ร ได้ ท าก ารทั กท้ ว ง
ข้อผิดพลาด ในการขานคะแนน ซึ่ง กปน. ได้
ด าเนินการตรวจสอบและมีการขานคะแนน
ใหม่  ตามที่ทักท้วงแต่จากการตรวจสอบ
เอกสารไม่ปรากฏการบันทึกเหตุการณ์ในแบบ
เอกสารรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)  หรือยื่นค าทักท้วงตามแบบ 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) แต่อย่างใด ประกอบกับ คู่มือ 
กปน. มีการอธิบายการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กปน. ในการด าเนินการเมื่ อเกิดกรณีมีผู้
ทักท้วงหรือผู้คัดค้านไว้อย่างละเอียด และ
มาตรา ๑๑๓ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตั้ง 
ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดไว้ว่า 
การคัดค้านเกี่ยวกับการนับคะแนนให้คัดค้าน
ในระหว่างที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือใน
กรณีคัดค้านการรวมคะแนน ให้คัดค้านก่อน
ประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
เพ่ือป้องกันผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

 
๒ . เน้ นย้ า  และก าชั บ ในการ
ฝึกอบรม กปน.เกี่ยวการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กปน. ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบ 
๓. ผอ.กต.อปท. คัดเลือกวิทยากร
ที่มีความรู้และประสบการณ์มา
เป็ นวิทยากรอบรมแก่  กปน . 
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่กรรมการประจ าหน่วยได้
อย่างถูกต้อง 
๔. หากมีตัวแทนผู้สมัครหรือมี
ผู้ ใดคัดค้านการกระท าใดๆ ที่
เกิดขึ้นระหว่างการนับคะแนน 
ก ป น . จ ะ ต้ อ งมี ก า ร บั น ทึ ก
เหตุการณ์การกระท านั้นลงใน
ราย งาน เห ตุ ก ารณ์ ป ระจ าที่
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และให้
ผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านตามแบบ 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕) 
๕. เน้นย้ าและก าชับ ให้มีการ
บันทึกเหตุการณ์ ในกรณีที่ มีผู้
ทั ก ท้ ว ง ห รื อ คั ด ค้ า น ก า ร
ด าเนินการใดๆ ของ กปน.ไว้ในแบบ
เอกสาร รายงานเหตุการณ์ประจ า
ที่ เลื อกตั้ ง  (ส .ถ ./ผ .ถ . ๕ /๓ ) 
รวมทั้งให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดค้าน
การนั บคะแนนหรือการรวม
คะแนนให้ท าค าคัดค้าน และยื่น
ค าคัดค้าน ตามแบบ (ส.ถ./ผ.ถ. 
๕/๕ ) ให้ เป็ น ไปอย่ างถูกต้ อง
ตามท่ีระเบียบและคู่มือก าหนดไว้ 
๖ . เน้ น ย้ า แล ะก าชั บ ใน การ
ฝึกอบรม กปน.เกี่ยวกับวิธีในการ
ปฏิบัติหากมีการคัดค้านเกี่ยวกับ
การนั บคะแนนหรือการรวม
คะแนน โดยก่อนที่จะเริ่มการนับ
คะแนนให้  กปน . ประกาศให้
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ที ่ เรื่อง ควำมเห็นและข้อสังเกต แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
การนับคะแนน (ต่อ) กปน. และเพ่ือให้ กปน. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไป

อย่างถูกต้อง รวมทั้งให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๒. การพิจารณาค าร้องคัดค้านเกี่ยวกับการ
นับคะแนนและรวมคะแนนผู้ร้องมักจะอ้างว่า
มีการร้องคัดค้านในระหว่างการนับคะแนน 
แต่ กปน. มิได้ด าเนินการใดๆ ซึ่งจากรายงาน
เหตุการณ์ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) กปน. ก็ไม่ได้มีการ
บันทึกไว้แต่อย่างใด( 
๑๓. การพิจารณาค าร้องคัดค้านเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ซึ่งมีการปฏิบัติหน้าที่
ของ กปน. แบบคัดค้านการนับคะแนนหรือ
การรวมคะแนน (ส.ถ./ ผ.ถ. ๕/๕) และส าเนา
รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๓)แล้ว ไม่ปรากฏว่า ผู้ร้อง ทีมงานผู้
ร้อง หรือผู้ใด ได้ทักท้วง หรือการคัดค้านการ
นับคะแนนหรือการรวมคะแนนเลือกตั้งไว้แต่
อย่างใด ซึ่งรายละเอียดในรายงานเหตุการณ์
ประจ าที่ เลือกตั้ ง (ส .ถ./ผ .ถ . ๕/๓ ) เป็น
หลักฐานที่มีความส าคัญ 

ทราบโดยทั่วกันว่า หากจะมีการ
คัดค้านการนับคะแนน ให้ยื่นค า
ร้องคัดค้านในระหว่างเวลาที่ยัง
นับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือหาก
จะมีการคัดค้านการนับคะแนนให้
ยื่ น ค า ร้ อ งคั ด ค้ า น ก่ อ น ก า ร
ประกาศผล 
๗. ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กปน. ว่าควรจะต้องมีการบันทึก
รายละเอียดว่ามีผู้ ร้องคัดค้าน
เกี่ยวกับการนับคะแนนหรือการ
รวมคะแนน ในรายงานเหตุการณ์
ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ ผ.ถ. ๕/
๓) ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนด้วย
รวมทั้งอาจจะต้องมีการก าหนด
ระยะเวลาในการบันทึกเหตุการณ์
ไว้เป็นประจ า เช่น ก าหนดให้มี
การบันทึกเหตุการณ์ทุกชั่วโมง 

๕ การรายงานผลการนับ
คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   การจัดท ารายงานผลการนั บคะแนน
เลือกตั้ง ตามแบบ ผ.ถ. ๕/๗ ประธาน กปน. 
ได้กรอกตัวเลขจ านวนบัตรดี บัตรเสียและบัตร
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ลงในแบบพิมพ์รายงานผล   
การนับคะแนนเลือกตั้งผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

๑. เน้นย้ า และก าชับการอบรม 
กปน. ในการปฏิบัติหน้าที่ ของ 
กปน .จะต้ องมี ความละเอียด
รอบคอบ โดยการมีการตรวจสอบ
ข้ อมู ล รายละ เอี ยดต่ างๆ  ให้
ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยก่อนที่
จะจัดส่ ง เอกสารดั งกล่ าว  ให้ 
ผอ.กต.อปท. เพ่ือด าเนินการ
ต่อไป และถือปฏิบัติให้ เป็นไป
อย่ า งถู ก ต้ อ งต ามที่ ร ะ เบี ย บ
ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

๒. ควรมีการจัดอบรมเน้นย้ าแก่ 
ประธาน กปน. เป็นการเฉพาะ 
ในการจัดท าแบบพิมพ์ประจ า
หน่วยเลือกตั้ง 
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5. ตัวอย่างแบบพิมพ ์
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๕.๑ ตัวอย่างแบบพิมพ์ 
และค าอธิบายการกรอกแบบพิมพ์ 
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง 
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ป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีต าบลบานช่ืน 

__________________ 
    หน่วยเลือกตั้งที ่      1  เขตเลือกตั้งท่ี    1  จังหวัด    บานบุร ี   . 
    ท่ีเลือกตั้ง      หอประชุมโรงเรียนบานชื่น        
    ตรอก/ซอย    บานเช้า       ถนน            บานเย็น   ‘’     .หมู่ท่ี - .ต ำบล/แขวง บานชื่น . 
    อ ำเภอ/เขต       บานชื่น  .จังหวัด   บานบุร ี  . 
    ในกำรเลือกตั้ง เมื่อวันท่ี  7  .เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.  2562    . 
   (ลงชื่อ) .......................................   ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  

 (ลงชื่อ) ........................................   กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  

 (ลงชื่อ) ........................................   เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยประจ ำท่ีเลือกตั้ง 

 (ลงชือ่) .......................................   เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยประจ ำท่ีเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑ 

หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑ จ ำนวน 3 ชุด (กรณีเลือกตั้งพร้อมกนั) 
๑. ในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ใช้ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกต้ังท่ีบรรจุบัตรเลือกต้ังเท่าน้ัน จ ำนวน  1 ชุด 
๒. ในวันเลือกตั้งเมื่อปิดกำรออกเสียงลงคะแนนใช้ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จ ำนวน 1 ชุด 

                             และใช้และใช้ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น            จ ำนวน 1 ชุด 

ส.ต.อ 

ด.ต. 
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ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี  1  . 
เขตเลือกตั้งท่ี  1  .อ าเภอ/เขต  บานชื่น   .จังหวัด   บานบุรี  . 

เรื่อง  จ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
______________ 

 ด้วยคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่      1    หมู่ที่        -   ต ำบล/แขวง       บานชื่น    .      
อ ำเภอ/เขต   บานชื่น   ที่เลือกตั้ง    หอประชุมโรงเรียนบานชื่น   เขตเลือกตั้งที่   1    ได้ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น ที่ได้รับมำแล้วทั้งหมดมีจ ำนวน ดังนี้ 
 

ประเภทของบัตรเลือกตั้ง จ ำนวน หมำยเหตุ 
๑. สมำชิกสภำท้องถิ่น    260  บัตร (สองร้อยหกสิบ)   
๒. ผู้บริหำรท้องถิ่น    260  บัตร (สองร้อยหกสิบ)  

 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 ประกำศ  ณ  วันที่   7  .เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.    2562    

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

   ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (..........................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (............................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (...................................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (............................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (...............................) 
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (............................) 

(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (...........................) 
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (............................) 
 

 
 
  
 
 
 

 

 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่ นำงบัวสำย  สีชมพ ู

นำยมะกรูด  สีเขียว นำงพุทธชำด  กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท  สีส้ม 

น.ส.มะนำว  น้ ำด ี

นำยส้มโอ  แสนฉ่ ำ 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ 

หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ จัดท ำจ ำนวน ๓ ชุด 

                 ๑. กรอกจ ำนวนบัตรเลือกตั้งท่ีได้รับมำปิดประกำศ ณ ท่ีเลือกตั้ง ก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ  
                 ๒. เก็บไว้ในเล่มเพือ่ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๑ ชุด 

                 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จ ำนวน ๑ ชุด 
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ปกหน้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง 

 

 หน่วยเลอืกตั้งที่    1  . เขตเลือกต้ังที่   1  .(ถ้ำมี) หมู่ที่    1    

 ต ำบล/แขวง  บานชื่น    อ ำเภอ/เขต  บานชื่น    จังหวัด  บานบุรี   . 
 

สถำนทีล่งคะแนนเลอืกตั้ง ณ   หอประชุมโรงเรียนบานชืน่      

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ 
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นำยผล สีแดง 

 

 
 

รายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง 
 

 

 
 ๑. หน่วยเลือกตั้งที่  1  เขตเลือกตั้งที่  1   (ถ้ำมี) หมู่ที่  -  .ต ำบล/แขวง    บานชืน่        . 
อ ำเภอ/เขต     บานชืน่     จังหวัด   บานบุรี     สถำนที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ    หอประชมุโรงเรียนบานชืน่    

ได้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง      สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีต าบลบานชืน่                    

ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๗.๐๐ น. ของวันที่  7  .เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.  2562 .     
 ๒. บันทึกกำรแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนกำรลงคะแนน 
   วันนี้ เวลำ ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำหน่วยเลือกตั้งได้ท ำกำรเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่ำและได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรือสำยรัดต่อหน้ำผู้มีสิทธิเลื อกตั้ง 
จ ำนวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 

        (ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
             (................................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (.........................)                                (.........................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .................. .... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (................................)                              (..........................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  
          (..........................)                               (.........................) 
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  
          (.......................)                                (.......................) 
(ลงชื่อ) ......................ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน           (ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน 
          (....................)                                   (.....................) 
 ๓. บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ำมี)  
   ครั้งท่ี 1  (กรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังขอเพ่ิมชื่อโดยแสดงหลักฐานแบบ 1/7 )                  .                
เมื่อเวลำ 10.00  น. นำยเสกสรร บุญวัฒน์  อยู่บ้ำนเลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ได้มำแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่มีชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งที่  1  แต่ได้แสดงหลักฐำนที่นำยทะเบียนอ ำเภอบำนชื่นออกให้เป็นหลักฐำนในกำรขอเพิ่มชื่อ (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7) .........                      .                
   ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) เห็นว่ำแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ที่นำยเสกสรร  บุญวัฒน์  น ำมำใช้เป็น
หลักฐำนกำรขอเพิ่มชื่อ เป็นเอกสำรที่ถูกต้อง จึงได้เพิ่มชื่อและสำเหตุไว้ท้ำยบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นล ำดับที่ 191 และ ประธำน กปน. ได้ลงลำยมือชื่อ วัน 
เดือน ปี ก ำกับไว้แล้ว  และได้เก็บหนังสือไว้เป็นหลักฐำน  
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

      (ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (  นำยเสกสรร บุญวัฒน์.) 
        (ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                  (        นำยมะกอก  ดอกผล      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ 

นำยหอม  หัวใหญ ่ นำงบัวสำย  สีชมพ ู

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย นำยมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด น.ส.มะนำว  น้ ำด ี

นำยแครอท  สีส้ม นำยส้มโอ  แสนฉ่ ำ 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยผัก  สีเขียว 
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   ครั้งท่ี 2    (กรณีมีการขอถอนชื่อ)                                . 
เมื่อเวลำ ๑๐.๔๕ น. นำยฝอยทอง หอมหวำน อยู่บ้ำนเลขที่ 87/1 หมู่ที่ 1  ซ่ึงเป็นเจ้ำบ้ำน น ำส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน มำแสดงว่ำนำยบัวลอย 
หวำนมัน ปรำกฏชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนของตนโดยที่มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนดังกล่ำวจริง                                        .                                      
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ำ นำยบัวลอย หวำนมัน มีชื่ออยู่บ้ำนเลขที่  
87/1  หมู่  1  ล ำดับที่  74  มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนดังกล่ำวจริง กปน. จึงมีค ำสั่งถอนชื่อออกจำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยได้ขีดฆ่ำชื่อออก และ
บันทึกสำเหตุของกำรถอนชื่อไว้ในช่องหมำยเหตุ และ ประธำน  กปน. ได้ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ แล้ว                                                 . 

   จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
      (ลงชื่อ) (                                  ) ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (    นำยฝอยทอง  หอมหวำน  .) 
        (ลงชื่อ) .......................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                (    นำยมะกอก  ดอกผล      ) 
   ครั้งที่ 3   (กรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกต้ัง มีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหน่วย
เลือกต้ังที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง แต่ต้องอยู่ในเขตเลือกต้ังที่ตนมีสิทธิเลือกต้ัง)  
เมื่อเวลำ 11.00 น. นำงบงกชรัตน์  สิทธิพร้อม  อยู่บ้ำนเลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ต ำบลบำนชื่น ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 9 แต่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ได้แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแสดงค ำสั่งแต่งตั้งเป็น กปน. ของหน่วยเลือกตั้ งที่ 1  ต่อ  กปน        
     ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) กปน.  ได้ตรวจสอบค ำสั่งแต่งตั้งเป็น กปน. แล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงให้  
นำงบงกชรัตน์  สิทธิพร้อม ใช้สิทธิเลือกตั้ง  โดยได้เพิ่มชื่อเป็นล ำดับที่ 01 ต่อท้ำยบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่  1  และบันทึกสำเหตุของกำร
เพิ่มชื่อไว้ในช่องหมำยเหตุ และ ประธำน  กปน. ได้ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี ก ำกับไว้ แล้ว 
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
      (ลงชื่อ)                  -               .  ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (                 -                 .) 
        (ลงชื่อ)                                     ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                  (       นำยมะกอก  ดอกผล      ) 
   ครั้งที่ 4  (กรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ังระบุค าน าหน้าชื่อ หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ
การสะกดชื่อตัว ชื่อสกุล ผิดในเร่ืองตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์)                     . 
เมื่อเวลำ 12.00 น. นำงสมหญิง ใจดี อยู่บ้นเลขที่  60 หมู่ที่  1  ต ำบลบำนชื่น  มำแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ในบัญชีรำยชื่ อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งระบุค ำน ำหน้ำนำมว่ำ  “นำย”              
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) กปน.  ได้ตรวจสอบและวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ  มีกำรระบุรำยกำรแสดง
เพศผิดไปจำกข้อเท็จจริง สมควรมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ นำงสมหญิง ใจดี  ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน      ..     
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
      (ลงชื่อ)                                 .  ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (       นำงสมหญิง  ใจดี      )          
        (ลงชื่อ)                                     ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                  (     นำยมะกอก  ดอกผล      ) 
   ครั้งที่ 5  (กรณีมีเหตุจ าเป็นที่จะต้องให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้ง รวมถึงบุคคลที่กฎหมายก าหนดให้สิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้ง 
เพื่อท าการสอดส่อง ดูแล หรือแนะน าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม)                                           ... 
เมื่อเวลำ 14.00 น. นำงสำวสำลี่ หอมนุ่ม ผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดบำนบุรี ได้เข้ำมำในหน่วยเลือกตั้งเพื่อแนะน ำกำรปฏิบัติงำนของ กปน.      
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี)  ได้ตรวจสอบแล้วเป็น ผตล.จริง                                           
.  
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
      (ลงชื่อ)                -                .  ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (                -                 )          

        (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                 (      นำยมะกอก  ดอกผล      ) 
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   ครั้งที่ ๖  (กรณีการมอบหมายหน้าที่กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในการนับคะแนนเลือกตั้ง)         .                               
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งมีมติมอบหมำยให้ นำยหอม หัวใหญ่ มีอ ำนำจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นเบื้องต้น และมอบหมำยให้ นำยมะกรูด 
สีเขียว มีอ ำนำจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นเบื้องต้น     .       .       .        .    .        .        .        .       .      .               
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี)     -                                                 .  
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
      (ลงชื่อ)                -                .  ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (                -                 )          

        (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                 (      นำยมะกอก  ดอกผล      ) 

 ๔.  บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆระหว่ำงนับคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ำมี)   
   ครั้งที่ 1 (กรณีมีผู้ทักท้วงว่าการขีดคะแนนเลือกต้ังไม่ถูกต้อง  และ กปน. ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว)                . 
เมื่อเวลำ ๑๗.๕๗  น. นำยไก่อบ ฟำงแห้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ  กปน.ว่ำ กปน.อ่ำนคะแนนของผู้สมัครสมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
บำนชื่นหมำยเลข  00300 แต่ กปน.ผู้ท ำหน้ำที่ขีดคะะแนนของผู้สมัครหมำยเลข  00500                                      . 
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี)   กปน. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ  กปน. ได้ขีดคะแนนผิดพลำดจริงและ
ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว  และนำยไก่  อบฟำง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ำ กปน. ได้แก้ไขให้ถูกต้องตำมที่ได้ทักท้วงแล้ว         
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
      (ลงชื่อ)                                 .  ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (       นำยไกอ่บ  ฟำงแห้ง   )          
        (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                  (     นำยมะดอก  ดอกผล       ) 
 

   ครั้งที่ 2 (กรณีมีผู้คัดค้านว่าการนับคะแนนเลือกต้ังไม่ถูกต้อง).(ระเบียบฯ ข้อ 173)........                                 
เมื่อเวลำ 18.20 น. นำงสำวข้ำวย ำ ล้ ำเลิศ ตัวแทนผู้สมัครหมำยเลข 00600  ได้คัดค้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กปน. ว่ำ วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งของผู้สมัคร
หมำยเลข 00200 ไม่ถูกต้อง  ซ่ึงได้คัดค้ำนว่ำเป็นบัตรเสีย แต่ กปน. วินิจฉัยว่ำบัตรดังกล่ำวว่ำเป็นบัตรดี  โดยได้ยื่นค ำคัดค้ำนตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕)    .      
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี)   กปน. ได้ตรวจสอบและวินิจฉัย ได้วินิจฉัยบัตรถูกต้องแล้ว          . 
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 

       (ลงชื่อ)                                     ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                    (     นำงสำวข้ำวย ำ  ล้ ำเลิศ  )          
        (ลงชื่อ) ....................................  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
  
       (ลงชื่อ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
   
         (ลงชื่อ)                                     ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                     (     นำยมะกอก  ดอกผล       ) 
         (ลงชื่อ)                                     พยำน 
                   (     นำยพัด   ลม    ) 
       (ลงชื่อ)                                     พยำน 
                   (     นำยตู ้ กก       ) 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓ 

(นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย) 

(นำยมะกรูด  สีเขียว) 

-3- 
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   ครั้งที่ ๓ (กรณีจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกต้ังที่ใช้ลงคะแนน)ระเบียบฯ ข้อ 1๖๕) 
                    .                             
เมื่อเวลำ 18.๔๕ น. กปน.ได้ตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรนับคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดอีกครั้งพบว่ำ จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน เฉพำะบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น จ ำนวน 5 บัตร ดังนี้ บัตรดี 150 บัตร บัตรเสีย 1 และ
บัตรไม่เลือกผู้ใด ๔ ซ่ึงจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบแล้วมีจ ำนวน ๑๕๐ คน ท ำให้จ ำนวนบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น ไม่ตรงกันจ ำนวน ๕ บัตร  
   ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี)   ให้รำยงำน กกต.พิจำรณำ และรำยงำน ผอ.กต.ท้องถิ่น ทรำบ ได้ระบุ
เหตุผลไว้ในแบบ ส.ถ.5/7 ด้วยแล้ว            
   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 

      (ลงชื่อ)                -                .  ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)  
                  (                -                 )          

        (ลงชื่อ)                                    ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                 (      นำยมะกอก  ดอกผล      ) 

 
 ได้ตรวจสอบกำรบันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริง                 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 
        (ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลอืกตั้ง 
             (................................) 
 
(ลงชื่อ)  ........................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (.........................)                                     (.........................) 

(ลงชื่อ) ............................ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (................................)                                   (..........................) 

(ลงชื่อ) ............................ กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (............................)                                    (.........................) 

(ลงชื่อ) .............................กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (...........................)                                            (.......................) 

(ลงชื่อ) ........................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน           (ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน 
         (.........................)       (.......................) 
 

 
 

นำยหอม  หัวใหญ ่ นำงบัวสำย  สีชมพ ู

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย นำยมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด น.ส.มะนำว  น้ ำด ี

นำยแครอท  สีส้ม นำยส้มโอ  แสนฉ่ ำ 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยผัก  สีเขียว นำยผล สีแดง 

-4- 

ค ำแนะน ำ 

    ในกำรบันทึกในรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.5/3)  แม้เหตุกำรณ์โดยท่ัวไป
จะเป็นปกติก็ควรมีกำรบันทึกด้วยว่ำ “เหตุกำรณ์ปกติ” หรือหำกมีเหตุกำรณ์อื่นใดท่ีผิดปกติ
เกิดขึ้นก็ควรบันทึกเหตุกำรณ์นั้นให้เป็นไปอย่ำงครบถ้วนและชัดเจนด้วย 
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   ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี    1     
เขตเลือกตั้งท่ี  1  .อ าเภอ/เขต   บานชื่น  จังหวัด   บานบุรี 

เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน 
 

 ตำมที่คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งท่ี  1    หมู่ที่    -    ต ำบล/แขวง    บานชื่น             อ ำเภอ/เขต    บานชื่น ..   

ที่เลือกตั้ง    หอประชุมโรงเรียนบานชื่น     เขตเลือกตั้งที่   1   จังหวัด     บานบุรี     ได้ประกำศจ ำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนกำรออกเสียง
ลงคะแนนไว้แล้ว และได้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น     

ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ของวันน้ี เป็นต้นมำแล้ว นั้น 
บัดนี้กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  ดังนี้ 

 ๑. หน่วยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง  
 ๑.๑ บตัรเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่น  ที่ได้รับมำทั้งหมด จ ำนวน ............. บัตร 
 ๑.๒ บตัรเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น        ที่ได้รบัมำทั้งหมด  จ ำนวน  ............. บตัร 
 ๒. ผู้มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตัง้   
  ๒.๑ ผู้มำแสดงตนขอรับบตัรเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชืน่  จ ำนวน  ............. คน 
 ๒.๒ ผู้มำแสดงตนขอรับบตัรเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรตี าบลบานชื่น   จ ำนวน ............. คน 
 ๓. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ 
 ๓.๑ บตัรเลือกตั้ง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่น    จ ำนวน  ............. บตัร 
 ๓.๒ บตัรเลือกตั้ง  นายกเทศมนตรตี าบลบานชื่น         จ ำนวน  ............. บตัร 

ประกำศ  ณ  วันท่ี    7   .เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. 2562  
 
            (ลงช่ือ) .................................  
                     (................................) 
                      ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
(ลงช่ือ) ..........................กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงช่ือ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (........................)                                               (.........................) 
(ลงช่ือ) .....................  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงช่ือ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (................................)                                            (..........................) 
(ลงช่ือ) ..........................กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงช่ือ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (..........................)                                             (..........................) 
(ลงช่ือ) ..........................กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง  (ลงช่ือ) ...................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (..........................)                                           (.......................) 
(ลงช่ือ) ..........................ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน           (ลงช่ือ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน 
       (........................)                                           (.........................) 
 
 
 

 

นำยผล สีแดง 

นำยหอม  หัวใหญ ่ นำงบัวสำย  สีชมพ ู

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย นำยมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด น.ส.มะนำว  น้ ำดี   

นำยแครอท  สีส้ม นำยส้มโอ  แสนฉ่ ำ 

นำยมะกอก ดอกผล 

260 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ 

นำยผัก สีเขียว 

หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ จัดท ำจ ำนวน ๓ ชุด 

               ๑. ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง จ ำนวน ๑ ชุด 

               ๒. เก็บไว้ในเล่มเพื่อส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๑ ชุด 

               ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จ ำนวน ๑ ชุด 

 

260 

170 
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                     แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
  แบบคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน   

 

วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลำ ...................... นำฬิกำ 
 

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..................................................... อยู่บ้ำนเลขที่......................................................................... 
หมู่ที่............... ซอย /ตรอก.................................ถนน................................................ต ำบล/แขวง.......................................................... 
อ ำเภอ .............................จังหวัด..........................หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน..........................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี................................................... 
ขอทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้  
 ๑. การทักท้วง 

  ๑.๑  ทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรออกเสียงลงคะแนน 

   หน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ..........ต ำบล/เทศบำล.................................อ ำเภอ/เขต .......................... ..........
เขตเลือกตั้งท่ี ............... จังหวัด ........................ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ......................................................................ดังนี ้
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
  ๑.๒ เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ด ำเนินกำร (ให้ท ำเครื่องหมำย / ใน     )  
    แก้ไขตำมที่ทักท้วง 

    ไม่แก้ไขตำมที่ทักท้วง 

    บันทึกเหตุกำรณ์ในรำยงำนเหตุกำรณ์ด้วยแล้ว 

    ไม่ได้บันทึกเหตุกำรณ์ในรำยงำนเหตุกำรณ์ฯ 
   อื่นๆ ...................................................................................... 
    ๑.๓  ขณะที่ทักท้วงมีพยำนท่ีเห็นเหตุกำรณ์ ได้แก่ ........................................................................................................ 
  ๒. การคัดค้าน 

  ๒.๑ คัดค้ำนกำรนับคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ .......... ต ำบล/เทศบำล ..............................................  
อ ำเภอ/เขต             เขตเลือกตั้งท่ี ................ จังหวัด .................... ในกำรเลือกตั้งเมื่อ...................................................................... 
ดังนี้ ......................................................................................................................................................................................................... 
  ๒.๒ คัดค้ำนกำรรวมคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ ......... หมู่ที่ ........ ต ำบล/เทศบำล .......................................... ........ 
อ ำเภอ/เขต .......... เขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด ......................... ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันท่ี .................................................................. 
ดังนี้ ..................................................................................................................................................................................................... 
 จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 

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

           (...........................................................) 
   (ลงช่ือ)............................................................  ผู้รับค ำทักท้วง 

           (...........................................................) 
                                                                วันท่ี............................................... เวลำ............................... นำฬิกำ 

 
 
 
 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ 

7 กรกฎาคม  2562 18.20 

ข้าวย า  ล้ าเลิศ  77/5  
 5  -  - บานชื่น

บำนชื่น  บานชื่น
บำนชื่น 

 - 

นำงสำวข้ำวย ำ  ล้ ำเลิศ 

ไข่เต่า 

 7 กรกฎำคม 2562  13.30 น. 

หมายเหตุ ๑. ฉบับจริงให้ผู้รับค ำทักท้วงเก็บไว้ 
 ๒. ฉบับส ำเนำให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 
  
 
 

 บานบุรี
บำนชื่น 

นำยมะกอก ดอกผล 

 1  1 บานชื่น
บำนชื่น 

บานชื่น
บำนชื่น  1 บานบุรี 7 กรกฎาคม 2562 

กปน.ไม่มีการพับบัตรเลือกตั้งก่อนมอบให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนที่คูหาลงคะแนน 

ไม่มี 
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                     แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
  แบบคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน   

 

วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. .............. เวลำ ...................... นำฬิกำ 
 

 ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว..................................................... อยู่บ้ำนเลขที่......................................................................... 
หมู่ที่............... ซอย /ตรอก.................................ถนน................................................ต ำบล/แขวง.......................................................... 
อ ำเภอ .............................จังหวัด..........................หมำยเลขโทรศัพท์บ้ำน..........................โทรศัพท์เคลื่อนที่................................................... 
ขอทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้  
 ๑. การทักท้วง 

  ๑.๑  ทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรออกเสียงลงคะแนน 

   หน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ..........ต ำบล/เทศบำล.................................อ ำเภอ/เขต ........ ............................
เขตเลือกตั้งท่ี .............. จังหวัด ........................ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ..........................................................................................ดังนี ้
.................................................................................................................................................................................................................... 
  ๑.๒ เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ด ำเนินกำร (ให้ท ำเครื่องหมำย / ใน     )  
    แก้ไขตำมที่ทักท้วง 

    ไม่แก้ไขตำมที่ทักท้วง 

    บันทึกเหตุกำรณ์ในรำยงำนเหตุกำรณ์ด้วยแล้ว 

    ไม่ได้บันทึกเหตุกำรณ์ในรำยงำนเหตุกำรณ์ฯ 
   อื่นๆ ...................................................................................... 
    ๑.๓  ขณะที่ทักท้วงมีพยำนท่ีเห็นเหตุกำรณ์ ได้แก่ ........................................................................................................ 
  

 ๒. การคัดค้าน 

  ๒.๑ คัดค้ำนกำรนับคะแนน หน่วยเลือกตั้งท่ี ...1...... หมู่ที่ ....1...... ต ำบล/เทศบำล     ต าบลบานชื่น    
อ ำเภอ/เขต       บานชื่น     เขตเลือกตั้งท่ี ..1...... จังหวัด .....บานบุรี.......... ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันท่ี   7 กรกฎาคม 2562   
ดังนี้  กปน. วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งของผู้สมัครหมำยเลข 00200 ไม่ถูกต้อง  ลักษณะบัตรเป็นบัตรดี แต่ กปน. วินิจฉัยว่ำเป็นบัตรเสีย และไดม้ีกำรบันทึกลงใน
รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตั้ง แบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/3 แล้ว 
  ๒.๒ คัดค้ำนกำรรวมคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ ......... หมู่ที่ ........ ต ำบล/เทศบำล .............................................
อ ำเภอ/เขต .......... เขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด ......................... ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ...................................................................... 
ดังนี้ ......................................................................................................................................................................................................... 
 จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 
 
 

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

           (...........................................................) 
   (ลงช่ือ)............................................................  ผู้รับค ำทักท้วง 

           (...........................................................) 
                                                                วันท่ี............................................... เวลำ............................... นำฬิกำ 

 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ 

7 กรกฎาคม  2562 18.20 

ข้าวย า  ล้ าเลิศ  77/5  
 5  -  - บานชื่น

บำนชื่น  บานชื่น
บำนชื่น 

 - 

นำงสำวข้ำวย ำ  ล้ ำเลิศ 

ไข่เต่า 

 7 กรกฎำคม 2562  18.30 น. 

หมายเหตุ ๑. ฉบับจริงให้ผู้รับค ำทักท้วงเก็บไว้ 
 2. ฉบับส ำเนำให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 
 
 

 บานบุรี
บำนชื่น 

นำยมะกอก ดอกผล 
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ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี   1     
เขตเลือกตั้งท่ี  1  ต าบล/แขวง   บานชื่น   อ าเภอ/เขต  บานชืน่ จังหวัด  บานบุรี     . 

เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 
 

  
 เนื่องจำกได้เกิดเหตุกำรณ์  จลำจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืน           
ในหน่วยเลือกตั้งที่   1  .เขตเลือกตั้งที่   1   (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง      บานชื่น     1      อ ำเภอ/เขต   บานชื่น .    
จังหวัด      บานบุรี       ในวันเลือกตั้ง ท ำให้กำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สำมำรถกระท ำได้ 

 ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๕ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่    1   เขตเลือกตั้งที่    1    (ถ้ำมี) 
ต ำบล/แขวง    บานชื่น     1อ ำเภอ/เขต     บานชื่น      จังหวัด     บานบุรี      จึงประกำศให้งดกำรลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ 

     ประกำศ  ณ  วันที่   7  . เดือน    กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 . 
 
 
 
               (ลงชื่อ) ..............................................  
                (............................................) 
                 ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่  1  .  
 

   

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ 

นำยมะกอก ดอกผล 

หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ จัดท ำจ ำนวน ๓ ชุด 

               ๑. ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง จ ำนวน ๑ ชุด 

               ๒. เก็บไว้ในเล่มเพื่อส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน ๑ ชุด 

               ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จ ำนวน ๑ ชุด 
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๕.๒ ตัวอย่างแบบพิมพ์ 
และค าอธิบายการกรอกแบบพิมพ ์

ในการนับคะแนนเลือกตั้ง 
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แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น 
 

ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่   7    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 .  
หน่วยเลือกตั้งที่   1  เขตเลือกตั้งท่ี  -  (ถ้ามี) ต าบล/แขวง บานชื่น   

อ าเภอ/เขต    บานชื่น    จังหวัด    บานบุรี     .  
 

หมำยเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

00100 
 

นำยดอกรัก 
สีม่วง 

                     

00200 
 

นำงรำตรี 
หอมพุ้ง 

                     

00300 
 

นำยพุด  
กลีบซ้อน 

                     

00400 
 

น.ส.ช่อม่วง 
อร่อยมำก 

                     

00500 
 

นำยขนมชั้น 
ห่อใบตอง 

                     

  คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)   
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียท้ังหมด  
 

(ลงช่ือ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                                         (.........................................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (...............................)        (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง            (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)                                                         (.............................) 
          
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนไดส้ะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 
 
 

    แผ่นที่ ............... 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ 

25 
.........
...... 

80 
............

... 

5 
10 
........
....... 

 50 
.........
...... 0 

......

......

... 

170 
.............
.. 

 0 
........
....... 

155 

1 

นายมะกอก ดอกผล 

นายหอม  หวัใหญ่ 

นางพุทธชาด กล่ินก าจาย 

น.ส.มะลิ ขาวสะอาด 

 นายแครอท  สีสม้ นางบวัสาย  สีชมพ ู

นายมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะนาว  น ้าดี 

นายสม้โอ  แสนฉ ่า 

ก 

ค 

ง 

จ 

ฉ 
ช 
ซ 
ฌ 

ข 

 

การตรวจสอบความถกูต้อง 

1.        ฉ     =    ก + ข + ค + ง + จ            = จ านวนบัตรดี 

2.      ฌ     =      ฉ + ช + ซ                     =  จ านวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน 
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แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่น 
 

ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่   7   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  .  
หน่วยเลือกตั้งที่   1  เขตเลือกตั้งท่ี  1  (ถ้ามี) ต าบล/แขวง  บานชื่น .   

อ าเภอ/เขต   บานชื่น    จังหวัด   บานบุรี     . 
 

หมำยเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

00100 
 

นำยลูกชุบ 
สีสวย 

                     

00200 
 

 น.ส.ซำหริม่ 
อิ่มใจ 

                     

00300 
 

นำยใส่ไส้  
ใบบัว 

                     

00400 
 

นำงล ำเจียก 
พำยำก 

                     

00500 
 

นำยไข่
หวำนหอม 

                     

00600 นำยเผือก 
ชวนหิว 

                     

00700 นำงเมี่ยงค ำ 
ส ำรับด ี

                     

  คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)  
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียท้ังหมด - 
 
 

(ลงช่ือ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                                         (.........................................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (...............................)        (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง            (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)                                                         (.............................) 
 
 
  หมายเหต ุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนได้สะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

แผ่นที่ ............... 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ 

25 

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

45 
.........
...... 

75 
............

... 

15 

- 
15 

5 
..
..
..
..
..
..
..
. 

-
..........
..... 

5 
....
....
....
... 

30 
...........

.... 

1 

นายมะกอก ดอกผล 

นายหอม  หวัใหญ่ 

นางพุทธชาด กล่ินก าจาย 

น.ส.มะลิ ขาวสะอาด 

นายแครอท  สีสม้ นางบวัสาย  สีชมพ ู

นายมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะนาว  น ้าดี 

นายสม้โอ  แสนฉ ่า 

 

28 
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แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี 

 

ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่  7  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  
หน่วยเลือกตั้งที่   1  เขตเลือกตั้งท่ี  1  (ถ้ามี) ต าบล/แขวง บานชื่น   

อ าเภอ/เขต    บานชื่น    จังหวัด    บานบุรี     .  
 

หมำยเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

00100 
 

นำยจันทร ์
แสงนวล 

                     

00200 
 

 นำยแสง  
สว่ำงด ี

                     

00300 
 

 นำงค ำเดอืน 
เต็มดวง 

                     

00400 
 

นำยนที  
เต็มล้น 

                     

00500 
 

 นำงดวงดำว 
ส่องสว่ำง 

                     

00600 นำงฟ้ำใส 
โล่งแจ้ง 

                     

00700 นำยธรณี 
เข้มแข็ง 

                     

   คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)  
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียท้ังหมด  
 

(ลงช่ือ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                                         (.........................................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (...............................)        (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง            (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)                                                         (.............................) 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนได้สะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อยำ่งชัดเจน 

 
 

  แผ่นที่ ............... 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ 

11 
...........

.... 

15 
...........

.... 

53 
...........

.... 

55 

230 

นายมะกอก ดอกผล 

นายหอม  หวัใหญ่ 

นางพุทธชาด กล่ินก าจาย 

น.ส.มะลิ ขาวสะอาด 

นายแครอท  สีสม้ 

นายมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะนาว  น ้าดี 

10 

10 
...........

.... 
250 

10 
........
....... 

80 
...........

.... 

6 
...........

.... 

นายสม้โอ  แสนฉ ่า 

1 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 
ฌ 

การตรวจสอบความถกูต้อง 

1.    ซ =  ก + ข + ค + ง + จ + ฉ + ช        =  จ านวนบัตรดี 

2.    ฎ      = ซ + ฌ + ญ                           =  จ านวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน 

ญ 
ฎ 

นางบวัสาย  สีชมพ ู
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แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

 

ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่   7    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562 .  
หน่วยเลือกตั้งที่   1  เขตเลือกตั้งท่ี  -  (ถ้ามี) ต าบล/แขวง บานชื่น   

อ าเภอ/เขต    บานชื่น    จังหวัด    บานบุรี     .  
 

หมำยเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

00100 
 

นำยดอกรัก 
สีม่วง 

                     

00200 
 

นำงรำตรี 
หอมพุ้ง 

                     

00300 
 

นำยพุด  
กลีบซ้อน 

                     

00400 
 

น.ส.ช่อม่วง 
อร่อยมำก 

                     

00500 
 

นำยขนมชั้น 
ห่อใบตอง 

                     

  คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)   
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียท้ังหมด  
 

(ลงช่ือ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                                         (.........................................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (...............................)        (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง            (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)                                                         (.............................) 
          
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนไดส้ะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 
 
 
 
 

    แผ่นที่ ............... 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ 

25 
.........
...... 

80 
............

... 

5 
10 
........
....... 

 50 
.........
...... 0 

......

......

... 

170 
.............
.. 

 0 
........
....... 

155 

1 

นายมะกอก ดอกผล 

นายหอม  หวัใหญ่ 

นางพุทธชาด กล่ินก าจาย 

น.ส.มะลิ ขาวสะอาด 

 นายแครอท  สีสม้ นางบวัสาย  สีชมพ ู

นายมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะนาว  น ้าดี 

นายสม้โอ  แสนฉ ่า 

ก 

ค 

ง 

จ 

ฉ 
ช 
ซ 
ฌ 

ข 

 

การตรวจสอบความถกูต้อง 

1.        ฉ     =    ก + ข + ค + ง + จ            = จ านวนบัตรดี 

2.      ฌ     =      ฉ + ช + ซ                     =  จ านวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน 



92 
 

 
 
 
 

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 
 

ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่  7  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  
หน่วยเลือกตั้งที่   1  เขตเลือกตั้งท่ี  1  (ถ้ามี) ต าบล/แขวง บานชื่น   

อ าเภอ/เขต    บานชื่น    จังหวัด    บานบุรี     .  
 

หมำยเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

00100 
 

นำยจันทร ์
แสงนวล 

                     

00200 
 

 นำยแสง  
สว่ำงด ี

                     

00300 
 

 นำงค ำเดอืน 
เต็มดวง 

                     

00400 
 

นำยนที  
เต็มล้น 

                     

00500 
 

 นำงดวงดำว 
ส่องสว่ำง 

                     

00600 นำงฟ้ำใส 
โล่งแจ้ง 

                     

00700 นำยธรณี 
เข้มแข็ง 

                     

   คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)  
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด  
 

(ลงช่ือ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
                                         (.........................................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (...............................)        (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง            (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)                                                         (.............................) 
 
 
 
 
 
      หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนได้สะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 
 
 

แผ่นที่ ............... 1 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ 

11 
...........

.... 

15 
...........

.... 

53 
...........

.... 

55 

230 

นายมะกอก ดอกผล 

นายหอม  หวัใหญ่ 

นางพุทธชาด กล่ินก าจาย 

น.ส.มะลิ ขาวสะอาด 

นายแครอท  สีสม้ 

นายมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะนาว  น ้าดี 

10 
10 

...........
.... 
250 

10 
........
....... 

80 
...........

.... 

6 
...........

.... 

นายสม้โอ  แสนฉ ่า 

ก 

ข 

ค 

ง 

จ 

ฉ 

ช 

ซ 
ฌ 

การตรวจสอบความถกูต้อง 

1.    ซ =  ก + ข + ค + ง + จ + ฉ + ช        =  จ านวนบัตรดี 

2.    ฎ      = ซ + ฌ + ญ                           =  จ านวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน 

ญ 
ฎ 

นางบวัสาย  สีชมพ ู

กรณีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน 

(อบต.ทีม่ีตั้งแต่ 6 เขตเลือกตั้งขึ้นไป) 
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แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 
 

ในการเลือกตั้งเม่ือวันที่   7   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2562  .  
หน่วยเลือกตั้งที่   1  เขตเลือกตั้งท่ี  1  (ถ้ามี) ต าบล/แขวง  บานชื่น 

อ าเภอ/เขต   บานชื่น    จังหวัด   บานบุรี     . 
  

หมำยเลข 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล ช่องขีดคะแนน คะแนน
รวม 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

00100 
 

นำยจันทร ์
แสงนวล 

                     

00200 
 

 นำยแสง  
สว่ำงด ี

                     

00300 
 

 นำงค ำเดอืน 
เต็มดวง 

                     

00400 
 

นำยนที  
เต็มล้น 

                     

00500 
 

 นำงดวงดำว 
ส่องสว่ำง 

                     

00600 นำงฟ้ำใส 
โล่งแจ้ง 

                     

00700 นำยธรณี 
เข้มแข็ง 

                     

   คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี) - 
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียท้ังหมด  
 

 
(ลงช่ือ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

                                         (.........................................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง          (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (...............................)        (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)         (.............................) 
(ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง            (ลงช่ือ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.............................)                                                         (.............................) 
 
 
  หมายเหต ุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนได้สะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
 
 
 
 

แผ่นที่ ............... 

-
..........
..... 

1 

นายมะกอก ดอกผล 

นายหอม  หวัใหญ่ 

นางพุทธชาด กล่ินก าจาย 

น.ส.มะลิ ขาวสะอาด 

นายแครอท  สีสม้ นางบวัสาย  สีชมพ ู

นายมะกรูด  สีเขียว 

น.ส.มะนาว  น ้าดี 

นายสม้โอ  แสนฉ ่า 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ 
กรณีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้มากกว่า 1 คนต่อเขตเลือกตั้ง 

(อบต. ทีม่ี 1 – 5 เขตเลือกตั้ง) 

11 
...........

.... 

15 
...........

.... 

53 
...........

.... 

55 

10 
10 

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

- 

10 
........
....... 

80 
...........

.... 

6 
...........

.... 
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รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น 

 
 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง ........................................................................... กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จ ำนวน ............... คน             
เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตัง้ที่ ......... เขตเลือกตั้งที่ ......... (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง ..................................................    
อ ำเภอ/เขต .................... จังหวัด .......................... ได้นับคะแนนเลือกต้ัง ………………………………………….……....... เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ................. คน  (.........................................) 
 ๒. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง   ................. คน  (.........................................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด   ................. บตัร (.........................................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง (๔.๑+๔.๒+๔.๓) ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๑ จ ำนวนบัตรดี        ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๒ จ ำนวนบัตรเสีย       ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๓ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด .................... บัตร (.........................................) 
 ๕. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ     . ................... บัตร (.........................................) 
 ๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร 
 

00100  นำยดอกรกั  สีม่วง      

00200  นำงรำตรี  หอมพุ้ง      

00300  นำยพุด  กลีบซ้อน      

00400  น.ส.ช่อม่วง  อร่อยมำก    0 (ศูนย์)     

00500  นำยขนมชั้น  ห่อใบตอง    0 (ศูนย์)     

 

  ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 
      (ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
           (........................................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                   (...............................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
      (....................................)                       (..............................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                    (..............................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................)                      (..............................) 

 

 

 

 

ผ.ถ. ๕/๗ 

หมายเหต ุ  ผ.ถ. ๕/๗ จัดท ำจ ำนวน ๓ ชุด    
 ๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด  
 ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
 ๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด 

นายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น
บานชื่น 

1 
7 กรกฎาคม 2562 

1 - บานชื่น 
บานชื่น บานบุรี นายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น 

155 
10 
5 
10 

 

170 

 170 
180 

 175 

ห้า 

หนึ่งร้อยเจ็ดสบิห้า 

สิบ 

หนึ่งร้อยแปดสิบ 
หนึ่งร้อยเจ็ดสบิ 
หนึ่งร้อยห้าสิบห้า 

หนึ่งร้อยเจ็ดสบิ 

สิบ 

7 กรกฎาคม 2562 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีสม้ 

นำงบัวสำย สีชมพ ู

นำยมะกรูด สเีขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำด ี

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

  ค1 

ได้คะแนน 

ข 
ก 

จ 

ค 
ง 

ฉ 

25 (ยี่สิบห้า)   

50 (ห้าสิบ) 

80 (แปดสิบ) 

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน 

  ค2 

  ค3 

  ค4 

  ค5 

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

 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งปรำกฏว่ำจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน
ลงคะแนน 
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รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่น 

 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง ........................................................................... กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จ ำนวน ............... คน  
เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ ......... เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง ..................................................    
อ ำเภอ/เขต ................ จังหวัด ................. ได้นับคะแนนเลือกต้ัง ...………………………………………………… เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ................. คน (.............................) 
 ๒. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ................. คน  (.............................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด  ................. บตัร  (.............................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง (๔.๑+๔.๒+๔.๓) ................. บตัร (.............................) 
  ๔.๑ จ ำนวนบัตรดี        ................. บตัร (.............................) 
  ๔.๒ จ ำนวนบัตรเสีย      ................. บตัร  (.............................) 
  ๔.๓ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  ................. บตัร (.............................) 
 ๕. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ     ................. บตัร (.............................) 
 ๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 

  ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

           (........................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                   (...............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
      (....................................)                       (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                    (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................)       (..............................)                
 
 
 

 

 

 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะแนน 

00100  นำยลูกชุบ  สีสวย  45  (สี่สิบห้ำ)     

00200  นำงสำวซำหริ่ม  อิ่มใจ  25  (ยี่สิบห้ำ)     

00300  นำยใส่ไส้  ใบบวั  75  (เจ็ดสิบห้ำ)   

00400  นำงล ำเจียก  พำยำก  30  (สำมสิบ)     

00500  นำยไข่หวำน  หอมหวล  15  (สิบห้ำ)     

00600  นำยเผือก  ชวนหิว  28  (ยี่สิบแปด)     

00700  นำงเมี่ยงค ำ  ส ำรบัดี    5  (ห้ำ)     

ส.ถ. ๕/๗ 

หมายเหต ุ  ส.ถ. ๕/๗ จดัท ำจ ำนวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง                                                         ๑ ชุด 
 ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว              ๑ ชุด 
 ๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑ ชุด 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานช่ืน 6 
7 กรกฎาคม 2562 

1 1 บานชื่น 
บานชื่น บานบุรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบานชื่น 

 

150 

5 

15 

10 

170 

170 

180 

175 

สิบห้า 

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า 

ห้า 

หนึ่งร้อยแปดสิบ 

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ 

หนึ่งร้อยห้าสิบ 

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ 

สิบ 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีสม้ 

นำงบัวสำย สีชมพ ู

นำยมะกรูด สเีขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำด ี

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

7 กรกฎาคม 2562 

ข  
ค 
ง 

ฉ 
จ 

ก 

ค =ข–(ง+จ) 

ฉ = ก – ข 

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน 

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

 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งปรำกฏจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน)
ลงคะแนน 
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รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี 

 
 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง .................................................................................. กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จ ำนวน .......... คน  

เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ ......... เขตเลือกตั้งที่ ........................ (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง .....................    
อ ำเภอ/เขต ..........................จังหวัด ......................... ได้นับคะแนนเลือกต้ัง …………….………………………..………………………….……………… เรียบร้อยแล้ว  
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ................. คน  (.........................................) 
 ๒. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ................. คน (.........................................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด  ................. บตัร (.........................................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง (๔.๑+๔.๒+๔.๓) ................. บัตร (.........................................) 
  ๔.๑ จ ำนวนบัตรดี       ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๒ จ ำนวนบัตรเสีย      ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๓ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  .................... บัตร (.........................................) 
 ๕. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ     .................... บัตร (.........................................) 
 ๖. ผู้สมัครรับเลอืกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 

  ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

           (........................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                   (...............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
      (....................................)                       (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                    (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................)                      (..............................) 
 

 
 
 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะแนน 

00100  นำยจันทร์  แสงนวล  15 (สิบห้ำ)    

00200  นำยแสง  สว่ำงด ี
 11 (สิบเอ็ด)    

00300  นำงค ำเดือน  เต็มดวง  53 (ห้ำสิบสำม) 

00400  นำยนที  เต็มล้น    6 (หก)       

00500  นำงดวงดำว  ส่องสว่ำง  55 (ห้ำสิบห้ำ)    

00600  นำงฟ้ำใส  โล่งแจ้ง  80 (แปดสิบ)    

00700  นำยธรณี  เขม้แข็ง 
 10 (สิบ)     

ส.ถ. ๕/๗ 

หมายเหต ุ  ส.ถ. ๕/๗ จดัท ำจ ำนวน ๓ ชุด  
 ๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด  ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด ๓. ส่ง กกต.ทอ้งถิน่ ๑ ชุด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี 
1 

7 กรกฎาคม 2562 
1 บานชื่น 

บานชื่น บานบุรี 

230 

10 

10 

50 

250 

300 

  290 

สิบ 

สองร้อยเก้าสิบ 

สิบ 

สามร้อย 

สองร้อยห้าสิบ 

สองร้อยสามสิบ 

สองร้อยห้าสิบ 

ห้าสิบ 

7 กรกฎาคม 2562 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีสม้ 

นำงบัวสำย สีชมพ ู

นำยมะกรูด สเีขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำด ี

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี 

ค1 

ค5 

ค4 

ค2 

ค6 

ค7 

ก 
ข 

จ 
ง 
ค  

ฉ ฉ   = ก – ข 

ค   
=   
ค1  
+   
ค2   
+   
ค3    
+   
ค4    
+    
ค5    
+     
ค6  
+    
ค7 

1 

250 

ค3 

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน 

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

 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งปรำกฏจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน)
ลงคะแนน 
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. 
 

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

 
 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง ........................................................................... กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จ ำนวน ............... คน             
เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ ......... เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง ..................................................    
อ ำเภอ/เขต .................... จังหวัด .......................... ได้นับคะแนนเลือกต้ัง ………………………………………….……....... เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ................. คน  (.........................................) 
 ๒. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง   ................. คน  (.........................................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด   ................. บตัร (.........................................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง (๔.๑+๔.๒+๔.๓) ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๑ จ ำนวนบัตรดี        ................. บัตร (.........................................) 
  ๔.๒ จ ำนวนบัตรเสีย       ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๓ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด .................... บัตร (.........................................) 
 ๕. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ     . ................... บัตร (.........................................) 
 ๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร 
 

00100  นำยดอกรกั  สีม่วง      

00200  นำงรำตรี  หอมพุ้ง      

00300  นำยพุด  กลีบซ้อน      

00400  น.ส.ช่อม่วง  อร่อยมำก    0 (ศูนย์)     

00500  นำยขนมชั้น  ห่อใบตอง    0 (ศูนย์)     

  ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

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

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                   (...............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
      (....................................)                       (..............................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                    (..............................) 

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................)                      (..............................) 

 

 

 
 

ผ.ถ. ๕/๗ 

หมายเหต ุ  ผ.ถ. ๕/๗ จดัท ำจ ำนวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด ๓. ส่ง กกต. ทอ้งถิน่ ๑ ชุด 

นายกองค์การบริหารต าบลบานชื่น
บานชื่น 

1 
7 กรกฎาคม 2562 

1 - บานชื่น 
บานชื่น บานบุรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บานชื่น 

155 
10 
5 
10 

 

170 

 170 
180 

 175 

ห้า 

หนึ่งร้อยเจ็ดสบิห้า 

สิบ 

หนึ่งร้อยแปดสิบ 
หนึ่งร้อยเจ็ดสบิ 
หนึ่งร้อยห้าสิบห้า 

หนึ่งร้อยเจ็ดสบิ 

สิบ 

7 กรกฎาคม 2562 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีสม้ 

นำงบัวสำย สีชมพ ู

นำยมะกรูด สเีขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำด ี

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

  ค1 

 ค5 

  ค3 

 ค4 

ค2 

ได้คะแนน 

ข 
ก 

จ 

ค 
ง 

ฉ 

25 (ยี่สิบห้า)   

50 (ห้าสิบ) 

ฉ = ก – ข 

80 (แปดสิบ) 

ค = 
ค1  
+  
ค2  
+  
ค3  
+  
ค4  
+  
ค5 

  

  

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน 

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

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งปรำกฏจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน)
ลงคะแนน 
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รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

 
 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง .................................................................................. กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จ ำนวน .......... คน  

เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ .................. เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง .........................................................    
อ ำเภอ/เขต ...............................จังหวัด ......................... ได้นับคะแนนเลือกต้ัง …………….………………………..………………………….……………… เรียบร้อยแล้ว  
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ................. คน  (.........................................) 
 ๒. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ................. คน (.........................................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด  ................. บตัร (.........................................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง (๔.๑+๔.๒+๔.๓)  ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๑ จ ำนวนบัตรดี       ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๒ จ ำนวนบัตรเสีย      ................. บตัร (.........................................) 
  ๔.๓ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  .................... บัตร (.........................................) 
 ๕. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ     .................... บัตร (.........................................) 
 ๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 

 

  ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .............................................. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
           (........................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                   (...............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
      (....................................)                       (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                    (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................)                      (..............................) 
 

 

 
 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะแนน 

00100  นำยจันทร์  แสงนวล  15 (สิบห้ำ)    

00200  นำยแสง  สว่ำงด ี
 11 (สิบเอ็ด)    

00300  นำงค ำเดือน  เต็มดวง  53 (ห้ำสิบสำม) 

00400  นำยนที  เต็มล้น    6 (หก)       

00500  นำงดวงดำว  ส่องสว่ำง  55 (ห้ำสิบห้ำ)    

00600  นำงฟ้ำใส  โล่งแจ้ง  80 (แปดสิบ)    

00700  นำยธรณี  เขม้แข็ง 
 10 (สิบ)     

ส.ถ. ๕/๗ 

หมายเหต ุ  ส.ถ. ๕/๗ จดัท ำจ ำนวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด ๓. ส่ง กกต.ท้องถิ่น ๑ ชุด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานช่ืน 1 
7 กรกฎาคม 2562 

1 บานชื่น 
บานช่ืน บานบุรี 

230 

10 

10 

50 

250 

300 

  290 

สิบ 

สองร้อยเก้าสิบ 

สิบ 

สามร้อย 

สองร้อยห้าสิบ 

สองร้อยสามสิบ 

สองร้อยห้าสิบ 

ห้าสิบ 

7 กรกฎาคม 2562 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีสม้ 

นำงบัวสำย สีชมพ ู

นำยมะกรูด สเีขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำด ี

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานช่ืน 

ค1 

ค5 

ค4 

ค2 

ค6 

ค7 

ก 
ข 

จ 
ง 
ค  

ฉ ฉ   = ก – ข 

ค   
=   
ค1  
+   
ค2   
+   
ค3    
+   
ค4    
+    
ค5    
+     
ค6  
+    
ค7 

1 

250 

ค3 

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน (กรณีมี ส.อบต.ได้เขตเลือกตั้งละ 1 คน) 
(อบต.ที่มีตั้งแต่ 6 เขตเลือกตั้งข้ึนไป) 

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

 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งปรำกฏจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน) 
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รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

 
 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง .................................................................................. กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จ ำนวน .......... คน  

เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่ .................. เขตเลือกตั้งที่ ........... (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง .........................................................    
อ ำเภอ/เขต ...............................จังหวัด ......................... ได้นับคะแนนเลือกต้ัง …………….………………………..………………………….……………… เรียบร้อยแล้ว  
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ๑. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ................. คน  (....................................) 
 ๒. จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง  ................. คน (....................................) 
 ๓. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด  ................. บตัร (....................................) 
 ๔. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง (๔.๑+๔.๒+๔.๓)  ................. บตัร (....................................) 
  ๔.๑ จ ำนวนบัตรดี       ................. บตัร (....................................) 
  ๔.๒ จ ำนวนบัตรเสีย      ................. บตัร (....................................) 
  ๔.๓ จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ท ำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด  .................... บัตร (....................................) 
 ๕. จ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ     .................... บัตร (....................................) 
 ๖. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมล ำดับหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ดังนี้ 

 

  ประกำศ ณ วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .............................................. ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วย
เลือกตั้ง 
           (........................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                   (...............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
      (....................................)                       (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (................................)                    (..............................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................)                      (..............................) 
 

 

 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะแนน 

00100  นำยจันทร์  แสงนวล  15 (สิบห้ำ)    

00200  นำยแสง  สว่ำงด ี  11 (สิบเอ็ด)    

00300  นำงค ำเดือน  เต็มดวง  53 (ห้ำสิบสำม) 

00400  นำยนที  เต็มล้น    6 (หก)       

00500  นำงดวงดำว  ส่องสว่ำง  55 (ห้ำสิบห้ำ)    

00600  นำงฟ้ำใส  โล่งแจ้ง  80 (แปดสิบ)    

00700  นำยธรณี  เขม้แข็ง  10 (สิบ)     

ส.ถ. ๕/๗ 

หมายเหต ุ  ส.ถ. ๕/๗ จดัท ำจ ำนวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด ๒. ใส่ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด ๓. ส่ง กกต.ท้องถิ่น ๑ ชุด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานช่ืน 2 
7 กรกฎาคม 2562 

1 บานชื่น 
บานช่ืน บานบุรี 

230 

10 

10 

50 

250 

300 

  290 

สิบ 

สองร้อยเก้าสิบ 

สิบ 

สามร้อย 

สองร้อยห้าสิบ 

สองร้อยสามสิบ 

สองร้อยห้าสิบ 

ห้าสิบ 

7 กรกฎาคม 2562 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ ่

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีสม้ 

นำงบัวสำย สีชมพ ู

นำยมะกรูด สเีขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำด ี

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานช่ืน 

ก 
ข 

จ 
ง 
ค  

ฉ ฉ   = ก – ข 

1 

250 

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน (กรณีมี ส.อบต.ในบางเขตเลือกตั้งได้มากกว่า 1 คน) 

(กรณี อบต.ทีมี่ 1-5 เขตเลือกตั้ง) 

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

 

(ระบุเหตุผลกรณีท่ีผลกำรนับคะแนนเลือกตั้งปรำกฏจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน)
ลงคะแนน 

ค =ข-(ง+จ) 

หมายเหต ุคะแนนของผูส้มคัรแตล่ะราย 

ที่ไดร้บัจะตอ้งไมเ่กินจ านวนบตัรดี 
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แบบรายงานการตรวจสอบจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ออกเสียงลงคะแนน 
(ระเบียบฯ ข้อ 165 วรรคสอง) 

ในกำรเลือกตั้ง (สมำชิกสภำท้องถิ่น/ผู้บริหำรท้องถิ่น) ............................................................................... 
ของหน่วยเลือกตั้งที่ ............. เขตเลือกตั้งที่ ...........  

ต ำบล ............................. อ ำเภอ .............................จังหวัด ..............................................  

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

เรียน  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ส ำเนำรำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
                   ๒. ส ำเนำรำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ. ๕/๗ หรือ ผ.ถ. ๕/๗) 
                   ๓. หลักฐำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 

 ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ (อปท.) ..............................................................ได้มีประกำศ     
ให้มีกำรเลือกตั้ง (สมำชิกสภำท้องถิ่น/ผู้บริหำรท้องถิ่น) ............................................................................................................ 
ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ..............เดือน .......................... พ.ศ. ................. นั้น  

 คณะกรรมกำรประจ ำหน่ วยเลือกตั้ งที่  ..................... เขตเลือกตั้ งที่  ( ถ้ำมี ) .....................                
ต ำบล......................... อ ำเภอ .................................. จังหวัด ... .................................. ได้ด ำเนนิกำรนับคะแนนเลอืกตั้ง                                
(สมำชิกสภำท้องถิ่น/ผู้บริหำรท้องถิ่น)......................................................................................................... แล้วปรำกฏว่ำ 
จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งได้ตรวจสอบพบว่ำ......................... 
. . . (ร ะ บุ เห ตุ ที่ ผ ล ก ำ รนั บ ค ะ แ น น เลื อ ก ตั้ ง ป ร ำ ก ฏ จ ำ น ว น ผู้ ม ำ ใช้ สิ ท ธิ เลื อ ก ตั้ ง ไม่ ต ร งกั บ จ ำ น ว น บั ต ร เลื อ ก ตั้ ง ที่ ใช้ อ อ ก เสี ย ง

ลงคะแนน).................................................................................... ....................................................................................... 
รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

                               ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 
(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 
(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 
(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

 

 

 

(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 
(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 
(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 
(ลงช่ือ) ...................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
 (....................................) 

 ลงชื่อ ................................................ ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
          (..............................................) 

 

 

 

หมายเหตุ : แบบรำยงำนกำรตรวจสอบจ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ 165 วรรคสอง) 
               ๑. ฉบับจริงส่งให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง จ ำนวน ๑ ชุด 
               ๒. ส ำเนำแจ้งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทรำบและเก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จ ำนวน ๑ ชุด 
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รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ 
และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 
ที่เลือกตั้ง  โรงเรียนบ้านหนองหอย  หน่วยเลือกตั้งท่ี  1  เขตเลือกตั้งที่  1- .  

ต าบล บานชื่น   อ าเภอ บานชื่น   จังหวัด บานบุรี 
 

 วันท่ี.......... เดือน .................... พ.ศ. ................คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง จ ำนวน....... คน (ไม่น้อยกว่ำ ๕ คน) และ
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยประจ ำท่ีเลือกตั้ง จ ำนวน ........คน ได้น ำหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่นและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น ออกจำกที่เลือกตั้ง และน ำมำมอบให้แก่คณะกรรมกำร                  
กำรเลือกตั้งประจ ำองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น โดยมีรำยกำรส่งมอบ ดังน้ี 

๑. หีบบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น         จ ำนวน ..........ใบ  
หีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น        จ ำนวน ..........ใบ 

๒. ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมำยเหตุกำรออกเสียงลงคะแนน    จ ำนวน ........ ชุด  
                 และชุดอื่นๆ          จ ำนวน .........ชุด (ถ้ำมี) 

๓.  ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)            จ ำนวน .........ฉบับ 
๔.  ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจ ำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นกำรออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)   จ ำนวน .........ฉบับ 
๕.  บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจำกกำรลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น   จ ำนวน .........บัตร 

  บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจำกกำรลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น      จ ำนวน .........บัตร 
๖.  ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น      จ ำนวน .........บัตร 

ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น      จ ำนวน .........บัตร 
๗.  รำยงำนเหตุกำรณ์ประจ ำท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)       จ ำนวน .........ชุด 
๘.  รำยงำนผลกำรนับคะแนนสมำชิกสภำท้องถิ่น (ส.ถ. ๕/๗)       จ ำนวน .........ชุด 
     รำยงำนผลกำรนับคะแนนผู้บริหำรท้องถิ่น (ผ.ถ. ๕/๗)       จ ำนวน ........ ชุด 
๙.  คูหำลงคะแนน           จ ำนวน ........ คูหำ 
๑๐.  แบบขีดคะแนนสมำชิกสภำท้องถิ่น (ส.ถ./ผถ. 5/๖)        จ ำนวน ...….. แผ่น 
       แบบขีดคะแนนผู้บริหำรท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๖)       จ ำนวน ........ แผ่น 

๑๑.  วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................... ............................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................................................
.. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 
.................................................................................................... ................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... .......................................................................... 
.................................................................................................................................................................. .................................................................. 
................................................................................... ............................................................................... .................................................................. 
.............................................................................................................. ...................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................... 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐ 
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 1 

1 

1  

1 
1  

1 

 10 

10  

1 

1 

1 

4 

1 

1 

ปากกาเคมี 5 ด้าม  ปากกาลูกลืน่ 5 ด้าม  ทีเ่จาะบัตร 2 อัน  ตะกร้า 6 ใบ  สายรัด 2 เส้น แนวกัน้ 1 ม้วน 
ตลับชาด 2 อัน ไม้บรรทดั 3 อัน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ปิดหน้าหน่วย (ประกาศชื่อผู้สมัคร ประกาศค าสั่งต่าง ๆ) 

170 

 170 

2  
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- ๒ - 
 

 คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ ......................................................... หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยได้ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง                   
และรับมอบเอกสำรหลักฐำนตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

 (ลงช่ือ)  .......................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (........................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ)  ......................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
        (.......................................) (ผู้มอบ) 
 (ลงช่ือ) ......................................... พยำน/เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจ ำทีเ่ลือกตั้ง 
        (.......................................)  
 (ลงช่ือ) ......................................... พยำน/เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัยประจ ำทีเ่ลือกตั้ง 
        (.......................................) 
 (ลงช่ือ) ......................................... กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        (.......................................) (ผู้รับมอบ) 
 (ลงช่ือ) ......................................... กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        (.......................................) (ผู้รับมอบ) 
 (ลงช่ือ) ......................................... กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำ (ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
        (.......................................) (ผู้รับมอบ) 
 

        วันท่ี ........................ เดือน .................................. พ.ศ. ................. 

หมายเหตุ  กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งท่ีไม่อำจร่วมเดินทำงไปส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้ คือ 

  ๑. ................................................................ เพรำะเหตุ ...................................................... 

   

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

นำยมะกอก ดอกผล 

นำยหอม  หัวใหญ่ 

นำงพุทธชำด กลิ่นก ำจำย 

น.ส.มะลิ ขำวสะอำด 

นำยแครอท สีส้ม 

ขนุน  หวำนฉ่ ำ 

มะดัน  เขียวขจี 

7 กรกฎาคม 2562 

นำงบัวสำย สีชมพู 

นายมะกรูด สีเขียว 

น.ส.มะนำว น้ ำดี 

นำยส้มโอ แสนฉ่ ำ 

ป่วย 

ส.ต.อ.  

ส.ต.อ.  
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ประกาศคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ี   1    . 
เขตเลือกตั้งท่ี  1  ต าบล/แขวง บานชื่น อ าเภอ/เขต บานชืน่ จังหวัด  บานบุรี     . 

เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีต าบลบานชื่น  
 

  
 เนื่องจำกได้เกิดเหตุกำรณ์  จลำจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืน ใน
หน่วยเลือกตั้งที่   1  .เขตเลือกตั้งที่   1   (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง      บานชื่น     1      อ ำเภอ/เขต   บานชื่น .    จังหวัด      
บานบุรี       ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่   7  เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ.   2562  ท ำให้ไม่สำมำรถท ำกำร      นับคะแนน
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่ำวได้ 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๙ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่  1  เขตเลือกตั้งที่  1   (ถ้ำมี) ต ำบล/แขวง    บานชื่น     
1อ ำเภอ/เขต     บานชื่น      จังหวัด     บานบุร ี   .จึงประกำศงดกำรนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ 

     ประกำศ  ณ  วันที่   7  . เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.  2562 . 
 
 
 
               (ลงชื่อ) ..............................................  
                (............................................) 
           ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งที่  1  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔ 

นำยมะกอก ดอกผล 
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บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 

หน่วยเลือกตั้งที่  1  . หมู่ที่  -  . ต าบล  บานชื่น   . 
อ าเภอ   บานชื่น   เขตเลือกตั้งท่ี  -  . จังหวัด  บานบุรี   . 

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

จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้ 
๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)     จ ำนวน .......... บัตร (...............................) 
๒. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด      จ ำนวน .......... บัตร (...............................) 
๓. บัตรเสีย       จ ำนวน .......... บัตร (..............................) 
๔ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)    จ ำนวน .......... ชุด 
๕. รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ. ๕/๗)    จ ำนวน .......... ชุด 

             
     (ลงชื่อ) ...................................................... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

                    (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

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

 
 
 
 

ผ.ถ. ๕/๑๖ 

หมายเหตุ  ส.ถ. /ผ.ถ. ๕/๑6 ใหจ้ัดท ำแยกตำมประเภทกำรเลือกตัง้ๆ ละ 2 ชุด โดย 
              ชุดที่  1  ใส่ถุงวัสดุใสชั้นนอก 
              ชุดที่  2  เก็บไว้ในเล่ม 
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บันทึกข้อมูลจ านวนบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบานชื่น 
หน่วยเลือกตั้งที่  1  . หมู่ที่  1  . ต าบล  บานชื่น 

อ าเภอ บานชื่น เขตเลือกตั้งที่  1  . จังหวัด  บานบุรี   . 

             วันท่ี ........... เดือน ..................... พ.ศ. .............. 

จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้ 
๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)     จ ำนวน ............. บัตร (.............................) 
๒. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด     จ ำนวน ............ บัตร (..............................) 
๓. บัตรเสีย       จ ำนวน............. บัตร (.............................) 
๔ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)    จ ำนวน ............ ชุด 
๕. รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.. ๕/๗)    จ ำนวน ............ ชุด 

             
    (ลงชื่อ) ................................................... ... ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

                    (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 
         (....................................................) 
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง 

                    (....................................................) 
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แนวทางการปฏบิัตเิกี่ยวกบัการเลือกตั้งท้องถิ่น 

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  CS05 
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 การจัดการเลือกตั้งซึ่งนอกจากจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศท่ี
เกี่ยวข้อง และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว  ในปัจจุบันการจัดการเลือกตั้งยังต้องตระหนักและ
ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) 
อีกด้วย ท้ังนี้กระบวนการ  ขั้นตอนต่าง ๆ นั้นต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดหรือ
ระเบียบ ที่หน่วยงานของรัฐตลอดจนค าแนะน าของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้ก าหนดขึ้นตามกฎหมายอีกด้วย 
ดังนั้น การก าหนดมาตรการเพิ่มเติมในกระบวนการจัดการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งว่า การจัดการเลือกตั้งได้มีมาตรการต่างๆ    ท่ีมีความ
ปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) ดังนั้น  จึง
ควรมแีนวทางปฏิบัติและมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
 
1. การรับสมัคร 

๑) สถานท่ีรับสมัคร ควรมีบริเวณท่ีกว้างขวางตามจ านวนของเจ้าหน้าท่ี ผู้สมัคร และ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี้ 
วัสดอุุปกรณ ์ การรับสมัครและห้องน้ า ทุก 1 ช.ม. ตลอดระยะเวลาของการรับสมัคร 

2) จัดให้มีการคัดกรองผู้เกี่ยวข้องท้ังหมดก่อนเข้าไปในสถานท่ีรับสมัคร โดยการวัดอุณหภูมิ
และ   ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (ให้ผู้สมัครจัดหาหน้ากากอนามัย
ส าหรับตนเองและผู้ติดตามด้วย) จ ากัดจ านวนของผู้ท่ีจะเข้าไปในสถานท่ีรับสมัคร 

3) ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีรับสมัครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สวม face shield และ  
ถุงมือยาง  เพ่ือป้องกันและลดการแพร่เชื้อ 
 4) การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับสมัครด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร รวมท้ังก าหนดให้มีผู้ติดตามผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ คน หรือ
ตามความเหมาะสมของสถานท่ี  
 

2.  การก าหนดหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง   
  หน่วยเลือกตั้ง  จ านวนผู้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ควรเกิน 600 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง ท้ังนี้ ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมของสถานท่ีหรือความปลอดภัยประกอบด้วย ท้ังนี้ ท่ีเลือกตั้งควรเป็นอาคารท่ีมี
บริเวณกว้างขวางเพื่อเป็นการลดความแออัด มีอากาศถ่ายเทสะดวก รวมท้ังให้พื้นท่ีเพียงพอส าหรับ
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การจัดท่ีลงคะแนนคะแนนพิเศษ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และควรหลีกเลี่ยงการก าหนด
หน่วยเลือกตั้งในบริเวณท่ีมีการชุมนุมของคนจ านวนมาก  
 
3.  การรับมอบ-ส่งมอบหบีบัตรเลือกตั้ง วสัดุอุปกรณ ์และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม 
      ๑) สถานท่ีรับมอบ-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ ์ ควรเป็นสถานท่ีท่ีมีบริเวณกว้างขวาง มีอากาศถ่ายเท 
สะดวก  โดยอาจก าหนดสถานท่ีรับมอบ-ส่งมอบหลาย ๆ แห่ง หรือจัดให้มีการรับมอบ-ส่งมอบเป็น
ช่วงเวลาเพ่ือลดจ านวนคนท่ีมีการรวมตัวกันจ านวนมากและเกิดความแออัด 
       2) มีการคัดกรอง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานท่ีรับ -ส่งหีบบัตรและ                 
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง 
 3)  จัดให้มีหน้ากากอนามัย  face shield  ถุงมือยาง แอลกอฮอล์แบบเจลและแบบน้ า หรือ
วัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสม  ให้ กปน. และ รปภ. รวมท้ัง อสม. ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีท่ีหน่วยเลือกตั้ง 
 
4.  การอบรม กปน./รปภ./อสม.หรือผู้ท าหน้าที่
คัดกรอง 
  1) ในการจัดอบรมควรจัดอบรมเป็นรุ่นละไม่
เกิน 5 - 7 หน่วยเลือกตั้ง หรือ ประมาณ  จ านวน 
50 - 70 คน ต่อรุ่น (ส่วน อสม. หรือผู้ท่ีท าหน้าท่ี
คัดกรองให้มีการแยกไปอบรม) 
      2) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างท่ีนั่งของผู้
เข้าอบรมแต่ละคน ประมาณ 1.5 - 2 เมตร 
      3) จัดท่ีนั่งในการอบรมตามหน้าท่ีท่ีก าหนด
ไว้ในระเบียบ 
      4) ให้ มี ก ารคั ด ก รอ งผู้ เข้ าอ บ รม แ ล ะ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังก่อนและหลังการอบรม รวมท้ังสวม
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม  

 5) ให้ท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์การ
อบรม  รวมท้ังห้องน้ า ตลอดระยะเวลาของการ
อบรม 

 

 

 



109 

 

5.  การหาเสียงเลือกตั้ง 
  การจัดขบวนแห่หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานท่ีรับสมัคร หรือตามสถานท่ีชุมชน ควรมี
มาตรการเพ่ือป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจ านวนมาก และเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 

6.  การจัดสถานที่ออกเสยีงลงคะแนน 

 
     1) สถาน ท่ีควรมีพื้ น ท่ี ไม่น้ อยกว่า 
กว้างขวาง เพื่อรองรับขั้นตอนการคัดกรอง  
รวมท้ังบริเวณท่ีลงคะแนนพิเศษด้วย 
      2) เว้นระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ กปน. 1.5 - 2 เมตร 
      3) เว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ร ะ ห ว่ า ง คู ห า
ลงคะแนน 1.5 - 2 เมตร (ควรวางโต๊ะละ 1 
คูหา) มีเชือกกั้นระหว่างคูหาเพื่อไม่ให้มีการ
เดินอ้อมหลัง 
 4) จัดวางปากกาไว้ส าหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ใช้ในการลงชื่อในบัญชีรายชื่อ ต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท และจัดวางปากกาไว้ในคูหา ๆ ละ 1 ด้าม   
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       5) จัดท่ีลงคะแนนพิเศษ ส าหรับผู้มาใช้สิทธิท่ีมีอุณหภูมิเกิน  37.5  องศาเซลเซียส   รวมถึง
ท่ีนั่งพักรอ หากมีผู้อุณหภูมิสูงกว่า37.5 องศาเซลเซียส   มากกว่า 1 คน ให้จัดท่ีนั่งเพิ่มโดยเว้น
ระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร 

7.  ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน มี 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1  “ก่อนการลงคะแนน”(การคัดกรอง)” 
  ขั้นตอนที่  2  “การลงคะแนน” 
  ขั้นตอนที่  3  “ออกจากที่เลือกตั้ง” 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
  ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าท่ี อสม. หรือผู้ท่ีท า

หน้าท่ีคัดกรอง ก่อน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หากผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิ   
ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนท่ีลงคะแนนปกติ แต่หากมีอุณหภูมิ              
เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีลงคะแนนพิเศษ ดังนี้ 

 
 
 

  
1. ก่อนการลงคะแนน (การคัดกรอง) 

1.1 เจ้าหน้าท่ี อสม. หรือผู้ท าหน้าท่ีคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าท่ีเลือกตั้ง 
1.2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 1) 
1.3 ตรวจสอบรายชื่อ ล าดับท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อท่ีป้ายประชาสัมพันธ์หน้าท่ีเลือกตั้ง 

 

 

กรณีอุณหภูมิไมเ่กิน 37.5 องศาเซลเซียส 
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2. การลงคะแนน (ที่ลงคะแนนปกติ) 
2.1 ยื่นหลักฐานการแสดงตนให้ กปน. ผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีรายชื่อ 
2.2 ถอดหน้ากากออกให้ กปน. ตรวจสอบใบหน้าแล้วสวมหน้ากากคืน 
2.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 2 ท่ีโต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อ) 
2.4 ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ 
2.5 ลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2.6 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 3 ท่ีโต๊ะมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น) 
2.7 รับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ และรับหลักฐานการแสดงตนคืน 
2.8 เข้าคูหาลงคะแนน 
2.9 ใส่บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้ตรงตามประเภท 

3. เสร็จสิ้นการลงคะแนน 
3.1 ออกจากที่เลือกตั้ง 
3.2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 4 บริเวณทางออกท่ีเลือกตั้ง) 

หมายเหตุ 
1. ให้ก าหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 – 2 เมตร 
2. ให้ท าความสะอาดโต๊ะ ปากกา ในคูหาลงคะแนนต่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  

ทุก 15 – 20 คนหรือตามความเหมาะสม  
 
ขั้นตอนตามภาพ 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
กรณีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
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1. ก่อนการลงคะแนน (การคัดกรอง) 
1.1 ตรวจสอบล ำดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำกบัญชีรำยชื่อท่ีป้ำยประชำสัมพันธ์หน้ำท่ีเลือกตั้ง 
1.2 เจ้ำหน้ำท่ี อสม. หรือผู้ท ำหน้ำท่ีคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้ำท่ีเลือกตั้ง 
1.3 ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 1 ก่อนเข้ำท่ีเลือกตั้ง) 
1.4 ให้ไปท่ีลงคะแนนพิเศษ 

2. การลงคะแนน (ที่ลงคะแนนพิเศษ) 
2.1 ให้เข้ำไปนั่งพักรอในท่ีลงคะแนนพิเศษ 
2.2  ยื่นหลักฐำนแสดงตนให้ กปน. (คนที่  8) และถอดหน้ำกำกอนำมัยออกให้เพื่อ 
       ตรวจสอบใบหน้ำแล้วใส่หน้ำกำกอนำมัยคืน 
2.3 ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 2) 
2.4 กปน. (คนที่  8)  น ำหลักฐำนกำรแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปให้ กปน. ผู้ท ำ 
  หน้ำท่ีตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ และ กปน.ผู้ท ำหน้ำท่ีมอบบัตรเลือกตั้งทั้ง 2  
  ประเภทเพ่ือตรวจสอบและจดล ำดับท่ีบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
2.5 หลังจาก ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการแสดงตนและจดล าดับที่ตามข้อ  

2.4 แล้ว ให้ กปน. (คนที่ 8) น ำบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและน ำบัตรเลือกตั้งท้ังเล่ม  
(ท้ังบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำ ท้องถิ่น) ไปให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 
ลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทเสร็จแล้วให ้กปน. 
(คนที่  8)  ฉีกบัตรออกจำกต้นขั้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและมอบบัตรเลือกตั้ง 
ท้ังสองประเภทพร้อมท้ังหลักฐำนกำรแสดงตนคืนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียง 
ลงคะแนนในคูหำพิเศษ2.6 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 3)  

2.7 เข้ำคูหำลงคะแนน และลงคะแนน เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจำก 
คูหำ 

2.8  กปน. ผู้ท ำหน้ำท่ีควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง  และ  กปน. (คนที่  9)  น ำหีบบัตรเลือกตั้ง 
  มำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรให้ตรงตำมประเภทของกำรเลือกตั้ง 
2.9 ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งท่ี 4) 

3. หลังการออกเสียงลงคะแนน 
ออกจำกที่ลงคะแนนพิเศษ 
หมายเหตุ 
1. กรณีมีผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศำเซลเซียส มำกกว่ำ 1 คน ให้จัดพื้นท่ีนั่งรอเพิ่มในท่ี

ลงคะแนนพิเศษ โดยเว้นระยะห่ำง 1.5 – 2 เมตร 
2. ท ำควำมสะอำดท่ีนั่งรอ โต๊ะ ปำกกำ ในคูหำลงคะแนนทุกครั้งท่ีผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5  

องศำเซลเซียส เข้ำไปใช้สิทธิกำรลงคะแนน 
 
 

กรณีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
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ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนกรณีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 
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ข้อแนะน า  กรณีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นพร้อมกัน  หำกมีผู้มีอุณหภูมิเกิน 
37.5 องศำเซลเซียส  มำแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1.  กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับตรวจสอบหลักฐำนท่ีใช้แสดงตน  กำรตรวจสอบกับบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง  กำรให้ลงชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  กำรลงชื่อบนต้นขั้วบัตร  และกำรมอบบัตร
เลือกตั้ง ให้ กปน. คนที่ 8 เป็นผู้ด ำเนินกำร 
 

2. ให้ กปน.ผู้ท ำหน้ำท่ีควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง ร่วมกับ  กปน. คนที่  9 ร่วมกันน ำหีบบัตรเลือกตั้ง
ท้ัง 2 หีบ ไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตำมประเภทของ
กำรเลือกตั้ง  แล้วน ำหีบบัตรเลือกตั้งมำไว้ท่ีเดิมโดยทันที 
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8.  การจัดสถานที่นับคะแนนและการนับคะแนน 
      8.1. กำรตั้งกระดำนนับคะแนนให้ประชำชนผู้มำสังเกตกำรณ์สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
      8.2. กรณีกำรนับคะแนนผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่นพร้อมกัน ควรตั้งกระดำนขีดคะแนน
ให้มีระยะห่ำงกันพอสมควร เพ่ือมิให้เกิดเสียงรบกวนซึ่งกันและกัน 
      8.3. เว้นระยะห่ำงระหว่ำง กปน. ผู้ท ำหน้ำท่ีในกำรนับคะแนนแต่ละคน 1.5 – 2 เมตร 
  8.4. จัดโต๊ะส ำหรับวำงภำชนะใส่บัตรเลือกตั้งท่ีวินิจฉัยแล้ว ให้ท ำมุมกับกระดำนขีดคะแนน 
เพื่อให้ กปน. ผู้ท ำหน้ำท่ีวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่ำนสำมำรถท่ีจะมองเห็นกำรขีดคะแนนของ กปน. 
ผู้ท ำหน้ำท่ีขีดคะแนนได้อย่ำงชัดเจน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดจำกกำรขีดคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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เชิญชม คลิป VDO เรือ่ง การลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SH3M4K7lr-4 

 

 
 
 
 ในกำรอบรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) หรือผู้
ท่ีจะปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรคัดกรองผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรมีระยะเวลำในกำรอบรมอย่ำงน้อย 3 ชั่วโมง  
เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำท่ี เนื้อหำท่ีใช้ในกำรอบรม ควรประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
หรือผู้ท าหน้าที่คัดกรอง 
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หมายเหตุ 

       ในการปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิและการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปในใช้
สิทธิเลือกตั้งในท่ีเลือกตั้ง และการล้างมือก่อนออกจากท่ีเลือกตั้ง อาจมอบหมายให้ กปน.คนท่ี 8 และ
คนท่ี 9 (กรณีเลือกตั้งนายกและสมาชิกพร้อมกัน) หรือ  กปน. คนท่ี 7 (กรณีเลือกตั้งประเภทเดียว) 
หรือ รปภ. ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามความเหมาะสม แต่ควรมี อสม. อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 หน่วย
เลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 

 
 

เวลำ  008.30-09.00 น.  ลงทะเบียน/รับเอกสำร 
 ควำมรู้เกี่ยวกับเจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง 
 กำรด ำเนินกำรก่อนวันลงคะแนน 

- กำรอบรม 
- กำรรับวัสดุอุปกรณ์ 

 กำรด ำเนินกำรวันลงคะแนน 
- กำรจัดหน่วยเลือกตั้ง 
- กำรลงคะแนนเลือกตั้ง 
- กำรนับคะแนนเลือกตั้ง 
- กำรน ำส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอปกรณ์ 

 วีดิทัศน์กำรลงคะแนนเลือกตั้งและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กปน. 
เวลำ 11.00-12.00 น.  ฝึกปฏิบัติกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 นัดหมำย ซักถำม 
 
 
 

ตัวอย่ำงก ำหนดกำรอบรมเจ้ำหน้ำท่ี อสม.หรือผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีคัดกรอง 
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  พันต ารวจเอก จรุงวิทย์  ภุมมา เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 นายกิตติพงษ์  บริบูรณ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

 
 
 
 

 นายชัชวาล  สุขหล้า ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้ง 
  และกำรออกเสียงประชำมติ  ๒ 

 

 

 

 นางสาวสง่า  ทาทอง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกำรเลือกตั้ง 
  และกำรออกเสียงประชำมติ ๒ 

 นางสาวพิมพ์สุทธิชา  โชติชินเกษม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรเลือกตั้ง 
  และกำรออกเสียงประชำมติ ๔ 

 นายชวลิต วงศ์ใหญ ่ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรเลือกตั้ง 
  และกำรออกเสียงประชำมติ ๕ 

 นางปิยพร  นันทวาศ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรเลือกตั้ง 
  และกำรออกเสียงประชำมติ ๖ 

 และพนักงาน  ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ cs05 
 

 

 

 

 

 

คณะจัดท า 

ท่ีปรึกษา 

ผู้จัดท า 




