
“ เทคนิคการด าเนินการจดัการเลือกตั้ง   
ตาม(ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.......” 

ม.ิย.- กย. 2562
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ประวตัผู้ิบรรยาย
ดร.พรีะพงษ์  ไพรินทร์  

ประธานบริหารฯ บ.พเีอน็พ ีอนิเตอร์ ควอลติี ้จ ากดั.ประวตักิารศึกษา

ป.ตรี  ศศบ.รัฐศาสตร์(การปกครอง) ม.รามค าแหง

ป.ตรี  นบ.(นิตศิาสตร์)              ม.รามค าแหง

ป.โท  ศษม.บริหารการศึกษา               ม.ขอนแก่น

ป.เอก ปรัชญาดุษฎบีณัฑิต ภาวะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลศิ  ม.ราชภัฏสวนดุสิต                                                         

ประวตักิารท างาน

ปลดัอ าเภอ, ป้องกนัจังหวดั, ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น                                                     

ผอ.กต.จว.ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, รองผู้อ านวยการส านัก
นโยบายและแผน 

ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพนัธ์, ส านักพฒันาบุคลากร

ผู้เช่ียวชาญพเิศษ, ผู้ตรวจการ เขตตรวจการที ่1 และ 4

ปัจจุบนั ทีป่รกึษากฎหมาย คณะกก.ศึกษา ลต.ท้องถิ่น กสถ.





หัวข้อบรรยาย  
1. ขั้นตอนการเลือกตั้ง
2. (ร่าง) ระเบยีบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .......

- การเตรียมการก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง - การปฎิบตังิานวันลงคะแนนเลือกตั้ง
- 5 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง     - การอ านวยความสะดวกแก่คนพิการ
- การด าเนินงานหลังปิดการออกเสียงลงคะแนน - การนับคะแนน                               
- การวินิจฉัยบตัรเลือกตั้งและอ่าน - ลักษณะบตัรเสีย
- ตวัอย่างการวินิจฉัยการกากบาทบตัรเลือกตั้ง
- การด าเนินการหลังการนับคะแนนเสร็จส้ิน 
- การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
- การคัดค้านการเลือกตั้งและการนับคะแนน - ตวัแทนผู้สมคัรกับการทักท้วง
- การประกาศผลการเลือกตั้ง - การประกาศให้มกีารเลือกตั้งใหม่ - บทเฉพาะกาล



11..  ขัน้ตอนการขัน้ตอนการ
จดัการเลือกตัง้จดัการเลือกตัง้  



ขั้นตอนการจัดการเลือกตั้ง
1.  การเตรียมการเลือกตั้ง

1.1  ระเบียบกฎหมาย 1.2  วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ 1.3  การเตรียม จพง.ผู้ด าเนินการลต.

2.  การรับสมัคร

2.1  สถานที่รับสมัคร        2.2 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัคร

2.3. ตรวจสอบคุณสมบัติ   2.4 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

3.  การด าเนินการเลือกตั้ง

3.1 การอบรม กปน.                 3.2 การแจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์

3.3 การจัดส่งและเก็บรักษาบัตร  3.4 การส่งหีบบัตร

4.  การนับคะแนน

4.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 4.2 การอบรมวิธีการนับคะแนน 4.3 ระเบียบกฎหมายการนับคะแนน    

5  การรวมผลและประกาศผลการเลือกตั้ง
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2. (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น                   

หรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. .........



ใหย้กเลิก
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน
หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔, (ฉบบัท่ี ๒)(ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔, 
(ฉบบัท่ี ๔)(ฉบบัท่ี ๕)(ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบบัท่ี ๗)                            
พ.ศ. ๒๕๕๗,                                                                                                                
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ                          
นบัคะแนนเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔                                                                                                
- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจงัหวดัด าเนินการรับค าร้องและวินิจฉยัสิทธิสมคัร                
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๒



การเตรียมการก่อน                 
วันลงคะแนนเลือกตั้ง



ส่วนท่ี ๒
การเตรียมการเลือกต้ัง

------------------
ข้อ ๑๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด และ

ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดต้ังศูนย์ประสานงานการเลือกต้ังขึน้ เพ่ือประสานงานและ
จัดการเลือกต้ังให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย



การเตรียมการก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง

๑.  การจดัการอบรมกรรมการประจ  าหน่วย(กปน.)
ผูอ้  านวยการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง 

กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งส ารอง (ถา้ม)ีและเจา้หนา้ที่รกัษาความ
ปลอดภยัประจ  าท่ีเลือกตั้ง ทุกคนตอ้งเขา้รบัการอบรม 

การอบรม ผอ.ปน. กปน. และ  
จนท.รปภ. 



ข้อ ๕๕ ก่อนการเลือกต้ัง ให้คณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจัดให้มีการอบรม คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกต้ัง และเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ให้เข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ีของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ 
ระเบียบ และค าส่ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดย
ให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดก ากับดูแล



จดัอบรมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

• จะต้องด าเนินการจัดการ
อบรมให้ความรู้ แก่
กรรมการประจ าหน่วย 
ก่อนวันเลือกต้ัง 
เพ่ือซักซ้อมท าความ
เข้าใจให้ กปน. 
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างถูกต้อง



การส่งมอบบตัรเลือกตั้งและวสัดุอปุกรณ์
การเลือกตั้งให ้กปน.

ใหผู้อ้  านวยการประจ  าหน่วยเลือกตั้งและ
กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง และเจา้หนา้ท่ี
รกัษาความปลอดภยัประจ  าท่ีเลือกตั้ง ร่วมกัน              
รบัหีบบตัรเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้ง และวสัดุอุปกรณ์
การเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง 



ข้อ ๒๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ด าเนินการเลือกต้ัง
มีหน้าท่ีจัดหาวัสดุอปุกรณ์เกีย่วกบัการเลือกต้ังและสนับสนุนการ
จัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ข้อ ๒๕ ก่อนวันเลือกต้ังให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด าเนินการจัดให้มีวัสดุอปุกรณ์การ
เลือกต้ัง เพ่ือมอบให้แก่คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง 
ตลอดจนการจัดภายในบริเวณที่เลือกต้ัง



ข้อ ๑๓๕ ก่อนวันเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ทีผู้่อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายด าเนินการเกีย่วกบัการมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตร
เลือกตั้ง แบบพิมพ์ทีใ่ช้ในการเลือกตั้งทีห่น่วยเลือกตั้ง และเอกสารหลกัฐาน 
ตลอดจนอปุกรณ์การเลือกตั้งทีใ่ช้ในการเลือกตั้งแก่คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งทีอ่ยู่ในเขตรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและเสร็จเรียบร้อยก่อนการเปิดการออกเสียงลงคะแนน โดยให้มี
เวลาเพียงพอทีจ่ะตรวจสอบ และนับจ านวนบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายช่ือผู้มี 
สิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และอปุกรณ์การเลือกตั้ง ทีต้่องใช้ในการเลือกตั้ง

จ านวนบัตรเลือกตั้งและอปุกรณ์การเลือกตั้งทีต้่องใช้ในการเลือกตั้ง 
ต้องพิจารณาและค านวณด้วยความรอบคอบให้มีจ านวนเพียงพอทีจ่ะใช้ใน
การออกเสียงลงคะแนนด้วย



การส่งมอบวสัดุอุปกรณ์
• ต้องส่งมอบวัสดุอปุกรณ์ 

ให้ กปน. ก่อนวันเลือกตั้ง

โดยต้องจัดวัสดุอปุกรณ์

ให้เพียงพอ โดยเฉพาะ

บัตรเลือกตั้ง ต้องมีการ

ตรวจนับให้ครบตาม
จ านวนทีร่ะบุในบัญชี
ส่งมอบ



ส่วนท่ี ๓
การด าเนินงานก่อนวันเลือกต้ัง

--------------
ข้อ ๑๓๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเตรียม

หีบบัตรเลือกต้ัง บัตรเลือกต้ัง บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
แบบพิมพ์ท่ีใช้ในการเลือกต้ัง และอุปกรณ์การเลือกต้ังท่ี
ต้องใช้ในการเลือกต้ังของแต่ละหน่วยเลือกต้ังให้พร้อม
ก่อนวันเลือกต้ัง เพ่ือส่งมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ัง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการตาม
ข้อ ๑๓๕



ตวัอย่าง การรบัมอบหีบบตัร บตัรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณก์ารเลือกตั้ง

วนัรบัมอบหีบบตัร บตัรเลือกตั้งและวสัดุอุปกรณ ์(โดยปกติจะนดัรบัมอบก่อน
วนัเลือกตั้ง ๑ วนั) กกต.ทอ้งถิ่นหรือผูท้ี่ กกต.ทอ้งถิ่นมอบหมาย จะจดัเตรียมหีบบตัร 
บตัรเลือกตั้ง และวสัดุอุปกรณก์ารเลือกตั้ง ดงัน้ี

ท่ี รายการวสัดุ จ  านวน หมายเหตุ
๑ ป้ายผา้แสดงท่ีเลือกตั้ง ๑ ผืน ส  าหรับปิดหนา้ท่ีเลือกตั้ง
๒ หีบบัตรเลือกตั้ง ๑/๒ ใบ ส าหรับสมาชิกฯ ๑ ใบ

นา ยกฯ ๑  ใบ  (กรณี เ ลื อกตั้ ง  ๒ 
ประเภทพรอ้มกนั

๓ คูหา ๓-๕คูหา

๔ บัตรเลือกตั้ง -
๕ แบบขีดคะแนน จดัให ้๒ ชุด
๖ บัญชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ๒ ชุด ชุดท่ี ๖,๗
๗ แบบพิมพต์่างๆ -
๘ แบบประกาศต่างๆ -
๙ ธงชาติ ๑ ผืน อาจให ้กปน. จดัหาเอง
๑๐ นาฬิกา ๑ เรือน อาจให ้กปน. จดัหาเอง



ท่ี รายการวัสดุ จ  านวน หมายเหตุ

๑๑ ตลบัชาด ๒ ตลบั ส าหรับ กปน. ผูร้ับแสดงตน ๑ ตลบั ผูจ้า่ย
บัตร ๑ ตลบั

๑๒ ปากกาเคมี ๒ หัว ๑ ดา้ม ส าหรับเขียนประกาศต่างๆ
๑๓ ปากกาเคมีหัวเดียว ๑ ดา้ม ส าหรับลงช่ือในสายรัดหีบบัตร
๑๔ ปากกาลกูล่ืน สีน ้ าเงิน ๑๐ ดา้ม ส าหรับใชใ้นคูหา และ กปน.
๑๕ ปากกาขีดคะแนน ๔ ดา้ม ส าหรับใชขี้ดคะแนน สถ. ๒ ดา้ม  ผ.ถ. ๔ 

ดา้ม
๑๖ กระดาษจดล าดับท่ีเท่าจ านวนผูมี้สิทธิ
๑๗ ไมบ้รรทัด ๔ อนั ส าห รับ  กปน .  ผู ้รับแสดงตน  ๑  อัน                    

ผูจ้า่ยบัตร  ๒  อนั  อ่ืนๆ  ๑  อนั
๑๘ คตัเตอร์ ๑ อนั
๑๗ หมุดติดกระดาษ ๑ กลอ่ง ส าหรับติดประกาศต่างๆ ท่ีกระดานป้าย

๑๘ ลวดเสียบกระดาษ ๑ กลอ่ง
๑๙ เหล็กแหลมเจาะกระดาษหรือตะปู ๑ อนั ส าหรับ เจาะบัตรหรือบัตรท่ี เหลือหลัง

ลงคะแนน
๒๐ เหล็กเสียบกระดาษจดล าดับท่ีผูใ้ช้สิทธิ (ถา้ไม่มีให้

เตรียมกลอ่งกระดาษหรือตะกรา้)
๑ อนั ส าหรับเสียบสลิปกระดาษล าดับท่ีผูแ้สดง

ตน



๒๑ กระดาษกาวย่น ๑ มว้น ส าหรับปิดรอยต่อระหว่างฝาหีบบัตรกับตั วหีบ
บตัร

๒๒ เทปกาวใส ๑ มว้น ส าหรับใช้ปิดทบัการท าเคร่ืองหมายอื่น

๒๓ แนวกั้นพลาสติก ๑ มว้น ส าหรับกั้นแนวเขตหน่วยเลือกตั้ง
๒๔ เชือกขาวแดง ๑ มว้น ส าหรับมดัหีบบตัร มดัร้อยรู และมดับตัรท่ีเหลือ

หลงัลงคะแนน
๒๕ เชือกฟาง ๑ มว้น ส าหรับใช้ประโยชน์ต่างๆ
๒๖ กาวลาเท็กซห์รือชนิดเดียวกนั ๑ หลอด
๒๗ ยางหนังสต๊ิก ๑ ถุง ใช้รัดบตัรเมือนับคะแนนเสร็จ
๒๘ ถุงพลาสติกใสหรือถุงหูห้ิว ๓ ใบ ส าหรับบรรจุบัตรท่ีเหลือหรือ  ต้นขั้ วบัตรและ

เอกสาร วสัดุอุปกรณท่ี์ใช้ในการเลือกตั้ ง

๒๙ ถุงพลาสติกใส (ถุงชั้นใน ๖ ถุง, ถุงชั้นนอก ๒ ถุง, ส ารอง ๒ 
ถุง)

๑๐ ถุง ส าหรับใส่บตัรเลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนนแลว้

๓๒ ป้ายช่ือหรือป้ายคลอ้งคอติดช่ือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง 
ขนาดประมาณ     ๓.๕ x ๔.๕ ซม.

๑๐ อนั ส าหรับเขียนช่ือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง

๓๓ ถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ๒ ถุง ส าหรับบรรจุหีบบตัรป้องกนัน ้ า
๓๔ บตัรทาบส าหรับผูพิ้การทางสายตา 

(แบบ ส.ถ. และ แบบ ผ.ถ.)
๒ แผ่น ส าหรับอ านวยความสะดวก                                         

ผูพิ้การทางสายตา
๓๕ สายรัดหีบบตัรเลือกตั้ง (หีบกระดาษละ) ๕ เสน้
๓๖ สายรัดหีบบตัรเลือกตั้ง (หีบเหล็กละ) ๔ เสน้ อาจใช้อุปกรณอ์ื่นแทนกุญแจ
๓๗ ท่ีเย็บกระดาษ พร้อมลวดเย็บ ๑ ชุด



ขอ้แนะน าเพิ่มเติม

๑. สายรัดหบีบตัรเลือกตัง้ นับจ านวนสายรัดให้ตรงตามจ านวนที่มอบให้   
ก่อนใช้สายรัดร้อยหบีบตัรเลือกตัง้ให้ กปน. ใช้ปากกาเคมีลงชื่อก ากับที่สายรัดก่อน

๒. บตัรเลือกตัง้ เป็นบตัรเลือกตัง้นายกฯ ๑ ถุง และบตัรเลือกตัง้สมาชกิฯ ๑ 
ถุง เมื่อรับจากผู้มอบแล้ว ให้ด าเนินการดงันี ้

๑) นับจ านวนเล่มของบตัรเลือกตัง้แต่ละประเภทให้ครบจ านวนที่รับมอบ
๒) นับจ านวนบตัรเลือกตัง้ในแต่ละเล่ม (ปกตเิล่มละ ๒๕ บตัร) ตรวจดู

ล าดบัเลขที่บตัรเลือกตัง้ในแต่ละเล่มและการประทบัตรายางตรงรอยต่อต้นขัว้บตัร
เลือกตัง้กับตวับตัรเลือกตัง้ให้ครบถ้วนทุกบตัร

๓) เมื่อนับจ านวนบตัรเลือกตัง้แล้วให้บนัทกึจ านวนบตัรที่นับได้จริงลง
บนปกบตัรเลือกตัง้ แม้จะมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่าจ านวนที่ก าหนด กรณีไม่มีการ
ประทบัตรายางให้แจ้งผู้ ส่งมอบด าเนินการแก้ไข

๔) ด้านปกหน้าของบตัรเลือกตัง้ ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้                   
ลงชื่อผู้ รับมอบให้เรียบร้อยครบทุกเล่ม 

๕) บรรจุบตัรเลือกตัง้ที่นับแล้วใส่ถุงดงัเดมิ                                                   
(ระวงัอย่าให้บตัรเลือกตัง้ แต่ละประเภทปะปนกัน)



๓. บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
ผูม้อบจะมอบให ้๒ ชุด   

๑)  ชุดที่ ๖ ส  าหรบัใชห้มายเหตุการลงคะแนน                            
(โดยปกติชุดน้ีจะมีปกสีหุม้ไว)้ 

๒) ชุดที่ ๗ ส  าหรบัใชปิ้ดประกาศหนา้หน่วยเลือกตั้ง ให ้                
ผูล้งคะแนนตรวจรายช่ือและล าดบัท่ี เม่ือไดร้บัมอบแลว้ใหต้รวจ  
นับจ  านวนหนา้ของบญัชีรายช่ือทั้ง ๒ ชุด ใหมี้จ  านวนครบทุกแผ่น

๔.  ตวัอยา่งบตัรเลือกตั้ง ส  าหรบัใชปิ้ดประกาศหนา้หน่วย
เลือกตั้ง



๕. แบบพิมพส์ าหรบัใชใ้นหน่วยเลือกตั้ง ซ่ึงอาจจะมีแบบต่างๆ ที่ส  าคญั ดงัน้ี
๑) แบบประกาศใหม้ีการเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑)
๒) แบบประกาศก าหนดหน่วยเลือกตั้งและทีเ่ลือกตั้ง(แบบส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑)
๓) ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งและเจา้หนา้ที่รกัษา

ความปลอดภยัประจ  าที่เลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓)
๔) บญัชีรายช่ือผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
๕) แบบรายงานเหตุการณป์ระจ  าที่เลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๖) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 
๗) แบบรายงานผลการนบัคะแนนเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗)
๘) แบบรายงานการส่งหีบบตัรเลอืกตั้งและเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบั                      

การเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
๙) แบบประกาศงดการลงคะแนนในวนัเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒)
๑๐) แบบประกาศงดการนบัคะแนนเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๓)
๑๑) แบบประกาศบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรบัเลอืกตั้งที่ไดร้บัสมคัรรบัเลือกตั้ง

และไม่ไดร้บัสมคัรรบัเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔)
๑๒) แบบประกาศช่ือผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั้ง (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖)



๑๓) แบบประกาศจ  านวนบตัรเลือกตั้งก่อนออกเสียงลงคะแนน 
(แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)

๑๔) แบบรายงานเกี่ยวกบัจ  านวนบตัรเลือกตั้งเมื่อเสรจ็ส้ินการลงคะแนน 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)

๑๕) ป้ายส าหรบัปิดช่องใส่บตัรเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
(แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)

๑๖) แบบบนัทึกขอ้มูลจ  านวนบตัรเลือกตั้ง
(สมาชิกสภาทอ้งถิ่น/ผูบ้ริหารทอ้งถิ่น) (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔)

๑๗) แบบบนัทึกขอ้มูลของหน่วยเลือกตั้งส  าหรบับตัรเลือกตั้ง
ที่มีอยู่ในหีบบตัรเลือกตั้ง (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕)

๑๘) ตวัอย่างบตัรดี บตัรเสีย



๖. แบบประกาศหนา้หน่วยเลือกตัง้ 

แบบพิมพด์งัตอ่ไปน้ีใชปิ้ดประกาศหนา้หน่วยเลือกตัง้

ก่อนเปิดการลงคะแนน

๑) ประกาศใหมี้การเลือกตัง้ (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑)

๒) ประกาศก าหนดหน่วยเลือกตัง้และท่ีเลือกตัง้(แบบส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑)

๓) ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตัง้และเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัย

ประจ  าท่ีเลือกตัง้ (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓)

๔) ประกาศบัญชีรายช่ือผูส้มัครรับเลือกตัง้ท่ีไดร้บัสมัครรบัเลือกตัง้และไม่ไดร้บัสมัคร

รบัเลือกตัง้ (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔)

๕) แบบประกาศจ านวนบัตรเลือกตัง้ก่อนออกเสียงลงคะแนน (แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)

๖) ตวัอยา่งบัตรดี บัตรเสีย ส าหรบัใชปิ้ดท่ีกระดานนับคะแนน



หลงัปิดการลงคะแนน
- แบบรายงานเก่ียวกบัจ านวนบตัรเลือกตั้ง
เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน
(แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)

หลงัการนับคะแนน
- แบบรายงานผลการนบัคะแนนเลือกตั้ง 

(แบบส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗)



การเก็บรกัษาหีบบตัรเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้ง 
และวัสดุอุปกรณก์ารเลือกตั้ง

๑. หีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้ง
๑) ผูม้อบหีบบัตรเลือกตั้งและผูร้ับมอบลงช่ือก ากบัไวใ้ตฝ้าหีบบัตรทั้ง ๒ ใบ
๒) หีบบัตรเลือกตั้งใบแรก ใหบ้รรจุบัตรเลือกตั้งท่ีอยูใ่นถุงพลาสติกใส      

ทั้ง ๒ ประเภท แลว้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
๓) ใส่กุญแจหรืออุปกรณอ์ื่นแทนกุญแจ หีบบัตรท่ีบรรจุบัตรเลือกตั้ง
๔) มดัหีบบัตรดว้ยเชือกผูกปมไวด้า้นขา้งหีบบตัร 

๒. การเก็บวสัดุอุปกรณแ์ละแบบพิมพท่ี์ใชป้ระจ าท่ีเลือกตั้ง
น าบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้ง ๒ ชุด บรรจุในหีบบัตรอีกใบหน่ึงหรือให ้

น าใส่ถุงพลาสติกพรอ้มแบบพิมพแ์ละวสัดุ อุปกรณอ์ื่นๆ
๓. น าหีบบัตรทั้ง ๒ ใบ และถุงพลาสติกตามขอ้ ๓.๒ ไปเก็บรักษาไวใ้นท่ี

ปลอดภยัตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นก าหนด 
โดยมีเจา้หน้าท่ีต ารวจท าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัดว้ย 



การจดัเตรียมสถานที่และอุปกรณป์ระจ  าที่เลือกตั้ง
ภายหลงัรบัมอบหีบบัตร บตัรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณเ์รียบรอ้ย

แลว้ ผูอ้  านวยการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง และกรรมการประจ  าหน่วย
เลือกตั้ง จดัเตรียมความพรอ้มของสถานท่ีท่ีใชเ้ป็นท่ีเลือกตั้ง ดงัน้ี

๑. ตรวจดูสถานท่ีเลือกตั้งว่าอยู่บริเวณใด แห่งใด กรณีท่ีเลือกตั้ง
ท่ีเป็นเต็นทห์รืออาคารโล่งตอ้งมีฉากทึบกั้นหลงัไวใ้หเ้รียบรอ้ย



การจดัสถานที่เลือกตั้ง

• ต้องจัดสถานที่ให้
เหมาะสม สามารถเข้า
ไปใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกต้ังได้โดยต้อง
ค านึงถึงสิทธิของ
ผู้เลือกต้ัง ต้องรักษา
ความลบัในการใช้สิทธิ



ตวัอยา่งแผนผงัท่ีเลือกตัง้

แผนผงัการจดัหน่วย
             

               

                   

                    

           

              

   
              

    

                  

   

       



แบบที่ 1

      

       



แบบที่ 2

      

       



แบบที่ 3

      
       

หมายเหตุ การจัดที่เลอืกต้ังตามตัวอย่างสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสภาพพื้ นที่



๒. ตรวจดูความพรอ้มของอุปกรณท์ี่ใชใ้นที่เลือกตั้ง เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี ส  าหรบั
กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง เจา้หนา้ที่ โตะ๊ตั้งหีบบตัร โตะ๊ตั้งคูหาพ้ืนผิวเรียบ                 
(โตะ๊ ๑ ตวั ต่อ ๑ คูหา) ไวใ้หพ้อเพียง

๓. จดัที่เลือกตั้งไวพ้รอ้มก่อนวนัเลือกตั้ง เช่น การจดัที่นัง่กรรมการประจ  า
หน่วยเลือกตั้ง และเจา้หนา้ที่ ที่ตั้งหีบบตัรเลือกตั้งและคูหาการลงคะแนน ป้ายกระดาน

การแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้ง



ภาพตัวอย่าง
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,เอกสารต่างๆ 

ทีก่ าหนดให้ปิดหน้าทีเ่ลือกตั้ง



1. อ านวยความสะดวก                   
บริเวณที่เลือกตั้ง

5. การแบ่งหน้าที่และการปฏิบตัก่ิอนการลงคะแนน



2. ตรวจบญัชีรายช่ือ
ผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง 

3. มอบบตัรเลือกตั้ง 

การแบ่งหน้าที่และการปฏิบตัก่ิอนการลงคะแนน



4. ควบคุมคูหาลงคะแนน 



5. ควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง 



ข้อ ๔๓ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง                  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ดงันี้

(๑) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น                  
พร้อมกนัให้มีคณะกรรมการประจ าหน่วยการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอกีไม่น้อยกว่า               
แปดคน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ แล้วให้ปิดประกาศค าส่ังแต่งตั้งดังกล่าว
ไว้ ณ ทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีการเลือกตั้ง และปิดประกาศ 
ณ ทีเ่ลือกตั้งในวันเลือกตั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ทีไ่ด้รับการแต่งตั้งทราบ                  
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๕ ด้วย



(๒) กรณีการเลือกต้ังเฉพาะสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ให้มีคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ังไม่น้อยกว่าเจ็ดคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอีกไม่น้อยกว่าหกคน และให้น าความใน
(๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ประธานกรรมการประจ  าหน่วยเลอืกตัง้

ใหพ้จิารณาแตง่ตัง้จากขา้ราชการ               

หรือเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรือ บุคคลทีผ่่านการอบรม                 
ตามหลกัสูตรทีส่  านักงานก าหนด



คณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง

มีหนา้ที่และอ านาจเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนน                               
และการนับคะแนนเลือกตั้งในท่ีเลือกตั้งของแต่ละหน่วย
เลือกตั้ง ตามท่ีไดก้  าหนดไวใ้นระเบียบน้ี หรือตามที่                             
ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง



เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตัง้

ขอ้ ๕๐ เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถิ่นของ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใด ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประสานกบัผูบ้ญัชาการต ารวจ                   
นครบาล หรือผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวัด หรือหวัหนา้สถานีต ารวจใน
พื้ นท่ีเพื่อขอใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั
ประจ  าท่ีเลือกตั้งอย่างนอ้ยท่ีเลือกตั้งละสองคน

กรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีต ารวจไม่เพียงพอท่ีเลือกตั้งละสองคนให้
ประสานกบันายอ าเภอหรือหวัหนา้ส่วนราชการอ่ืนเพื่อขอใหจ้ดัเจา้หนา้ท่ี
รกัษาความปลอดภยัประจ  าท่ีเลือกตั้งเพิ่มเติมใหค้รบตามจ านวน 



ทั้งน้ี ในท่ีเลือกตัง้แตล่ะแห่งตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีรกัษา                 
ความปลอดภยัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีต  ารวจอยา่งนอ้ยหน่ึงคน

ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการตามวรรคสองได ้ให้
ผูอ้  านวยการการเลือกตัง้ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ประสานไปยงัหน่วยงานของรฐัในพ้ืนท่ีเพ่ือแตง่ตัง้
เจา้หนา้ท่ีของรฐั เช่น สมาชิกกองอาสารกัษาดินแดน
ก านนั ผูใ้หญ่บา้น สารวตัรก านนั ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
เจา้หนา้ท่ีเทศกิจ สมาชิกอาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน              
เป็นตน้ เป็นเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัประจ าท่ีเลือกตัง้



ข้อ ๕๑ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายีสิ่บวัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ าที่เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓ ให้มจี านวนเพียงพอและเหมาะสมแก่การ
รักษาความปลอดภัย

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามวรรคหน่ึงที่
ได้รับการแต่งตั้งแล้วมาปฏิบตัหิน้าที่ไม่ครบจ านวนหรือไม่มาปฏิบตัิหน้าที่ในวัน
เลือกตั้งให้น าความในข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ และ ข้อ ๔๕ มาใช้บงัคับโดยอนุโลม

ในกรณีมคีวามจ าเป็นตามสภาพพื้นที่ที่อาจมผีลต่อความปลอดภัย 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งเพิ่มเตมิได้ตามความ
เหมาะสม



หนา้ที่และอ านาจ เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัประจ  าที่เลือกตั้ง  

(๑) รกัษาความปลอดภยัและความสงบเรียบรอ้ยบริเวณท่ีเลือกตั้ง

(๒) สนับสนุนการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง 

(๓) รกัษาความปลอดภยับตัรเลือกตั้ง หีบบตัรเลือกตั้ง เอกสาร และ
อุปกรณท่ี์เกี่ยวขอ้ง ตลอดระยะเวลาจนเสร็จส้ินภารกิจ

(๔) รบัแจง้เหตุในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นในวันเลือกตั้ง

(๕) จบักุมและควบคุมตวัผูก้ระท าความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีท่ี
ไดพ้บการกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่นในวันเลือกตั้งหรือไดร้ับแจง้โดยมี
พยานหลกัฐานอนัน่าเช่ือถือและผูก้ระท าความผิดยังปรากฏตวัอยู่ใน
บริเวณท่ีเลือกตั้ง โดยใหถ้ือว่าเป็นกรณีพบการกระท าความผิดซ่ึงหนา้



ในกรณีที่กรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถ่ินหรือผู้ตรวจการเลือกต้ังพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่รักษา               
ความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกต้ังผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือกระท าการใดท่ีจะเป็นเหตุท าให้การเลือกต้ังมิได้    
เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมายให้น าความในข้อ ๔๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



ขอ้ ๕๓ เพ่ือใหก้ารด าเนินการเลือกตัง้เป็นไปดว้ย
ความสงบเรียบรอ้ย ใหผู้บ้ญัชาการต ารวจนครบาล              
หรือผูบ้งัคบัการต ารวจภูธรจงัหวดั หรือ หวัหนา้สถานี
ต ารวจในพ้ืนท่ีแตง่ตัง้เจา้หนา้ท่ีต  ารวจเป็นเจา้หนา้ท่ี
รกัษาความสงบเรียบรอ้ย เพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีรกัษา                      
ความสงบเรียบรอ้ยในการเลือกตัง้



หนา้ท่ีและอ านาจเจา้หนา้ท่ีรกัษาความสงบเรียบรอ้ย

(๑) รกัษาความปลอดภยัและความสงบเรียบรอ้ยภายในเขตเลือกตั้ง

(๒) อ านวยความสะดวกและจดัระเบียบการจราจร

(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และผูอ้  านวยการการ
เลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามท่ีไดร้บัมอบหมาย

ใหเ้จา้หนา้ที่รกัษาความสงบเรียบรอ้ยพน้จากหนา้ที่   
เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน ไดร้บัมอบบตัรเลือกตั้ง หีบบตัรเลือกตั้ง และ                       
วัสดุอุปกรณท่ี์เก่ียวกบัการเลือกตั้งเสร็จสิ้ นแลว้



ตวัแทนผูส้มัครประจ  า ณ ท่ีเลือกตั้ง

ขอ้ ๑๐๓ ตวัแทนผูส้มคัรไดแ้ก่บุคคลซึ่งผูส้มคัร
แตล่ะคนแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนไปประจ  าอยู ่ณ ทีซ่ึ่ง
คณะกรรมการประจ  าหน่วยเลอืกตัง้จดัไวใ้นทีเ่ลอืกตัง้
แห่งละหน่ึงคน เพือ่ร่วมสงัเกตการณก์ารออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเลอืกตัง้ของ
คณะกรรมการประจ  าหน่วยเลอืกตัง้...... 



ข้อ ๔๖ ในกรณีที่กรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้ตรวจการเลือกต้ังพบเห็นว่ากรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ัง ผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที่                          
หรือกระท าการใดท่ีจะเป็นเหตุท าให้การเลือกต้ังมิได้เป็นไป                         
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย                       
ให้แจ้งผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พิจารณาเปลีย่นกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังได้ตามที่เห็นสมควร



ข้อ ๔๗ กรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง               
เห็นว่ามีการกระท าความผิดเก่ียวกับการเลือกต้ังใน
หน่วยเลือกต้ังใด ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
ประชุมและมีมติมอบหมายให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
คนใดคนหน่ึงหรือตามท่ีเห็นสมควรเป็นผู้ด าเนินการ            
กล่าวโทษตามหน้าท่ีและอ านาจ



การปฎิบัติงาน
วันลงคะแนนเลือกตั้ง



การปฏิบติังานวันลงคะแนนเลือกตั้ง

๑. ไปถึงหน่วยเลือกตั้ง ๐๗.๐๐ น.  

การปฎิบตัก่ิอนก่อนเปิดการลงคะแนน เวลา ๐๘.๐๐ น.

๑) จดัสถานท่ีนัง่ใหเ้หมาะสมและสะดวกต่อการลงคะแนน
๒) ตรวจความเรียบร้อยในท่ีเลือกตั้ง กรณีมีป้ายโฆษณาหาเสียง

ในท่ีเลือกตั้งใหท้ าลายหรือปกปิดหรือน าออกไปจากท่ีเลือกตั้ง
๓) จดัประดบัหรือติดธงชาติไวใ้นท่ีเหมาะสม
๔) ปิดแบบพิมพส์ าหรับใชก้อ่นเร่ิมเปิดการลงคะแนน
๕) จดัติดป้ายทางเขา้ ป้ายทางออก และป้ายอื่นๆใหเ้รียบร้อย
๖) จดัวางเอกสาร แบบพิมพไ์วพ้ร้อมใช้
๗) จดัวสัดุอุปกรณ์ให้พร้อมส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง
๘) ตรวจสอบหีบบตัรเลือกตั้งท่ีบรรจุบัตรเลือกตั้งว่าเรียบร้อยหรือไม่



๙) เปิดหีบบตัรเลือกตั้ง (กรณีเป็นสายรัดใหเ้กบ็รักษาสายรัดไว)้ 
แลว้น าบตัรเลือกตั้งออกจากหีบบตัรเลือกตั้ง

๑๐) ตรวจนบัจ านวนบตัรเลือกตั้งสมาชิกและนายกฯ และจดัท า
ประกาศจ านวนบตัรเลือกตั้ง ปิดประกาศไวห้นา้ท่ีเลือกตั้ง

๑๑) หน่วยท่ีเป็นเต็นทห์รืออาคารโล่ง ตอ้งจดัใหมี้ฉากทึบดา้นหลงัคูหา
๑๒) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแบ่งหนา้ท่ี ดงัน้ี
ก. หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณท่ีเลือกตั้ง
ข. หนา้ท่ีตรวจบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ค. หนา้ท่ีมอบบตัรเลือกตั้ง
ง. หนา้ท่ีควบคุมคูหาการลงคะแนน
จ. หนา้ท่ีควบคุมหีบบตัรเลือกตั้ง



๒. การเปิดการลงคะแนน  เม่ือถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. 
๑) เปิดฝาหีบบตัรเลือกตั้งเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบตัรเลือกตั้งเปล่า
๒) ปิดหีบบตัรเลือกตั้ง และปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบตัรเลือกตั้ง

กรณีเป็นหีบเหล็กท่ีมีล้ินชักปิดช่องใสบ่ัตรเลือกตัง้

ใหเ้ปิดช่องใสบ่ัตรเลือกตัง้ก่อนด าเนินการตามขอ้ ๓

๓) ใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ กรณีเป็นสายรัดให้ กปน.
ไม่นอ้ยกว่า ๓ คน ลงลายมือช่ือไวท่ี้สายรัดดว้ย 

๔) บนัทึกการด าเนินการดงักล่าวไวใ้นสมุดรายงานเหตุการณ์ 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ให้ กปน. ลงช่ือไม่นอ้ยกว่า ๕ คน และผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ไม่นอ้ยกว่า ๒ คน ซ่ึงอยูใ่นท่ีเลือกตั้งในขณะนั้น ลงลายมือช่ือ
ในรายงาน เวน้แต่ไม่มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยูใ่นขณะนั้น

๕) ประธาน กปน. กล่าวเปิดการลงคะแนน  
“บดัน้ีถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนแลว้ขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน” 



ขอ้ ๑๔๒ เม่ือถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ใหค้ณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งน าหีบบตัรเลือกตั้งมาแสดงใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่ ณ ท่ี
เลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบเปล่า เสร็จแลว้ใหปิ้ดหีบบตัรเลือกตั้งพร้อมกบัปิด
เทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบตัรเลือกตั้งและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืน
แทนสายรัด เสร็จแลว้เปิดช่องใส่บตัรเลือกตั้งและบนัทึกการด าเนินการ
ดงักล่าวในรายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) โดยให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสามคน และผูมี้สิทธิเลือกตั้ง                 
ไม่นอ้ยกว่าสองคนซ่ึงอยู่ในท่ีเลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือช่ือในรายงาน
เหตุการณ์ประจ าหน่วยเลือกตั้ง เวน้แต่ ไม่มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยู่ ณ ท่ี
เลือกตั้งนั้น กรณีใชหี้บบตัรเลือกตั้งพลาสติกไม่ตอ้งปิดเทปกาวรอยต่อ          
รอบหีบบตัรเลือกตั้ง



ขอ้ ๑๔๓ เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๑๔๒ แลว้ 
ใหป้ระธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งกล่าวเปิด
การออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าววา่ “บดัน้ีถึงเวลา
การออกเสียงลงคะแนนแลว้ขอเปิดการออกเสียง
ลงคะแนน” แลว้จึงเร่ิมการด าเนินการออกเสียง
ลงคะแนนต่อไป



ขอ้ ๑๔๔ ใหเ้ปิดการออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่เวลา            
๐๘.๐๐นาฬิกาถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

ในกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนใ์นการจดัการเลือกตั้ง                        
ใหเ้รียบร้อยหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนท่ีไม่อาจก  าหนดเวลาการออกเสียง
ลงคะแนนตามวรรคหน่ึงได ้ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้งประจ าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานพร้อมเหตุผลต่อผูอ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวดัเพ่ือมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง                      
เพ่ือพิจารณาก  าหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้นเป็นอย่างอ่ืนกไ็ด ้แต่ตอ้งมีเวลาการออกเสียงลงคะแนน
ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดชัว่โมง

กรณีตามวรรคสอง ใหเ้สนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง                      
กอ่นวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั



เวลา 08.00 น. เปิดหีบแสดงใหเ้ห็นว่าเป็นหีบเปลา่



กปน. ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง และปิดเทปกาวผนึกรอยต่อภายนอกหีบบัตร
กปน. มาไม่ครบ ให้ กปน . ที่มีอยู่แต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด                      
ที่อยู่ในที่เลือกตั้งขณะน้ันให้ครบท าหน้าที่ไปพลางก่อน 

(เว้นแต่มกีารแต่งตั้ง กปน. ส ารอง)



อย่าลืมใส่สายรดัหีบบตัรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนน
และปิดเทปกาวรอบรอยต่อหีบบตัรเลือกตั้ง







ข้ันตอน 1. ตรวจสอบรายช่ือ
ตรวจสอบ รายช่ือ และ
ล าดับที่ จากบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง
จ าหมายเลขผู้สมัคร
ท่ีปิดไว้หน้าหน่วย



ประชาสมัพันธข์ั้นตอนการลงคะแนน



จดัระเบียบและดูแลความเรียบรอ้ยในบริเวณท่ีเลือกตั้ง



ขั้นตอน 2. ย่ืนบัตรแสดงตนขอใช้สิทธิ
หลกัฐานแสดงตน ได้แก่ บัตรประชาชน                    
(หมดอายุกใ็ช้ได้)                                                
หรือหลกัฐานราชการ
ที่มรูีปและเลข
๑๓หลกั แล้ว
ลงช่ือในบัญชีรายช่ือ
ผู้มสิีทธิเลือกตั้ง



ขอ้ ๑๔๕ หลกัฐานในการขอใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวั
ประชาชนท่ีหมดอาย ุหรือ หลกัฐานอ่ืนของทาง
ราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ่ายและ
หมายเลขประจ าตวัประชาชนของผูถื้อบตัร



กปน.ตรวจสอบหลกัฐานแสดงตน



กปน.ใหผู้ม้าใชสิ้ทธิลงลายมือช่ือท่ีตน้ขั้วบตัรเลือกตั้ง



ขั้นตอน 3. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
เลือกต้ัง..ผู้บริหารท้องถ่ิน / สมาชิกสภาท้องถ่ิน

ก่อนรับบัตรเลือกตั้ง
ต้องลงลายมือช่ือ/ลายนิว้มือ
บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 



ข้อ ๑๔๖ การตรวจสอบการขอใช้สิทธิเลือกต้ัง                           
ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังผู้ท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ตรวจสอบหลกัฐานตามข้อ ๑๔๕ ของ                  
ผู้มาแสดงตนเพ่ือขอใช้สิทธิเลือกต้ังกบับัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ
เลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) เม่ือพบช่ือและตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้สิทธิเลือกต้ัง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วส่งหลกัฐานแสดงตน
พร้อมแจ้งล าดับท่ีในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังของผู้แสดงตน
ใช้สิทธิเลือกต้ังให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังผู้ท าหน้าที่มอบ
บัตรเลือกต้ัง



ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งผู้ท าหน้าทีม่อบบัตรเลือกตั้ง 
จดล าดับทีใ่นบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้ทีต้่น
ขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือช่ือไว้ทีต้่นขั้ว
บัตรเลือกตั้ง แล้วให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือช่ือในต้น
ขั้วบัตรเลือกตั้งแล้วมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมหลกัฐานแสดงตนให้แก่                 
ผู้น้ันเพ่ือไปออกเสียงลงคะแนน

กรณีการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงลายมือช่ือไม่ได้ให้พิมพ์ลายนิว้หัวแม่มือขวา และหากไม่มี
นิว้หัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิว้หัวแม่มือซ้าย ถ้าไม่มีนิว้หัวแม่มือทั้ง
สองข้างให้พิมพ์ลายนิว้มือใดนิว้มือหน่ึงแทน หากไม่มีนิว้มืออยู่เลยให้
ได้รับการยกเว้นและให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหมายเหตุว่า                
ไม่มีนิว้มือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง



ข้อ ๑๔๗ ในกรณมีผู้ีทกัท้วงหรือกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งสงสัยว่าผู้มาแสดงตน
ไม่ใช่ผู้มช่ืีอในบญัชีรายช่ือผู้มสิีทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประชุมและวนิิจฉัย ช้ีขาดว่าผู้ถูกทกัท้วงหรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้มช่ืีอในบญัชีรายช่ือผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และในกรณทีีค่ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวนิิจฉัยว่าผู้ถูกทกัท้วง
หรือผู้ถูกสงสัยเป็นผู้ไม่มสิีทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งท าบนัทกึค าวนิิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าทีเ่ลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) แต่ถ้าผู้ถูก
ทกัท้วงหรือผู้ถูกสงสัยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มสิีทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามออก
เสียงลงคะแนนหรืออกเสียงลงคะแนนโดยแสดงบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหลกัฐานอื่นทีม่ไิด้
มไีว้ส าหรับตนหรือทีป่ลอมแปลงขึน้ต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระท าการแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้เสียหาย แจ้งต่อเจ้า
พนักงานต ารวจด าเนินคดแีก่ผู้กระท าความผดิดงักล่าว 

ถ้าคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประชุมและวนิิจฉัยช้ีขาดว่าผู้ถูกทกัท้วงหรือผู้
ถูกสงสัยเป็นผู้มช่ืีอในบญัชีรายช่ือผู้มสิีทธิเลือกตั้ง ให้มอบบตัรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพ่ือไปออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งและ ให้บนัทกึค าวนิิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าทีเ่ลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 
๕/๓) ด้วย



ขอ้ ๑๔๘ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ของหน่วยเลือกตั้งใดใหล้งคะแนนเลือกตั้งไดเ้ฉพาะหน่วยเลือกตั้งนั้น 
กรณีท่ีผูใ้ดมีช่ือเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งหลายหน่วยเลือกตั้ง ใหมี้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งไดเ้พียงแห่งเดียว เวน้แต่เป็นการด าเนินการตามขอ้ ๗๙
(ขอ้ ๗๙ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ียา้ยทะเบียนบา้นออกจากเขตเลือกตั้งหน่ึงไปยงั
เขตเลือกตั้งหน่ึงในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเดียวกนัใหย่ื้นค าขอเพ่ิมช่ือ 
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ กอ่นวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่าสิบวนั) 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการเลือกตั้ง
มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งท่ีตนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นได ้
โดยไม่ตอ้งมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง แต่หน่วยเลือกตั้งท่ีตน
ปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นตอ้งอยู่ในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง



ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคสอง ซ่ึงประสงคจ์ะลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งท่ีตนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงหลกัฐานค าสั่ง
แต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งกอ่นท า
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งตรวจสอบถูกตอ้งแลว้ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
เพ่ิมช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) อีกส่วนหน่ึง
และไม่ใหน้บัรวมกบัจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่
ใหน้บัเป็นจ านวนผูม้าแสดงตนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แลว้บนัทึกลงใน
รายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)



ข้อ ๑๔๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔๘ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้ใด              
แม้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเลือกต้ังใดกต็ามถ้าไม่มี
ช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังและไม่ด าเนินการขอเพิ่ม
ช่ือในหน่วยเลือกต้ังน้ัน เม่ือถึงวันเลือกต้ังผู้มีสิทธิเลือกต้ัง                             
ผู้น้ันจะใช้สิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกต้ังท่ีตนมีช่ืออยู่ใน
ทะเบียนบ้านไม่ได้



ข้ันตอน 4. ท าเคร่ืองหมายกากบาท

เข้าคูหาลงคะแนน
ท าเคร่ืองหมาย
กากบาท ลงใน
ช่องท าเคร่ืองหมาย
บนบัตรเลือกต้ัง



ข้อ ๑๕๐ เม่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้รับบัตรเลือกต้ังแล้ว                               
ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพ่ือท าเคร่ืองหมายกากบาท ลงใน                
บัตรเลือกต้ังได้ไม่เกนิจ านวนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ินที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกต้ังและน าบัตรเลือกต้ังที่พับ
เรียบร้อยแล้วหย่อนใส่ลงในหีบบตัรเลือกต้ังด้วยตนเองต่อหน้า
กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง

ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังประสงค์ลงคะแนนไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่องท า
เคร่ืองหมายไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด



ขั้นตอน 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบบัตร

เม่ือท าเคร่ืองหมาย
เสร็จแล้ว ให้หย่อน
บัตรเลือกต้ังลงใน
หีบบัตรด้วยตนเอง



การอ านวยความสะดวก
แก่คนพิการ



กปน. อ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
ผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน



ข้อ ๑๕๓ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจัดให้มกีารอ านวยความ
สะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุไว้เป็น
พิเศษ หรือจัดให้มกีารช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแลของ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง โดยการให้ความช่วยเหลือดงักล่าวต้องให้คนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาคนพิการ
หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุน้ัน เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพท าให้คนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถท าเคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกตั้งได้ ให้
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือให้ญาตหิรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ท า
เคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุน้ัน และให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
บนัทึกการกระท าดงักล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) 
ทั้งนี ้ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ



การด าเนินงานหลงัปิด
การออกเสียงลงคะแนน



ข้อ ๑๕๗ เม่ือถึงเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ให้ประธานกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น กล่าวว่า “ บดันีถ้ึงเวลา ๑๗.๐๐ 
นาฬิกาแล้ว ให้ปิดการออกเสียงลงคะแนน” ถ้ามผู้ีมสิีทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้งได้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเหลืออยู่ในที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก่อน
เวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้มสิีทธิเลือกตั้งที่เหลืออยู่น้ันหากผู้ใดยัง
ไม่ได้รับบตัรเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ 
ผู้มาแสดงตนน้ันและเม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแล้ว 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งลงลายมือช่ือในป้ายส าหรับปิดช่องใส่บตัร
เลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑ และน าป้ายดงักล่าวปิดทับช่องใส่บตัรบน
หีบบตัรเลือกตั้ง

กรณีที่ก าหนดระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ ๑๔๔ วรรคสอง 
เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้น าความในวรรคหน่ึงมาใช้
บงัคับโดยอนุโลม



ข้อ ๑๕๘ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งที่เหลือมา
นับให้ทราบจ านวน และเพ่ือมใิห้สามารถน าบตัรที่เหลืออยู่มาใช้ในการออกเสียง
ลงคะแนนได้ ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ท าเคร่ืองหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุ
อ่ืนเจาะทะลุบตัรเลือกตั้งทุกฉบบัพร้อมปกหน้าและปกหลัง ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้
เป็นปึกเดยีวกัน หรือกระท าด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมใิห้ใช้บัตรเลือกตั้ง              
ที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้ นับจ านวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจากบญัชีรายช่ือ
ผู้มสิีทธิเลือกตั้งชุดหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) และ
จัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบตัรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการออกเสียง
ลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔) จ านวนสามชุด เพ่ือ
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง 
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน



การนบัคะแนนการนบัคะแนน  



ข้อ ๑๕๙ เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ ๑๕๗ และ ๑๕๘ แล้ว 
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังเปิดหีบบัตรเลือกต้ังต่อ
หน้าประชาชนท่ีอยู่ ณ ท่ีเลือกต้ัง แล้วด าเนินการนับคะแนน 

การนับคะแนนให้กระท า ณ ที่เลือกต้ัง โดยเปิดเผยและ
ติดต่อกนัให้เสร็จจะเล่ือนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้

ในการนับคะแนนตามวรรคสองต้องก าหนดให้มีการนับ
คะแนนท่ีผู้มีสิทธิเลือกต้ังท าเคร่ืองหมายในช่องท าเคร่ืองหมาย 
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ด้วย



ข้อ ๑๖๐ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่
ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

(๑) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีห่นึ่ง มีหน้าทีห่ยิบบัตรเลือกตั้ง
คร้ังละฉบับ และคลีบ่ัตรส่งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีส่อง

(๒) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีส่อง มีหน้าทีว่ินิจฉัยบัตร
เลือกตั้งและอ่าน

(๓) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีส่าม มีหน้าทีข่านทวนคะแนน
และขีดคะแนน ในแบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 

(๔) กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีส่ี่ มีหน้าทีเ่จาะบัตรเลือกตั้งทีไ่ด้
วินิจฉัยและอ่านจากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีส่อง แล้วใส่ลง
ในภาชนะทีเ่ตรียมไว้



การนับคะแนนเลือกต้ังในกรณีท่ีมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินพร้อมกัน                      
ให้แบ่งกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังเป็นสองชุด

กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังท่ีเหลือ มีหน้าท่ี
ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกและคอยสับเปล่ียน                          
ในการปฏิบัติหน้าท่ีกับกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง                   
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีอยู่



ข้อ ๑๖๑ ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง เปิดหีบบัตร
เลือกต้ังเพ่ือท าการนับคะแนนหากพบว่ามีบัตรเลือกต้ังผิดประเภท
ปะปนมาในหีบบตัรเลือกต้ัง ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังที่พบ
บัตรเลือกต้ังผิดประเภท มอบบัตรเลือกต้ังดังกล่าวแก่
ประธานกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังเพ่ือให้เป็นผู้ด าเนินการ
น าส่งแก่กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังชุดท่ีรับผิดชอบน าไปรวม
กบับัตรเลือกต้ังในหีบบัตรเลือกต้ังท่ีถูกต้อง โดยให้บันทึกลงใน
รายงานเหตุการณ์ประจ าท่ีเลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และให้ผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไม่น้อยกว่าสองคน ซ่ึงอยู่ในท่ีเลือกต้ังขณะน้ันลงลายมือช่ือ
ในรายงานดังกล่าว



การนบัคะแนนใหด้  าเนินการ ดงัน้ี
๑. กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งคนที่ ๑ หยิบบตัรเลือกตั้งทีละฉบบัและ 

คลี่บตัรส่งใหก้รรมการประจ  าหน่วยเลอืกตั้งคนที่ ๒
๒. กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งคนที่ ๒ วินิจฉยับตัรเลือกตั้งและอ่าน 



ข้อ ๑๖๒ เม่ือคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังได้
ด าเนินการตามข้อ ๑๕๙ ถึงข้อ ๑๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
ด าเนินการนับคะแนนเลือกต้ัง โดยกรรมการประจ าหน่วย
เลือกต้ังคนที่หน่ึง หยิบบัตรเลือกต้ังคร้ังละฉบับและคลีบ่ตัร      
ส่งให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังคนที่สอง เพ่ือด าเนินการ 
ดังนี้ 



การวินิจฉยับตัรเลือกตั้ง
และอ่าน



(ก) ถา้เป็นบตัรดีใหอ่้านว่า ดี และขานหมายเลขของผูส้มคัรท่ีไดค้ะแนน 
พรอ้มทั้งชูบตัรเลือกตั้งโดยเปิดเผยใหผู้ท่ี้อยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งไดเ้ห็นดว้ย

บตัรเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นท่ีท าเครื่องหมาย

ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งรวมอยู่ในบัตรเลือกตั้งเดียวกนั ใหอ่้านว่า 

“บตัรดีบางส่วน” แลว้ขานหมายเลขเฉพาะของผูส้มัคร

ท่ีท าเครื่องหมายถูกตอ้งและไดร้บัคะแนน พรอ้มกบัแจง้ดว้ยว่า

เลขหมายใดท่ี “ท าเครื่องหมายไม่ถูกตอ้ง” และเป็นเพราะเหตุใด

แลว้ใหน้ าไปรวมในภาชนะบตัรดี 



(ข) ถา้เป็นบตัรท่ีท าเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด              
ใหอ่้านว่า ไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด พรอ้มทั้งชูบตัรเลือกตัง้โดยเปิดเผย                             
ใหผู้ท่ี้อยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งไดเ้ห็นดว้ย

(ค) ถา้เป็นบตัรเสียใหอ่้านว่า เสีย พรอ้มทั้งชูบตัรเลือกตั้ง
โดยเปิดเผยใหผู้ท่ี้อยู่ในบริเวณท่ีเลือกตั้งไดเ้ห็นดว้ย ในการวินิจฉยัว่า        
บตัรเลือกตั้งใดเป็นบตัรเสียใหวิ้นิจฉยัโดยคณะกรรมการประจ  าหน่วย
เลือกตั้งเสียงขา้งมาก และใหก้รรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่า
สามคนสลกัหลงับตัรว่า เสีย พรอ้มทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสีย                  
เพราะเหตุใดของมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น 
(เม่ือวินิจฉยัใหส่้งบตัรเลือกตั้งแก่กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งคนท่ีส่ี)



กรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งคนท่ีสาม   
มีหนา้ท่ีขานทวนคะแนนและขีดคะแนน 

ในแบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 





ข้อ ๑๖๓ กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งคนทีส่าม ขีดคะแนน
เลือกตั้งในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง โดยเม่ือกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งคนทีส่อง ได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได้ขานว่า “ด”ี หรือ 
“เสีย” หรือ “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
คนทีส่าม มีหน้าทีข่ีดคะแนนเลือกตั้ง ขานทวนคะแนนเลือกตั้งแล้วจึง
ขีดคะแนนเลือกตั้งลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง โดยให้บุคคลทัว่ไปที่
อยู่ในบริเวณทีเ่ลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน

ส าหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อ
หนึ่งคะแนน แต่เม่ือถึงขีดทีห้่า ให้ขีดขวางทบัเส้นส่ีขีดแรก และ
วงกลมหรือวงรีล้อมรอบ เช่น ดังรูป             หรือ             หรือ              
เป็นต้น เพ่ือสะดวกแก่การนับคะแนนและให้ท าเช่นนีเ้ร่ือยไปทกุ                        
ห้าขีด



กรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้คนท่ีส่ี มีหนา้ท่ี
เจาะบตัรเลือกตัง้ท่ีไดวิ้นิจฉยัและอา่นจากกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตัง้คนท่ีสอง แลว้ใสล่งในภาชนะท่ีเตรียมไว้



ลกัษณะบตัรเสีย



ขอ้ ๑๗๕ บตัรเลือกตั้งท่ีมีลักษณะดงัต่อไปน้ี ใหถื้อว่า
เป็นบตัรเสียและไม่ใหน้ับเป็นคะแนน

(๑) บตัรปลอม ไดแ้ก่ บตัรเลือกตัง้ท่ีไมไ่ดด้ าเนินการจดัพิมพ์
โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ และเป็นบตัรเลือกตัง้ท่ี
บุคคลอ่ืนจดัพิมพใ์หมี้ลกัษณะใกลเ้คียงกบับตัรจริง และน ามาใช ้                     
ในการลงคะแนนเลือกตัง้เป็นสมาชิก สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ใหถื้อวา่เป็นบตัรเสีย ตามมาตรา ๑๐๐ ประกอบมาตรา ๑๐๔ แห่ง
พระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒



ข้อ ๑๗๖ ในกรณีที่พบบัตรปลอมตามข้อ ๑๗๕ (๑)               
ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ังแยกบัตรปลอมออก               
ไว้ต่างหาก และรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และผู้อ านวยการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัด เพ่ือเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง
พิจารณาด าเนินการ



หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย
1001  ชอบ
1002
1003

(๒) บตัรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สงัเกตหรือเขียนขอ้ความ
ใดๆลงในบตัรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน 
เวน้แต่เป็นการกระท าโดยชอบดว้ยกฎหมายของคณะกรรมการ
ประจ  าหน่วยเลือกตั้ง

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย
1001

1002 

1003 ชาติ

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001 ดี
1002

1003




หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002

1003

(๓) บตัรที่มิไดท้  าเครื่องหมายลงคะแนน

(๔) บตัรที่ท  าเครื่องหมายลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มัครเกินจ  านวน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย
1001 

1002 

1003

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001


1002
✓

1003



(๕) บัตรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มัครใด เวน้แตเ่ป็นการลงคะแนน 
ไม่เลือกผูส้มัครผูใ้ด ไดแ้ก่ บัตรเลือกตัง้ท่ีผูมี้สิทธิเลือกตัง้ไดท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในบัตรเลือกตัง้ 
แตเ่คร่ืองหมายกากบาท  นั้น ไมส่ามารถวินิจฉัยไดว้า่ลงคะแนนในช่อง“ช่องท าเคร่ืองหมาย” ใด 

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001


1002

1003

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002 

1003

ถา้ไม่ประสงค์ลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรใดเลย
ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ในช่องส่ีเหล่ียมน้ี   

(๖) บตัรท่ีไดท้ าเครื่องหมายลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัร                           
แลว้ท าเครื่องหมายในช่องท าเครื่องหมาย ไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด 

ช่องไม่เลือก                       
ผู้สมัครผู้ใด





หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002

1003

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002

1003

(๘) บตัรที่ท  าเครื่องหมายลงคะแนนใหก้บัผูส้มัครสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีทั้งหมด
นอกช่องท าเครื่องหมาย 



(๗) บตัรท่ีมิใช่บตัรซ่ึงกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งมอบให้



(๙) บตัรที่ท  าเครื่องหมายลงคะแนน นอกช่องไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด
หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001
1002
1003

ถา้ไม่ประสงค์ลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรใดเลย
ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ในช่องส่ีเหล่ียมน้ี   

ช่องไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด



(๑๐) บตัรท่ีท าเครื่องหมายลงคะแนนในช่องท าเครื่องหมายที่ไม่มีผูส้มคัร
รบัเลือกตั้งหรือผูส้มคัรท่ีถูกถอนช่ือออกจากประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสมคัร         
รบัเลือกตั้งหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001 

1002
1003

ตายหรือถูกเพิกถอนการสมคัร →



(๑๑) บตัรที่ท  าเครื่องหมายอ่ืนนอกจากเครื่องหมายกากบาท 

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002 # 

1003

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002


1003



หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001

1002


1003

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย

1001
✓

1002

1003

(๑๒) บตัรที่ท  าเครื่องหมายลงคะแนนใหก้บัผูส้มัคร                             
ในช่องท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงเครื่องหมายใน
ช่องท าเครื่องหมายเดียวกนั ส  าหรบัการเลือกตั้ง
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินคนเดียว 



การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมากกว่าหน่ึงคน หากเป็นกรณี
ตามวรรคหน่ึง (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) และมีเครื่องหมายลงคะแนน
ใน ช่องท าเครื่องหมาย ใหผู้ส้มัครอ่ืนถูกตอ้งดว้ยไม่ถือว่าเป็น
บตัรเสียทั้งฉบบัและใหน้ับเป็นคะแนน   

หมายเลขประจ  าตวัผูส้มคัร ช่องท าเคร่ืองหมาย
1001 

1002 

1003 

1004 

1005 

1006 

ตายหรือถูกเพิกถอนการสมคัร →

กรณีน้ีถือว่าเสียเฉพาะท่ีท าเคร่ืองหมายลงในช่องส  าหรบั
ผูส้มคัรหมายเลข ๑๐๐๑ เท่าน้ัน



ตัวอย่าง
การวินิจฉัย
การกากบาท
บัตรเลือกต้ัง











การด าเนินการ
หลงัการนับคะแนนเสรจ็ส้ิน



ขอ้ ๑๖๕ เม่ือเสร็จสิ้ นการนับคะแนนเลือกตั้ง ใหก้รรมการ
ประจ  าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของการนบัคะแนน
เลือกตั้ง โดยใหน้ับจ  านวนบตัรเลือกตั้งท่ีลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่
ผูส้มัครรบัเลือกตั้งรวมกบัจ  านวนบตัรไม่เลือกผูส้มัครผูใ้ด และ
จ  านวนบตัรเสียว่าตรงกบัจ  านวนผูม้าแสดงตนใชส้ิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่ หากถูกตอ้งใหน้ าบตัรเลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนน บตัรไม่
เลือกผูส้มัครผูใ้ด และบตัรเสีย แยกใส่ถุงวัสดุใสพรอ้มเขียน
จ  านวนบตัรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยูใ่นถุงวัสดุใส และด าเนินการปิด
ประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งและรายงานผลการ
นับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินโดยเร็ว ส  าหรบัแบบขีดคะแนนใหก้รรมการประจ  า
หน่วยเลือกตั้งตามขอ้ ๑๖๐ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน



ในกรณีจ  านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจ  านวนบตัรเลือกตั้ง      
ท่ีใชล้งคะแนน ไดแ้ก่ บตัรเลือกตั้งท่ีลงคะแนนเลือกตั้งใหแ้ก่ผูส้มคัรรบั
เลือกตั้ง บตัรไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด และบตัรเสียใหก้รรมการประจ  าหน่วย
เลือกตั้งด าเนินการตรวจสอบ ถา้จ  านวนบตัรเลือกตั้งยงัไม่ตรงกบัจ  านวน                    
ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งอีกใหร้ายงานพรอ้ม
เหตุผลของการนับคะแนนท่ีไม่ตรงกับจ  านวนผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อรายงานผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัด 
เพื่อใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสัง่ใหมี้การนับคะแนนใหม่ หรือ
สัง่ใหอ้อกเสียงลงคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น และน าส่งหีบบตัร
เลือกตั้งพรอ้มวัสดุอุปกรณก์ารเลือกตั้งแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นผูซ่ึ้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมอบหมาย



ขอ้ ๑๖๖ เม่ือไดด้  าเนินการตามขอ้ ๑๖๕ แลว้ ใหก้รรมการ
ประจ  าหน่วยเลือกตั้งจดัท  ารายงานผลการนบัคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จ  านวนสามชุด แลว้ด  าเนินการ ดงัน้ี

(๑) ปิดหนา้ท่ีเลือกตั้ง 
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซ่ึงบรรจุถุงบตัรเลือกตั้ง                

ที่นับเป็นคะแนนแลว้
(๓) ส่งใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินหรือผูท่ี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมาย



ขอ้ ๑๖๗ ใหก้รรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งจดัเก็บเอกสารและ  
ส่ิงของต่าง ๆ ไวใ้นถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ดงัน้ี

(๑) ถุงวัสดุใส (ถุงชั้นใน) ซ่ึงบรรจุบตัรเลือกตั้งท่ีผ่านการตรวจสอบ                    
ความถูกตอ้งของการนับคะแนนแลว้ ตามขอ้ ๑๖๕

(๒) แบบขีดคะแนนท่ีไดใ้ชใ้นการขีดคะแนนทั้งหมด (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จ  านวนหน่ึงชุด

ใหค้ณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งบนัทึกขอ้มูลจ  านวนบตัร
เลือกตั้งท่ีนับเป็นคะแนน บตัรไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด และบตัรเสีย ล าดบัท่ีของ
หน่วยเลือกตั้ง ท่ีเลือกตั้ง ลงในแบบขอ้มูลจ  านวนบตัรเลือกตัง้ในถุงวัสดุใส 
(ชั้นนอก) ตามแบบ ส.ถ. ๕/๑๔ ส าหรบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่และ
แบบ ผ.ถ. ๕/๑๔ ส าหรบัการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถิ่น เสร็จแลว้ใส่ในถุงวัสดุ
ใส (ชั้นนอก) ในลกัษณะท่ีมองเห็นไดว่้าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด 



ขอ้ ๑๖๘ เม่ือไดด้  าเนินการตามขอ้ ๑๖๗ แลว้ให้
คณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งด  าเนินการดงัน้ี

(๑) ท าการปิดถุงวัสดุใส (ถุงชั้นนอก) ดว้ยสายรดัเพ่ือ
ป้องกนัการเปิดถุงวัสดุใส แลว้น าใส่ในหีบบตัรเลือกตั้ง 

(๒) ปิดหีบบตัรเลือกตั้งพรอ้มใส่สายรดัหรืออุปกรณอ่ื์น
แทนสายรดั ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบตัรเลือกตั้ง หากใช้
หีบบตัรพลาสติกไม่ตอ้งปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบตัรเลือกตั้ง

(๓) ลงลายมือช่ือบนสายรดั



ขอ้ ๑๖๙ เม่ือคณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งได ้
ด  าเนินการปิดหีบบตัรเลือกตั้งและป้องกนัการเปล่ียนหีบบตัร
เลือกตั้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ใหค้ณะกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง
ไม่นอ้ยกว่าหา้คน และเจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยัด าเนินการ
น าส่งสิ่งของดงัต่อไปน้ีใหแ้ก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือผูท้ี่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมอบหมายทนัที
(๑) หีบบตัรเลือกตั้งท่ีด  าเนินการตามขอ้ ๑๖๘
(๒) เอกสารก ากบัหีบบตัรเลือกตั้ง ประกอบดว้ย

(ก) บตัรเลือกตั้งท่ีเหลือทั้งหมดและตน้ขั้วบตัรเลือกตั้ง
(ข) บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ/ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่                

ใชต้รวจสอบการใชส้ิทธิและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน



(ค) ประกาศจ  านวนบตัรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน                      
(ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๒)
(ง) รายงานเหตุการณป์ระจ  าท่ีเลือกตั้ง (ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๓) และ                                   
ส าเนาแบบทกัทว้ง
(จ) ประกาศจ านวนบตัรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการออกเสียงลงคะแนน                   
(ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๔)
(ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๗) จ  านวนหน่ึงชุด
(ช) รายงานการส่งหีบบตัรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
(๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและส่ิงของอ่ืนๆ เช่น บญัชีรายช่ือ                      
ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ/ผ.ถ. ๑/๕) ชุดท่ีปิดประกาศ ธงชาติ ป้าย และ                  
วัสดุอุปกรณเ์กี่ยวกบัการเลือกตั้ง เป็นตน้

ในกรณีจ  าเป็นตามสภาพพื้ นท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  า
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นอาจก าหนดการส่งหีบบตัรเลือกตั้งตามวรรค
หน่ึงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้





การประกาศผล

การนับคะแนนเลือกต้ัง



ขอ้ ๑๗๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ า
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินไดร้บัรายงานผลการนบั
คะแนนเลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๗) จากคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตัง้แลว้ใหรี้บจดัท าประกาศผลการ
นบัคะแนนเลือกตัง้ของแตล่ะเขตเลือกตัง้ หรือของ
แตล่ะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 
๕/๘ แลว้ปิดประกาศไว ้ณ ท่ีท าการขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินนั้นพรอ้มทั้งรายงานใหผู้อ้  านวยการการ
เลือกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบโดยเร็ว



การคดัค้านการเลือกตั้ง                                  
และการนับคะแนน



ขอ้ ๑๗๔ ภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้ นแลว้               
ถา้มีการรอ้งเรียนหรือคดัคา้นกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้ง ให้
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัดน าบนัทึกรายงานเหตุการณ์
และแบบทกัทว้งในการคดัคา้นการนับคะแนนตามขอ้ ๑๗๒ และ  
ขอ้ ๑๗๓ มาประกอบการพิจารณาดว้ย หากขอ้เท็จจริงปรากฏว่า               
ไม่มีการทกัทว้งหรือคดัคา้นกรรมการประจ  าหน่วยเลือกตั้งจาก
ผูส้มัครหรือตวัแทนผูส้มัครหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยูใ่นท่ีเลือกตั้ง
หรือไม่มีการบนัทึกในรายงานเหตุการณป์ระจ  าท่ีเลือกตั้ง                      
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และไม่มีแบบทกัทว้งแลว้ มิใหผู้อ้  านวยการ                
การเลือกตั้งประจ  าจงัหวัดรบัไวเ้ป็นเรือ่งรอ้งเรียนหรอืคดัคา้น                             
การนับคะแนนเลือกตั้ง เวน้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ                          
สัง่เป็นอยา่งอ่ืน



ขอ้ ๑๙๓ ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือผูส้มัคร มีสิทธิยืน่
คดัคา้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือท่ีตนสมัครรบัเลือกตั้ง          
แลว้แต่กรณี มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ       
ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งยืน่คดัคา้นการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง
อาจยืน่คดัคา้นไดต้ั้งแต่วันท่ีประกาศใหมี้การเลือกตั้งจนถึง
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เวน้แต่



(๑) การคดัคา้นเพราะเหตุตามมาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๒ 
ของพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ใหย้ืน่ไดต้ั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหน่ึงรอ้ยแปดสิบวัน                  
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

(๒) การคดัคา้นเก่ียวกบัการนับคะแนนใหค้ดัคา้นใน
ระหว่างเวลาที่ยงันับคะแนนไม่แลว้เสร็จหรือในกรณีคดัคา้น               
การรวมคะแนน ใหค้ดัคา้นก่อนประกาศผลการนับคะแนน                     
ท่ีหน่วยเลือกตั้ง

เม่ือคณะกรมการการเลือกตั้งไดร้บัค  าคดัคา้นการเลือกตั้ง
ใหด้  าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือหาขอ้เท็จจริงโดยพลนั                
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัยช้ีขาด



ตวัแทนผูส้มคัร

กบัการทกัทว้ง



ข้อ ๑๗๒ ในระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ถ้าตัวแทน
ผู้สมัครเลือกต้ังซ่ึงเป็นผู้สังเกตการณ์ในท่ีเลือกต้ังใด หรือผู้มี
สิทธิเลือกต้ังเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกต้ังน้ัน
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีก าหนดไว้ ให้ท าการ
ทักท้วงโดยย่ืนค าทักท้วงตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ และให้น า
ความในข้อ ๑๐๔ มาใช้บังคับด้วย และให้ผู้อ านวยการการ
เลือกต้ังประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่งแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 
๕/๓ และแบบทักท้วงให้ผู้อ านวยการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด
ตามข้อ ๑๖๗



ข้อ ๑๗๓ ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง
ตรวจสอบค าทักท้วงและวินิจฉัยช้ีขาดโดยให้บันทึกค า
ทักท้วงและค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่
เลือกต้ัง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และให้ผู้ทักท้วงและกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกต้ังไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน



การประกาศผลการเลือกต้ัง



ขอ้ ๑๗๘ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๑๘๑ เม่ือผูอ้  านวยการการ
เลือกตั้งประจ  าจงัหวัดไดร้บัประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๘) จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ  าองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้ เห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนน
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ใหร้ายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้มีเหตุอันควรเช่ือว่าผลการเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมใหป้ระกาศผลการเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ดงัน้ี



(๑) เขตเลือกตัง้ใดท่ีมีจ  านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินไดห้น่ึงคนใหผู้ส้มคัรท่ีไดร้บัคะแนนเสียง
เลือกตัง้มากท่ีสุดและมากกว่าคะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผูใ้ดเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้

(๒) เขตเลือกตัง้ใดท่ีมีสมาชิกสภาทอ้งถ่ินมากกว่า
หน่ึงคนใหผู้ส้มคัรซ่ึงไดร้บัคะแนนเลือกตัง้มากท่ีสุดเรียง
ตามล าดบัลงมาในเขตเลือกตัง้นั้นและไดค้ะแนนมากกว่า
คะแนนเสียงท่ีไม่เลือกผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้ตามจ านวน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตัง้นั้น



กรณีตามวรรคหน่ึง ถา้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมี้มติ
เห็นชอบใหป้ระกาศผลการเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑ หรือ
ส.ถ. ๖/๒ หรือ ส.ถ. ๖/๓ แลว้แต่กรณี แลว้ใหผู้อ้  านวยการการ
เลือกตั้งประจ  าจงัหวัดแจง้ผลการเลือกตั้งใหผู้ส้มัครที่ไดร้บั
เลือกตั้งทราบตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๔

ในกรณีท่ีผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัดเห็นว่า
ไดมี้การทุจริตในการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง หรือมี
หลักฐานอันควรเช่ือไดว่้าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง
มิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือสัง่ใหมี้การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ หรือเลือกตั้ง
ใหม่แลว้แต่กรณี 



กรณีท่ีมีค  าสัง่ใหเ้ลือกตั้งใหม่ ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้ง
ประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒ หรือ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๓ แลว้แต่กรณี

กรณีมีเหตุอันควรเช่ือไดว่้าการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผูร้อ้งเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด  าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนใหแ้ลว้
เสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ 
หรือด  าเนินการอ่ืนที่จ  าเป็น แลว้แต่กรณีโดยเร็ว แต่ตอ้งไม่ชา้กว่า
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งน้ี หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีมติใหป้ระกาศผลการเลือกตั้ง ใหด้  าเนินการประกาศผลการ
เลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๖/๑



การประกาศให้มี
การเลือกต้ังใหม่



ขอ้ ๑๘๐ กรณีที่มีผูส้มคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นนอ้ยกว่าหรือเท่ากบัจ  านวน

สมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง หรือในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมผีูส้มคัร

รบัเลือกตั้งเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิน่เท่ากบัจ  านวนผูบ้ริหารทอ้งถิ่นทีจ่ะพึงมใีนเขตเลือกตั้ง

นั้น ผูส้มคัรนั้นจะไดร้บัเลือกตั้งต่อเมื่อไดค้ะแนนเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของ

จ  านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือก

ผูส้มคัรผูใ้ด 

ถา้ผูส้มคัรเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นตามวรรคหน่ึงทุกคนไดค้ะแนนเลือกตั้ง
ไม่ถึงรอ้ยละสิบของจ  านวนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือมผีูไ้ดร้บัเลอืกตั้งเป็น
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นนอ้ยกว่าจ  านวนสมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นรายงานผูอ้  านวยการการ
เลือกตั้งประจ  าจงัหวดัเพ่ือประกาศใหม้ีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่ใหม่หรอืใหม้ี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่ยงัขาดอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นแลว้แตก่รณี โดยผูส้มคัร
รบัเลือกตั้งเดิมทุกรายซ่ึงไม่ไดค้ะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด ไม่มี
สิทธิสมคัรรบัเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจดัข้ึนใหม่ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๔



กรณีผูส้มัครเป็นสมาชิกสภาทอ้งถ่ินนอ้ยกว่าจ  านวนสมาชิก
สภาทอ้งถ่ินท่ีจะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น และมิไดเ้ป็นการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินที่ยงัขาดอยูต่ามวรรคสอง ใหผู้อ้  านวยการ
การเลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงาน
ผูอ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัดเพ่ือประกาศใหมี้การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินใหม่เพ่ือใหไ้ดส้มาชิกสภาทอ้งถ่ิน
ครบจ  านวน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๒

กรณีที่มีผูส้มัครเป็นผูบ้ริหารทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงไดร้บั
คะแนนเลือกตั้งไม่ถึงรอ้ยละสิบ ของจ  านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้น ใหน้  าความในวรรคสอง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม



ขอ้ ๑๘๑ ในการด าเนินการจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่
ตามขอ้ ๑๘๐ ส  าหรบัสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หากไดจ้ดัใหมี้การ
เลือกตั้งใหม่อีกครั้งหน่ึงแลว้ ยงัไม่มีผูไ้ดร้บัเลือกตั้งใหง้ด
การจดัใหมี้การเลือกตั้งต่อไป และใหถื้อว่าสภาทอ้งถ่ินนั้นมี
สมาชิกเท่าท่ีมีอยูจ่นกว่าสภาทอ้งถ่ินนั้นจะครบวาระ เวน้แต่
กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะ
ก าหนดจ  านวนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

ในการด าเนินการจดัใหมี้การเลือกตั้งใหม่ตาม
ขอ้ ๑๘๐ ส  าหรบัผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ใหด้  าเนินการจนกว่า
จะมีผูไ้ดร้บัเลือกตั้ง



ขอ้ ๑๙๒ ในกรณีท่ีมีการประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม่    
ตามมาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ แห่งพระราชบญัญตัิการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งสัง่ใหมี้การออกเสียงลงคะแนนใหม่
ตามมาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ แห่งพระราชบญัญตัิการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หลักเกณฑแ์ละวิธีการ
เลือกตั้งใหม่ใหน้  าความในหมวด ๓ เจา้พนักงานผูด้  าเนินการ
เลือกตั้ง หมวด ๔ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งและบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
และการจ  ากดัสิทธิ หมวด ๘ การด าเนินการเลือกตั้ง และหมวด ๙ 
การนับคะแนนเลือกตั้ง มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งใหม่ใหด้  าเนินการตาม
ประกาศท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก  าหนด



บทเฉพาะกาล



ขอ้ ๒๐๖ ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ                   
ใหมี้การเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบญัญตัิการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว้                         
ใหด้  าเนินการจดัการเลือกตั้งตามระเบียบน้ี

ขอ้ ๒๐๗ ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลงั
พระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2562 และระเบียบน้ีมีผลใชบ้งัคบั ใหค้  านวณค่าใชจ้่ายของ
ผูส้มัครรบัเลือกตั้งท่ีใชจ้่ายไปตั้งแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศใหมี้การเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง



ขอ้ ๒๐๘ ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลงัพระราชบญัญติัการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบน้ี
มีผลใชบ้งัคบั ใหผู้อ้  านวยการการเลือกตั้งประจ  าจงัหวัดประกาศก าหนด
จ านวนเงินค่าใชจ้า่ยในการเลือกตั้งของผูส้มคัรก่อนคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศใหมี้การเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๑๒

ขอ้ ๒๐๙ ในการเลือกตั้งครั้งแรกตามมาตรา ๑๔๒ แห่ง
พระราชบญัญติัการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ่น พ.ศ. 
๒๕๖๒ ใหห้วัหนา้พนักงานส่วนทอ้งถิ่นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็น
ผูอ้  านวยการเลือกตั้งประจ  าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เม่ือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศใหมี้การเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นั้น

ขอ้ ๒๑๐ บตัรเลือกตั้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใดท่ียังมิได้
ด าเนินการท าลายก่อนระเบียบน้ีมีผลใชบ้ังคับ ใหด้ าเนินการท าลายตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวต้ามระเบียบน้ี



เข้าใจหมดแล้ว                   
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