พิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำ
ในกำรพิมพ์ ครั้งที่ 1
พระราชบั ญญั ติ ประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง พุ ท ธศั ก ราช
2560 มาตรา 27 บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจดาเนินการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมดูแล
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกับให้มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
จัดการเลือกตั้ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในการ
เลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง มี ห น้ าที่ แ ละอ านาจควบคุ ม ดู แ ลการจั ด การเลื อ กตั้ งให้ เป็ น ไปโดยสุ จริ ต และ
เที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ในการเลือ กตั้งสมาชิก สภาท้ อ งถิ่น หรือ ผู้บ ริห ารท้ องถิ่น ผู้ อานวยการการเลื อกตั้ ง
ประจาองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (ผอ.กต.อปท.) ที่ มีก ารเลือ กตั้ง โดยความเห็น ชอบของ
คณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (กกต.อปท.) จะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
และการนับคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
ที่เลือกตั้ง (รปภ.) เพื่อทาหน้าที่ รักษาความปลอดภัยและสนับสนุ นการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.
โดยในการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
และมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
“คู่มือปฏิบัติงาน : สาหรับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเนื้อหา
ประกอบด้วย ที่ มา บทบาท หน้าที่และอานาจ ขั้นตอนการปฏิบัติ หน้าที่ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้ง
จนสิ้นสุดการปฏิ บัติหน้ าที่ ซึ่งจะมี ภาพและตัวอย่างการกรอกแบบพิ มพ์ ประจาหน่วยเลือกตั้ ง
รวมทั้งมีคาอธิบายประกอบ ทาให้เข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อยู่ บ นพื้ น ฐานของความเป็ น ระบบและมี ม าตรฐานเดีย วกั น นอกจากนี้ ยัง มี
แนวทางการปฏิบัติ เกี่ย วกับ การออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตั้ง ในสถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือ ปฏิบัติงาน” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของ กปน. และ รปภ. ตลอดจนผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งทุก ฝ่า ย ซึ่ง หากได้ศึก ษาและทาความ
เข้า ใจ ในขั้น ตอนการปฏิบัติแล้ว จะส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กันยายน ๒๕๖๓

คำนำ
ในกำรพิมพ์ ครั้งที่ 2
คู่มือปฏิบัติงาน : สาหรับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ” ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้นาไปใช้
เป็นคู่มือในการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์ ก ารบริห ารจั งหวั ด และนายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวั ด เมื่ อ เดื อ นธัน วาคม 2563 ทั้ งนี้
ผูจ้ ากการนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งเพื่อนามาปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ได้นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และได้เพิ่มเติมรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เลือกตั้ง รวมถึงคาแนะนาในการตรวจสอบความถูกต้องของการกรอกแบบพิมพ์ต่างๆ ที่สาคัญและ
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
ค าแนะน าเกี่ ย วกั บ แนวทางการวิ นิ จ ฉั ย บั ต รเลื อ กตั้ งกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
มากกว่าหนึ่งคนอีกด้วย ส่วนแนวทางการปฏิบัติเกี่ย วกับ การออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตั้ง ใน
สถานการณ์ก ารแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ได้เพิ่มเติม
รูปภาพเพื่อให้สามารถทาความเข้าใจได้ง่ายและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
“คู่มือปฏิบัติงาน” ในการพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ
กปน. และ รปภ. ตลอดจนผู้ที่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งทุก ฝ่า ย หากได้ศึก ษาและทาความเข้า ใจใน
เนื้อหา ขั้นตอนและปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบ ตลอดจนคาแนะนาแล้วจะส่งผล
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
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โครงสร้างการบริ
i หารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
กกต.
ศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาค
สนง.กกต.
สนง.กกต.จว.
กกต.อปท.

ผอ.กต.
อปท.

แต่งตั้งบุคคล/
คณะบุคคล

แต่งตั้งบุคคล/
คณะบุคคล
จพง.ปน.

กปน.

ผอ.กต.จว.

ตัวแทน
ผู้สมัคร
รปภ.

พิจารณา
วินิจฉัยเกี่ยวกับ
สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งและ
การเพิกถอน
สิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งหรือ
สิทธิเลือกตั้ง

มีคาพิพากษา
หรือคาสั่ง

หน่วยงานสนับสนุน

มท.
จานวนราษฎร/
บัญชีรายชื่อ/
หน่วยเลือกตั้ง/
ที่เลือกตั้ง

สตช.

ผวจ./นอภ./
พนักงานฝ่ายปกครอง/ตารวจ

รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในที่เลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้ง

หน่วยงานของรัฐ

๒

๑. เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.)
๑.๑ คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
จานวน
๙ คน
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
และผู้บริหำรท้องถิ่น พร้อมกัน
คุณสมบัติ

๗ คน
กำรเลือกตั้งเฉพาะสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
“เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”

ปธ.กปน. ให้พิจำรณำแต่งตั้งจำกข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
หรือบุคคลที่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งกำหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๔๕)
หน้าที่และอานาจ

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
การพ้นจากตาแหน่ง

๑. ดำเนินกำรเกี่ยวกับออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนน
ในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง และกำรรำยงำนผล
กำรนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ 45)
๒. ช่วยเหลืออำนวยควำมสะดวกแก่ ผู้มีสิทธิเลื อกตั้ง โดยเฉพำะ
คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ (ระเบียบฯ ข้อ 153)
๓. สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขำดกำรขอใช้สิทธิเลือกตั้งหรือกำรทักท้วง
เกี่ ยวกั บกำรลงคะแนนเลื อกตั้ ง หรือกำรคั ดค้ ำนกำรนั บคะแนน
เลือกตั้งหรือกำรรวมคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ 148,173)
๔. ด ำเนิ นกำรกล่ ำวโทษกรณี เห็ นว่ำมี กำรกระท ำควำมผิ ดเกี่ ยวกั บ
กำรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ระเบียบฯ ข้อ 49)
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย (ระเบียบฯ ข้อ 45)
ตั้งแต่วันที่ ผอ.กต.อปท. แต่งตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ 45, พ.ร.บ.ฯ มาตรา 28)
เมื่อนำสิ่งของให้แก่ กกต.อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเสร็จสิ้นแล้ว

๓

๑.๒ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาที่เลือกตั้ง (รปภ.)
จำนวนอย่ำงน้อยที่เลือกตัง้ ละ ๒ คน (ระเบียบฯ ข้อ ๕๑, พ.ร.บฯ มาตรา 28(2))
(กรณีสถำนที่ทมี่ ีผลต่อควำมปลอดภัยอำจแต่งตัง้ เพิ่มเติมได้ตำมควำมเหมำะสม)

คุณสมบัติ

เป็นเจ้ำหน้ำที่ตำรวจหรือข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ที่เป็นผูม้ ีสิทธิเลือกตั้ง
(กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เพียงพอ
ที่เลือกตั้งละ ๒ คน ให้แต่งตั้งผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งเป็น รปภ. เพิ่มเติม ให้ครบ
ตามจานวน ทั้งนี้ ในที่เลือกตั้งแต่ละแห่งต้องมีเจ้าหน้าที่ตารวจหรือข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อย่างน้อย ๑ คน) (ระเบียบฯ ข้อ 51,52)

หน้าที่และอานาจ

๑. รักษำควำมปลอดภัยและควำมสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง
๒. สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ กปน.
๓. รัก ษำควำมปลอดภั ยบั ต รเลือ กตั้ง หี บ บั ต รเลือ กตั้ ง เอกสำรและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลำจนเสร็จสิ้นภำรกิจ
๔. รับ แจ้ งเหตุ ในกรณี ที่ มี ก ำรกระท ำควำมผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรเลือกตั้ง ส.ถ. / ผ.ถ. ในวันเลือกตั้ง
๕. จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำควำมผิดส่งพนักงำนสอบสวนในกรณี
ที่ได้พบกำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง ส.ถ./
ผ.ถ. ในวันเลือกตั้ง หรือได้รบั แจ้งโดยมีพยำนหลักฐำนอันน่ำเชื่อถือ
และผู้กระทำควำมผิดยังปรำกฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งโดยให้ถือว่ำ
เป็นกรณีพบกำรกระทำควำมผิดซึ่งหน้ำ (ระเบียบฯ ข้อ ๕๓)

สนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าที่ของ กปน.
กปน. อำจมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เช่น
๑. มี กปน. มำปฏิบัติหน้ำที่ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจนกว่ำจะมี กปน. ครบ
๒. มี กปน. ออกไปจำกหน่วยเลือกตั้งระหว่ำงกำรลงคะแนน
๓. มีผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวนมำก
๔. กำรนับคะแนนเลือกตั้ง

ระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่
การพ้นจากตาแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ ผอ.กต.อปท. แต่งตั้ง
เมื่อนำสิ่งของให้แก่ กกต.อปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเสร็จสิ้นแล้ว

๔

๑.๓ อัตราค่าตอบแทน (ระเบียบฯ ข้อ ๕๗)
ลาดับที่

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทน
วันอบรม วันรับวัสดุ/ วันเลือกตั้ง ค่าพาหนะ
อุปกรณ์
วันเลือกตั้ง

๑.

ประธานกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง

๓๐๐

๒๕๐

๗๐๐

๒๐๐

๒.

กรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง

๓๐๐

๒๕๐

๔๕๐

๒๐๐

๓.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจาที่เลือกตั้ง

๓๐๐

๒๕๐

๔๕๐

๒๐๐

หมายเหตุ : ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี)
ให้เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรม วันรับวัสดุอุปกรณ์ และ
วันเลือกตั้ง/วัน ออกเสียงลงคะแนน ในอัตราไม่เกินสองเท่าตามที่องค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นกาหนด
(บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นท้ายระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ.2562)

1.4 สถานะและความคุ้มครอง
๑). เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจนสิ้นสุด การ
ปฏิบัติหน้าที่ (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๓๕)
๒). การปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือปฏิบัติตามคาสั่ งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม พ.ร.บ.ฯ
พ.ศ. ๒๕๖๒ หากได้กระทาโดยสุจริ ต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิด ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา
หรือทางปกครอง (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๗)

๕

๒. การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนน
๒.๑ ก่อนวันออกเสียงลงคะแนน
๑) การอบรม (ระเบียบฯ ข้อ ๕๖)
การอบรมมีความสาคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและอานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งของ กกต. รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ดังนั้น กปน. และ
รปภ. จะต้องเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ กกต.อปท. และ ผอ.กต.อปท. จัดให้มีขึ้น
ในวั นอบรม ปธ.กปน. ควรจั ดประชุ มเพื่ อมอบหมายหน้ าที่ เพื่ อที่ จะปฏิ บั ติ หน้ าที่ ในวั น
เลื อกตั้ งของ กปน. แต่ ละคนไว้ ก่ อน เพื่ อที่ ในขณะเข้ ารั บการอบรมทุ กคนจะได้ ให้ ค วามสนใจและให้
ความสาคัญตลอดจนมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ หน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น หาก กปน. หรือ รปภ. คนใดไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามกาหนดได้ ให้ ปธ.กปน. ชี้แจงและ
ซักซ้อมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงบทบาทและอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
และคาสั่งของ กกต. ให้ทราบในวันที่ กปน. และ รปภ. ไปรับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

๖
2) การรับวัสดุอุปกรณ์และการเก็บรักษา
๒.๑) การรับวัสดุอุปกรณ์ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๗)
ให้ กปน. ไม่น้อยกว่า ๓ คน และ รปภ. ไปรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชี
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง แบบพิ ม พ์ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้ ในการเลื อ กตั้ ง จาก ผอ.กต.อปท.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑) บัตรเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๐-๑๓๘)
(๑) ตรวจนั บ จานวนเล่ ม หมายเลขเล่ม ที่ และประเภท
ของการเลื อ กตั้ งให้ ค รบถ้ วนถู ก ต้ อ งตามจ านวนในบั ญชีคุ มบั ตร
เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งมีการประทับตราหรือเครื่องหมายที่
ผอ.กต.จว. กาหนดว่าที่ด้านในของบัตรเลือกตั้งระหว่างต้นขั้วบัตร
กับตัวบัตรบนบัตรเลือกตั้งทุกบัตร
(๒) ตรวจนั บ จ านวนบั ตรเลื อกตั้ งของแต่ ละเล่ มที ละบั ตร
(๑ เล่ม มี ๒๐ บัตร) (เนื่องจากในแต่ละเล่ม อาจจะมีจานวนบัตร
ไม่ครบหรือเกิน)

(๓) เมื่ อตรวจสอบจ านวนบั ตรเลื อกตั้ งตามข้ อ (๒) ถู กต้ อง
ครบถ้วนแล้วให้บันทึก และให้ ปธ.กปน. กปน. และ รปภ. ลงลายมือชื่อ
บนปกหน้ าของบั ตรเลื อกตั้ งทุ กเล่ ม และทะเบี ยนคุ มบั ตรเลื อกตั้ ง
ถ้าพบว่ามีจานวนบั ตรไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ บั นทึกไว้บนปก
หน้าของบัตรเลือกตั้งนั้นด้วยว่า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องอย่างไร
และแจ้งให้ ผอ.กต.อปท. ทราบพร้อมบันทึกในบัญชีการส่งมอบ-รับ
มอบวัสดุอุปกรณ์

๗
๒.๑.๒) แบบพิมพ์ คาสั่งและประกาศต่างๆ สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
(๑) แบบพิมพ์ที่ กปน. ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
(๑.1) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) จานวน ๒ ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1ใส่ปก

,uxd
ชุดที่ 1
ใส่ปกและในรายการจะมี
เลขประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก ใช้สาหรับ
การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน

ชุดที่ 2ไม่ใส่ปก

,uxd
ชุ ด ที่ 2 ไม่ ใส่ ป กและในรายการจะไม่ มี
เลขประจาตั วประชาชน ๑๓ หลัก ใช้สาหรับ
น าไปปิ ด ประกาศที่ ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์ ห น้ า
หน่วยเลือกตั้ง (แทนชุดเดิม)

(1.๒) สมุ ดแบบพิ มพ์ ประจ าหน่ วยเลือกตั้ ง จานวน
๑ เล่ม ซึ่งจะมีแบบพิมพ์ต่างๆ เช่น
(1.๒.๑) บั ญชี รั บ มอบ–ส่ ง มอบวั ส ดุ อุ ป กรณ์
การเลือกตั้ง
(1.๒.๒) ป้ า ยส าหรั บ ปิ ด ช่ อ งใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)
(1.๒.๓) ประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
(1.๒.๔) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
(1.๒.๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตร
เลือกตั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๔)

๘
(1.๒.๖) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 และ ผ.ถ. ๕/๗)
(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) บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ.5/16 และ ผ.ถ. ๕/๑๖)
(1.๒.๑๑) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. แบบคัดค้านการนับคะแนน
หรือการรวมคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕)
(1.๒.๑๒) คาเตือนการกระทาความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง
(1.๓) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
(๒) คาสั่ง และประกาศต่างๆ ที่ใช้ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง
(2.๑) คาสั่งแต่งตั้ง กปน. และ รปภ. (ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓)
(2.๒) ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑)
(2.๓) ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒) (ถ้ามี)
(2.๔) ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓) (ถ้ามี)
(2.๕) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔)
(2.๖) ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕)
(2.๗) ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) (ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๖) (ถ้ามี)
๒.๑.๓ วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เช่น
(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง ประเภทละ ๑ หีบ
(๒) ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งทั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ.
(๓) คูหาลงคะแนนจานวนไม่น้อยกว่า
๓ คูหา
(๔) สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด
(5) ตะกร้าหรือภาชนะสาหรับใส่บัตร
เลือกตั้งขณะนับคะแนน
(6) ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) สาหรับใส่บัตรที่นับคะแนนแล้ว (บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด) (เลือกตั้งพร้อมกันใช้ 6 ถุง)
(๗) ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) สาหรับใส่ถุงบัตรดี ถุงบัตรเสีย ถุงบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด (ตามข้อ (๖))
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๘) ตลับชาด เทปกาว เทปใส มีดคัตเตอร์ ลวดเสียบ กาว หนังยาง เหล็กแหลม ปากกาลูกลื่น
ปากกาเคมี ปากกาขีดคะแนน ป้ายปิดประกาศ บัตรทาบบัตรเลือกตั้งสาหรับผู้พิการทาง
สายตา ไม้บรรทัด เชือกฟาง อุปกรณ์เจาะบัตรเลือกตั้งทีไ่ ด้วินิจฉัยแล้ว ฯลฯ
(๙) ถุงหูหิ้วสาหรับใส่เอกสารสาคัญ วัสดุอุปกรณ์ และป้ายต่างๆ

๙
(๑๐) ป้ายชื่อ กปน. ป้ายแสดงที่ตั้งของ
หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ป้ายทางเข้า
ป้ายทางออกของที่เลือกตั้ง ป้ายบริเวณ
ทีเ่ ลือกตั้ง และป้ายอื่นๆ
(๑๑) ผ้าหรือกระดาษทิชชูสาหรับ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช็ดนิ้วมือ กรณีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อไม่ได้
(๑๒) แนวกั้นแถบพลาสติก
(๑๓) นาฬิกา (กปน. ควรจัดเตรียมเอง)
(๑๔) ธงชาติ (ถ้ามี)
ฯลฯ

คาแนะนา
กรณีไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้บันทึกไว้
คาแนะนา
มีลำยมือชื่อผู้สง่ มอบ
คาแนะนา
เมื่อ กปน. และ รปภ.
ได้ตรวจสอบวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้
สำหรับกำรเลือกตั้งแล้ว
ให้ กปน. ลงชื่อรับมอบ
ในบัญชีรับมอบวัสดุอปุ กรณ์

คาแนะนา : ในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตัง้
ไม่ควรให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่สาหรับมอบวัสดุอปุ กรณ์

๑๐
คาแนะนาการใช้สายรัด
ลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้ง
๑. หีบเหล็ก

แบบที่ 1

จานวน
การใช้
สายรัด
5 เส้น เส้นที่ ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบบัตรเลือกตั้ง หี บ
1 บั ต รเลื อ กตั้ ง บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ ง แบบ
พิ ม พ์ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ให้ รั ด ฝาหี บ บั ต ร
เลือกตั้งกับตัวหีบบัตรเลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่ วั น เลื อกตั้ ง คื อ ก่ อนเปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ ง
2 ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า (รั ด หลั ง จากน าบั ต ร
เลื อ กตั้ ง ออกมานั บ จ านวนก่ อ น ที่ จ ะเปิ ด การ
ลงคะแนน)
เส้นที่ วัน เลือกตั้ง คือ ใช้รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่ง
3 บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้ว ก่อนที่จะนา
ลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่ วันเลือกตั้ง คือ คือ รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
4 บัตรเลือกตั้งหลังจากที่นาถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง
ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว
เส้นที่ สารองไว้
5
5 เส้น เส้นที่ ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบบัตรเลือกตั้ง หี บ
1 บั ต รเลื อ กตั้ ง บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อกตั้ ง แบบ
พิ ม พ์ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ให้ รั ด ฝาหี บ บั ต ร
เลือกตั้งกับตัวหีบบัตรเลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่ วั น เลื อกตั้ ง คื อ ก่ อนเปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ ง
2 ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า (รั ด หลั ง จากน าบั ต ร
เลื อ กตั้ ง ออกมานั บ จ านวนก่ อ น ที่ จ ะเปิ ด การ
ลงคะแนน)

แบบที่ 2

เส้นที่ วัน เลือกตั้ง คือ ใช้รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่ง
3 บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้ว ก่อนที่จะนา
ลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่ วันเลือกตั้ง คือ คือ รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
4 บัตรเลือกตั้งหลังจากที่นาถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง
ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว
เส้นที่ สารองไว้
5

๑๑
ลักษณะของหีบบัตรเลือกตั้ง
๒. หีบกระดาษ

๓. หีบพลาสติก

แบบที่ 2

จานวน
สายรัด
6 เส้น เส้นที่
1
และ
เส้นที่
2

14
เส้น

การใช้
ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบบัตรเลือกตั้ง หีบ
บั ต รเลื อ กตั้ ง บั ญ ชี รายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง แบบ
พิ ม พ์ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ให้ รั ดฝาหี บ บั ต ร
เลือกตั้งกับตัวหีบบัตรเลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้ง
ที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง

เส้นที่ วั น เลื อกตั้ ง คื อ ก่ อนเปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ ง
3 ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า (รั ด หลั ง จากน าบั ต ร
เลื อ กตั้ ง ออกมานั บ จ านวนก่ อ น ที่ จ ะเปิ ด การ
ลงคะแนน)
เส้นที่ วั น เลื อ กตั้ ง คื อ ใช้ รั ด ปากถุ ง วั ส ดุ ใส (ชั้ น นอก)
4 ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้ว ก่อนที่จะ
นาลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่ วันเลือกตั้ง คือ คือ รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
5 บัตรเลือกตั้งหลังจากที่นาถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง
ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว
เส้นที่ สารองไว้
6
เส้นที่ ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ในวันรับมอบบัตรเลือกตั้ง หีบ
1 บั ต รเลื อ กตั้ ง บั ญ ชี รายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง แบบ
ถึง พิ ม พ์ และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ให้ รั ดฝาหี บ บั ต ร
เส้นที่ เลือกตั้งกับตัวหีบบัตรเลือกตั้งเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้ง
4 ที่บรรจุบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่
5
ถึง
เส้นที่
8
เส้นที่
9

วั น เลื อกตั้ ง คื อ ก่ อนเปิ ดการลงคะแนนเลื อกตั้ ง
ในเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิ ก า (รั ด หลั ง จากน าบั ต ร
เลื อ กตั้ ง ออกมานั บ จ านวนก่ อ น ที่ จ ะเปิ ด การ
ลงคะแนน)

วั น เลื อ กตั้ ง คื อ ใช้ รั ด ปากถุ ง วั ส ดุ ใส (ชั้ น นอก)
ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้นับคะแนนแล้ว ก่อนที่จะ
นาลงใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง
เส้นที่ วันเลือกตั้ง คือ คือ รัดฝาหีบบัตรเลือกตั้งกับตัวหีบ
10 บัตรเลือกตั้งหลังจากที่นาถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลง
ถึง ในหีบบัตรเลือกตั้งแล้ว
เส้นที่
13
เส้นที่ สารองไว้
14

๑๒
๒.๒) การดาเนินการหลังจากตรวจรับบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๘)
เมื่อ กปน. และ รปภ. ได้ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์
อืน่ ๆ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้
1) ลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ
บนปกบัตรเลือกตั้งทุกเล่มไว้เป็น
หลักฐาน
๒) นาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดแยกใส่
ถุงพลาสติก ประเภทละ 1 ถุง
(กรณีเลือกตั้งพร้อมกัน) รัดด้วยหนังยาง
3) บรรจุบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยให้บรรจุบัตรเลือกตั้ง
ทั้ง ๒ ประเภทลงในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน
4) ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด
และลงลายมือชื่อบนสายรัด
5) ปิ ด ช่ อ งใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง ด้ ว ยป้ า ยส าหรั บ ปิ ด ช่ อ งใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)
6) ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้งแล้วให้ลงลายมือชื่อ
คร่อมรอยต่อ ระหว่างเทปกาวกับฝาหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณี หี บ
บัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาว)

๗) สาหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบ
พิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ให้เก็บรวบรวมใส่ใน
ถุงวัสดุใส หรือใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่เหลือโดย
ไม่ต้องใช้สายรัดเพื่อรัดหีบบัตรเลือกตั้ง

๒.๓) การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๘)
ให้ กปน. และ รปภ. นาหีบบัตรเลือกตั้งซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อน่ื ๆ ที่ได้รับมาไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย

๑๓
๓) การจัดเตรียมที่เลือกตั้งและตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง
การจัดที่เลือกตั้งนั้นมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการ
ลงคะแนนแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
กปน. เอง การจัดที่เลือกตั้งเป็นหน้าที่ของ กปน. จึงควรดาเนินการตามความเหมาะสมของแต่ละสถานที่
ดังนี้
๓.๑) จัดที่เลือกตั้งตามตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง
๓.๒) กรณีใช้เต็นท์หรือลักษณะอาคารเปิดโล่ง ด้านหลังของคูหา
ลงคะแนนจะต้องมีฉาก ป้าย หรือวัสดุทึบแสงสูงไม่น้อยกว่า
๑.๕ เมตร กั้นหรือปิดบังไว้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นมองเห็น
การลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมทั้งให้เตรียม
ความพร้อมกรณีที่ต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในการนับ
คะแนน
๓.๓) ตรวจสอบคาสั่งและประกาศที่ปิดไว้ที่ป้ายปิดประกาศ
หน้าที่เลือกตั้งว่ามีอยู่ครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่มีหรือชารุด
เสียหายให้นาชุดที่ได้รับมอบในวันรับวัสดุอุปกรณ์ไป
ปิดประกาศแทนให้ครบถ้วน
๓.๔) ติดป้ายหรือเครื่องหมายที่แสดงบริเวณที่ ป้ายระบุที่นั่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน
๓.๕) ใช้แถบพลาสติก หรือเชือกฟางขึงเพื่อแสดง
ขอบเขตของที่เลือกตั้งและบริเวณโดยรอบที่เลือกตั้งเพื่อให้
เกิดสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. และ รปภ. และ
การลงคะแนนเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑๔

ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๑
(กรณีเลือก ผ.ถ. และ ส.ถ. พร้อมกัน)

๑4

9
8

9
๗

10
6

ทางออก

11

เชือกกั้นแยกทำงเข้ำ-ทำงออก

8

10

11

ทางเข้า

๑3

เข้า
ออก

2

3

๑4

เข้า
ออก

4

5

10

1
7

๑2

๑4
อธิบายประกอบแผนผัง
๑. กปน. ผู้มีหน้าที่อานวยความสะดวกหน้าหน่วย
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. ประจาที่เลือกตั้ง
9. ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง

10. คู ห าลงคะแนนอย่ างน้ อย ๓ คู ห า วางห่ างกั น
ตามความเหมาะสม และควรวางห่างจากฝาผนัง
หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ระหว่างคูห า
ให้ใช้เชือกกั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเดิน
อ้อมหลังผู้อื่น
11. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๑๒. ป้ายปิดประกาศ
๑3. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑4. ฝาผนังหรือฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

๑๕

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

๑4

8
ทางออก

10
เข้า
ออก

6
9
๑3

11

9

๑4

10

11
เข้า
ออก

5

8

10

ทางเข้า

1

2

3

4

๑2

7

อธิบายประกอบแผนผัง
๑. กปน. ผู้มีหน้าที่อานวยความสะดวกหน้าหน่วย
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. ประจาที่เลือกตั้ง
9. ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง

๑4

10. คู ห าลงคะแนนอย่ างน้ อ ย ๓ คู ห า วางห่ างกั น
ตามความเหมาะสม (อย่างน้อย 50 ซ.ม.) และ
ควรวางห่างจากฝาผนัง หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า
๑ เมตร ระหว่างคูหาให้ใช้เชือกกั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้มีการเดินอ้อมหลังผู้อื่น
11. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๑๒. ป้ายปิดประกาศ
๑3. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑4. ฝาผนังหรือฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

๑๖

ตัวอย่างแผนผังที่เลือกตั้ง
แบบที่ ๓
(กรณีเลือก ผ.ถ. หรือ ส.ถ. ประเภทเดียว)
๑3
7
ทางออก

9
5

8
๑2

เข้า
ออก

10

๑3

90

8

เข้า
ออก

4

7

9

ทางเข้า

1

2

3

6

๑1

อธิบายประกอบแผนผัง

๑. กปน. ผู้มีหน้าที่อานวยความสะดวกหน้าหน่วย
เลือกตั้ง
2. กปน. ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และรับการแสดงตน
3. กปน. ผู้มีหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
4 กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
5. กปน. ผู้มีหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
6. ประธาน กปน.
7. รปภ. ประจาที่เลือกตั้ง
8. ตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง

๑3

9. คูหาลงคะแนนอย่างน้อย ๓ คูหา วางห่างกัน
ตามความเหมาะสม (อย่างน้อย 50 ซ.ม.) และ
ควรวางห่างจากฝาผนัง หรือฉากทึบ ไม่น้อยกว่า
๑ เมตร ระหว่างคูหาให้ใช้เชือกกั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้มีการเดินอ้อมหลังผู้อื่น
10. ที่วางหีบบัตรเลือกตั้ง
๑1. ป้ายปิดประกาศ
๑2. ป้ายบอกที่เลือกตั้ง
๑3. ฝาผนังหรือฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร

๑๗

๑๘

๒.๒ วันออกเสียงลงคะแนน
๑) ก่อนเปิดการออกเสียงลงคะแนน
๑.๑) เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. กปน. และ รปภ. เดินทางไปถึงที่เลือกตั้งพร้อมหีบบัตร
เลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (ระเบียบฯข้อ ๑๓๙)
๑.๒) ตรวจความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบและภายในที่ลงคะแนน ทั้งนี้ หากพบว่ามีป้าย
หาเสียงของผู้สมัครให้นาออกจากบริเวณที่เลือกตัง้ และเก็บรักษาไว้
๑.๓) ตรวจความเรียบร้อยของหีบบัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ อื่นๆ ที่ได้รับมอบมา โดยให้สังเกตสายรัดหีบบัตรเลือกตั้งและสภาพของหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง
ภายนอกและภายในว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยหรือไม่ ถ้าพบว่าไม่เรียบร้อยหรือชารุดเสียหายให้บันทึกใน
รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๑.๔) ตรวจสอบและปิดคาสั่ง ประกาศต่างๆ ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าที่เลือกตั้ง ดังนี้
(ตัวอย่างตามหน้า 17)
๑.๔.๑) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) (ชุดไม่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน ๑๓ หลัก)
ให้ใช้ชุดทีไ่ ด้รับมอบมา (ชุดไม่มีปก)
ปิดแทนชุดเดิม
๑.๔.๒) คาสั่งแต่งตั้ง กปน. และ รปภ. ประจา
ที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๒/๓)
๑.๔.๓) ประกาศกาหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๑)
๑.๔.๔) ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๒) (ถ้ามี)
๑.๔.๕) ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓/๓) (ถ้ามี)
๑.๔.๖) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้สมัครรับเลือกตั้ง
(ส.ถ.4/4 และ ผ.ถ. ๔/๔)
๑.๔.๗) ประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ.4/5 และ ผ.ถ. ๔/๕)
๑.๔.๘) ประกาศชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) (ส.ถ.4/6 หรือ ผ.ถ. ๔/๖)
และคาวินิจฉัย กกต. (ถ้ามี)
๑.๔.๙) ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งด้านนอกและด้านใน
๑.๕) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนาบัตรออกมาตรวจนับจานวนทั้งหมดแล้วจัดทาประกาศ
จานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒) จานวน ๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
ชุดที่ ๒ ส่งให้ กกต.อปท. และ
ชุดที่ ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐาน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๐)
๑.๖) เมื่อดาเนินการตามข้อ 1.2-1.5 แล้ว ให้ปธ.กปน. ประชุมซักซ้อมและเตรียมปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในวันเข้ารับการอบรมในแต่ละหน้าทีอ่ ีกครั้ง

๑๙
สาหรับ กปน. ที่เหลืออยู่ ให้คอยสับเปลี่ยนช่วยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑)
ทั้งนี้ ปธ. กปน. ควรมอบหมายหน้าที่ให้การช่วยเหลือ กปน. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามความเหมาะสม

๑.๗) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้การตรวจสอบรายชื่อ
และมอบบั ตรเลือ กตั้ งรวดเร็วขึ้ น กปน. อาจแบ่ งบั ญ ชีรายชื่ อผู้มี สิทธิเลือ กตั้ งชุด ที่ใช้ต รวจสอบและ
หมายเหตุ การออกเสียงลงคะแนนออกเป็น 2 ชุด โดยให้ พิจารณาตามความเหมาะสม และเมื่อปิ ด
การออกเสียงลงคะแนนแล้วให้รวมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวให้เป็นชุดเดียวดังเดิม (ระเบียบฯ
ข้อ ๑๔๒)
๑.๘) กรณีที่มีผู้มาแสดงตนว่าเป็นตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ ผู้นั้นแสดงเอกสารคาสั่ง
แต่งตั้งหากเห็นว่าถูกต้องจึงจัดให้นั่งในที่ซึ่งจัดไว้ ณ ที่เลือกตั้ง ที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานได้ และ
ห้ามมิให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น กปน. หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง หรือกล่าวโต้ตอบกับ กปน. หรือระหว่างกันเอง
โดยประการที่จะเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๐๒ - ๑๐๓)
๒) การเปิดการออกเสียงลงคะแนน
๒.๑) เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ น. ให้ กปน. นาหีบ
บัตรเลือกตั้งแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งเห็นว่า
เป็นหีบเปล่า (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๓)
๒.๒) ปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้ง ปิดเทปกาวรอบ
รอยต่อภายนอกระหว่างฝาหีบกับตัว หีบบัตรเลือกตั้ง (กรณี
หีบ บัต รเลื อกตั้ งพลาสติ กไม่ ต้ องปิ ดเทปกาว) ใส่ สายรั ดหรื อ
อุ ปกรณ์ อื่ นที่ ใช้ แทนสายรัด แล้ ว เปิ ด ช่ อ งใส่ บั ต รเลื อ กตั้ ง
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๓)
๒.๓) ปธ.กปน. บันทึกการดาเนินการดังกล่าว
ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) แล้วให้
กปน. ไม่น้อยกว่า ๓ คน และผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่ง
อยู่ในที่เลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในแบบรายงานฯ เว้นแต่
ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ ณ ที่เลือกตั้งนั้น (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๓)
๒.๔) ปธ.กปน. กล่าวเปิดการออกเสียงลงคะแนน เช่น
กล่าวว่า “บัดนี้ ถึงเวลาการออกเสียงลงคะแนนแล้ว
ขอเปิดการออกเสียงลงคะแนน” (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๔)

๒๐
๒.๕) ถ้าถึงเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนแล้ว มี กปน. ที่ได้รับคาสั่งแต่งตั้ง มาปฏิบัติ
หน้าทีไ่ ม่ครบจานวน ให้ดาเนินการดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๔๗)
รายงาน
กรณีมาไม่น้อยกว่ามาไม่
กึ่ง น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
หนึ่ง
กรณีมาน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
กรณีไม่มีมาเลย

รายงาน

รายงาน

แต่งตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น กปน. เพิ่มเติม
ให้ครบจานวนก่อนการนับคะแนน

แต่งตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็น กปน. เพิ่มเติม
ให้ครบจานวนโดยเร็ว

ผอ.
กต.
อปท.

แต่งตั้ง

มีสิทธิเลือกตั้งเป็น กปน. เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น

๒.๖) ในระหว่างเปิดการออกเสียงลงคะแนน
(1) กปน. จะออกไปจากที่ เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคน หรือกรณีจาเป็นที่ ต้อง
ออกจากที่เลือกตั้งมากกว่าคราวละหนึ่งคน ให้ ปธ.กปน. อนุญาตเป็นกรณีๆ ไป (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๔)
(๒) ปธ.กกต. กกต. ลธ.กกต. ผตก. ผอ.กต.จว. กกต.อปท. ผอ.กต.อปท. และผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก กกต. มีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งในเขตที่ รับผิดชอบ เพื่อทาการ
สอดส่องดูแลหรือแนะนาให้การปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และให้ กปน. บันทึก
เหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๕)
๒.7) ภายใต้การกากับดูแลของ กปน. โดยต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
ได้ ออกเสี ยงลงคะแนนด้ ว ยตนเอง เว้นแต่ ลั กษณะทางกายภาพท าให้ คนพิ การหรือทุ พพลภาพ หรือ
ผู้ สู ง อายุ ไม่ ส ามารถท าเครื ่อ งหมายลงใน บั ต ร
เลื อ กตั้ งได้ ให้ กปน. หรื อ ให้ ญ าติ หรื อ บุ ค คลที่
ไว้วางใจเป็นผู้ทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทน
โดยความยิ น ยอม และเป็ น ไปตามเจตนาของคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น แล้วบันทึก
การกระทาดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการออกเสียง
ลงคะแนนโดยตรงและลับ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๓)

๒๑
๓) การออกเสียงลงคะแนน
๑. กปน. ผู้ทาหน้าที่อานวยความสะดวกบริเวณที่เลือกตั้ง
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๖)
หน้าที่
๑. แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจรำยชื่อ
และจำลำดับที่จำกบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ซึ่งปิดประกำศไว้ที่ป้ำยหน้ำที่เลือกตั้ง
๒. แนะนำให้ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งเตรียม
หลักฐำนแสดงตน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ได้แก่
๒.๑ บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตร
ประจำตัวประชำชนที่หมดอำยุ หรือ
๒.๒ บัตรหรือหลักฐำนอื่นใดของทำง
รำชกำร หรือหน่วยงำนของรัฐออกให้ที่มี
รูปถ่ำยและมีเลขประจำตัวประชำชน
๑๓ หลัก ของผู้ถือบัตรที่ยังไม่หมดอำยุ

ในกำร

๓. แนะนำให้ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งเข้ำแถว
ใช้สิทธิเลือกตั้งและจัดระเบียบก่อนเข้ำไป
ในที่เลือกตั้งรวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวก
ออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ
4. แนะนาผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรณีที่มีสิทธิ
เลือกตั้งได้เฉพาะสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

๒๒
๒. กปน. ผู้ทาหน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ – ๑๔๗)
หน้าที่
๑. รับบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำน
อืน่ จำกผู้มำแสดงตน
๒. ตรวจสอบบัตรตามข้อ 1 กับบัญชีรายชื่อ
ผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ว่ ำเลขประจ ำตั ว
ประชำชนและชื่อ-สกุล ถูกต้องตรงกันหรือไม่
๓. เมื่อพบว่ำถูกต้องตรงกันแล้ว ถ้ำไม่มี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้ใดทักท้วง กปน. ควรใช้ไม้
บรรทัดทาบให้ตรงกับรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แล้ว
ให้ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งลงลำยมือชื่อในบัญชีรำยชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ไว้เป็นหลักฐำน ในกรณี
ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สำมำรถลงลำยมือชื่อได้ให้พิมพ์
ลำยนิ้วหัวแม่มือขวำ หำกไม่มี นิ้วหัวแม่มือขวำให้
พิมพ์ลำยนิ้วหัวแม่มือซ้ำย ถ้ำไม่มีนิ้ วหัวแม่มือทั้ ง
สองข้ำง ให้พิมพ์ลำยนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หำก
ไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับกำรยกเว้น และให้หมำย
เหตุว่ำไม่มีนิ้วมือในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
๔. ส่ ง บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ
หลั ก ฐำนอื่ น ให้ กปน. ผู้ ท ำหน้ ำ ที่ ม อบบั ต ร
เลื อ กตั้ งผู ้บ ริห ำรท้อ งถิ ่น และแจ้ง ให้ ท รำบ
ด้ ว ยว่ ำ ผู้ มำใช้ สิ ทธิ เลื อกตั้ งนั้ นมี ชื่ ออยู่ ในบั ญ ชี
รำยชื่อผู้มี สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ล ำดับที่
เท่ ำใด(อาจจดลาดับ ที่ ไว้ในกระดาษจดล าดั บ ที่ แล้ ว
แนบไปพร้อมกับบัตรประจาตัวประชาชน)

ข้อพึงระวัง : กรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้ กปน. ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แจ้ง กปน. ผู้ทาหน้าทีม่ อบบัตรเลือกตั้ง
ให้ระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องไม่ผิดพลาด

๒๓
ข้อแนะนา : เกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง หรือการถอนชื่อ
หรือกรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 กรณีที่มีผู้ใดมาแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ กปน. ไม่พบชื่อผู้นั้นใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๑)
(๑) ให้แจ้งแก่ผู้นั้นว่า “ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” และห้ามมิให้ กปน. เพิ่มชื่อผู้นั้นลงไปโดย
พลการ แม้จะทราบว่าผู้นั้นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(2) แต่ถ้าผู้มาแสดงตนนั้นยืนยันว่าตนมีสิทธิที่จะลงคะแนนได้โดยอ้างว่าตนได้ยื่นคาร้องต่อนาย
ทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗) และได้มีการอนุมัติให้เพิ่มชื่อในบัญชี
รายชื่อแล้วแต่ยังมิได้เพิ่มชื่อ โดยได้ยื่นเอกสาร
หลั ก ฐานแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๗ ให้ กปน.
ตรวจสอบและวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดว่ า จะให้ ผู้ นั้ น
ลงคะแนนเลื อ กตั้ งหรือ ไม่ หากเห็ น ว่ า เป็ น
เอกสารที่ ถู ก ต้ อ ง
(2.1)ให้ เ พิ ่ ม ชื ่ อ ผู ้ นั ้ น ลงในบั ญ ชี
รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ชุ ด ที่ ใ ช้ สาหรับ การ
ต รวจส อบ แ ละห ม ายเห ตุ ก ารออก เสี ย ง
ลงคะแนนด้ ว ยวิ ธี ก ารเขี ย นชื่ อ และรายการ
เพิ่ม เติม ต่อ ใบท้ายของบัญ ชีรายชื่อ ผู้มีสิท ธิ
เลือกตั้ง แล้วบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้
ในช่องหมายเหตุ
(2.2) ให้ ปธ.กปน. ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้วเก็บหนังสือรับรองการอนุมัติให้เพิ่มชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน
(2.3) ให้นับเพิ่มเป็นจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วย
(2.4) บั น ทึ ก ค าวินิ จ ฉั ย การให้ เพิ่ ม ชื่ อ และบั น ทึ ก ถ้ อ ยค าของผู้ ม าแสดงตนนั้ น ลงในรายงาน
เหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

 กรณี กปน. ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง : ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
เลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ใน
บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี สิท ธิ เลื อกตั้ งแต่ หน่ วยเลือกตั้ งที่ ปฏิ บั ติหน้ าที่ นั้ นต้ องอยู่ ในเขตเลือกตั้ งที่ ตนมี สิ ทธิ
เลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๙) (กรณีหน่วยเลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้น อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
เดียวกันกับหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ ิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ได้ทั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แต่ ห ากอยู่ค นละเขตเลือกตั้งให้ใช้สิทธิล งคะแนนเลือกตั้ง ได้เฉพาะผู้บริหาร
ท้องถิ่นเท่านั้น)

(๑) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้นั้นแสดงหลักฐานคาสั่งแต่งตั้งต่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง

๒๔
(๒) กปน. ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าถูกต้อง ให้เพิ่มชื่อต่อท้ายในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ.๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนนอีกส่วนหนึ่ง และไม่ให้นับรวมกับจานวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่ให้นับเป็นจานวนผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
(๔) บันทึกการเพิ่มชื่อลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

 กรณีได้รับแจ้งคาวินิจฉัยของ กกต.อปท. ให้ดาเนินการเพิ่มชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
กรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ ๘๑)
(๑) ให้ เพิ่ ม ชื่ อ ลงในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งชุ ด ที่ ใช้ ส าหรั บ การตรวจสอบและหมายเหตุ
การออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ โดยให้ ปธ.กปน.
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้วเก็บคาวินิจฉัยของ กกต.อปท. ทีใ่ ห้เพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งนี้ ให้นับเพิ่มเป็นจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วย
(๒) บันทึกการให้เพิ่มชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

 กรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนาสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านหรือหลักฐานอื่นใด
มาแสดงว่าปรากฏชื่ อบุ คคลอื่นในทะเบี ยนบ้ านของตน โดยที่ บุ คคลนั้ นมิ ได้ มี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ าน
ดังกล่าวจริง (ระเบียบฯ ข้อ ๘๕)
(๑) ให้ กปน. มี ค าสั่ งถอนชื่ อ ออกจากบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง โดยให้ข ีด ฆ่า ชื ่อ ออก
พร้อ มบัน ทึก สาเหตุข องการถอนชื ่อ ไว้ใ นช่อ งหมายเหตุ แล้ว ให้ ปธ.กปน. ลงลายมื อชื่ อ
วัน เดือน ปี กากับไว้ ทั้งนี้ ให้ลบออกจากจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นด้วย
(๒) บันทึกการถอนชื่อไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

 กรณีมีผู้ทักท้วงหรือมีข้อสงสัยว่าผู้มาแสดงตนไม่ใช่ผู้มีชื่อในบั ญ ชีรายชื่อผู้มี สิท ธิเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) (ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๘)
(๑) ให้ กปน. ประชุ มและวินิ จฉั ยชี้ ขาดว่าผู้ ถู กทั กท้ วงหรือ ผู้ ถู ก สงสั ย เป็ น ผู้ มี ชื่ อ ในบั ญ ชี รายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่
(๒) ถ้ า วิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข า ด ว่ า ผู้ ถู ก ทั ก ท้ ว ง ห รื อ ผู้ ถู ก ส ง สั ย เป็ น ผู้ มี ชื่ อ ใน บั ญ ชี ร า ย ชื่ อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มอบบัตรเลือกตั้งให้ผู้นั้นเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
(๓) ถ้ าผู้ ถู ก ทั ก ท้ ว งหรือ ผู้ ถู ก สงสั ย รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ตนเป็ น ผู้ ไ ม่ มี สิ ทธิ เลื อ กตั้ ง ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง นั้ น
พยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสี ยงลงคะแนนโดยแสดงบัตรประจาตัว ประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่มิได้มีไว้สาหรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อ กปน. ให้ กปน. เป็นผู้กระทาการ
แทน กกต. ในฐานะผู้เสียหายแจ้ง ความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนดาเนินคดี
แก่ผู้กระทาความผิดดังกล่าว
(๔) บันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)



๒๕
กรณี บั ญชีรายชื่อผู้มี สิ ทธิเลือกตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ระบุ คาน าหน้ าชื่ อ หรือรายการแสดงเพศ
ผิ ดไปจากข้ อเท็ จจริง หรือการสะกดชื่ อตั ว ชื่ อสกุ ลผิ ดในเรื่องตั วอั กษร สระ หรื อวรรณยุ กต์
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๒)
(๑) ให้ กปน. สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว่าสมควรจะมอบบั ตรเลือกตั้งให้แก่ผู้นั้นไปออกเสียง
ลงคะแนนหรือไม่
(๒) บันทึกคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๓)

 กรณีตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทักท้วงเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๖)
ส.ถ./ผ.ถ.5/5

(๑) ให้ ท าการโดยยื่ นค าทั กท้ วง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕
(๒) ให้ กปน. ตรวจสอบค า
ทั ก ท้ ว งและวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดค า
ทักท้วง โดยให้บันทึกคาทักท้วง
และค าวิ นิ จ ฉั ย ลงในรายงาน
เห ตุ ก ารณ์ ป ระจ าที่ เลื อ กตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
(๓ ) ให้ ผู้ ทั กท้ วงและ กป น .
ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อ
ไว้ เป็ น หลั ก ฐานต่ อ หน้ า พยาน
ไม่น้อยกว่าสองคน

คาแนะนา : แบบ ส.ถ./ผ.ถ.5/5 ให้จัดทา 2 ชุด โดยฉบับจริงให้ผู้รับคาทักท้วง (กปน.) เก็บรักษาไว้
และฉบับสาเนามอบให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้

๒๖
๓. กปน. ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ , ๑๔๖ , ๑๔๗)
(กรณีเลือกตัง้ ส.ถ./ผ.ถ.พร้อมกัน ให้มี ๒ คน)
หน้าที่
กปน.คนที่ ๑ ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
๑. รั บ บั ต รประจ ำตั ว ประชำชนหรื อ หลั ก ฐำนอื่ น จำก กปน.
ผู้ ท ำหน้ ำที่ ตรวจบั ญ ชี รำยชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ งและรั บฟั งว่ ำ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ลำดับที่เท่ำใดในบัญชีรำยชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)
๒. จดบันทึกลำดับที่ตำมบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งของผู้มีสิทธิ
เลื อ กตั้ ง ไว้ ที่ ต้ น ขั้ ว บั ต รเลื อ กตั้ ง แล้ ว ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง
ลงลายมื อชื่ อหรื อพิ มพ์ ลายนิ้ ว มื อ ไว้ ที่ ต้ นขั้ วบั ตรเลื อกตั้ ง
เสร็จแล้ว ให้ กปน.ลงลำยมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
๓. ฉีกบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น (ตามรอยปรุ) ออกจำกต้นขั้ว
บัตรเลือกตั้ง (เวลาฉีกควรใช้ไม้บรรทัดทาบ)
๔. พับบัตรเลือกตั้งตำมรอยพับให้เรียบร้อย
๕. ส่งหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
ให้ กปน. ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรสมาชิกสภาท้องถิ่นและแจ้ง
ให้ทรำบด้วยว่ำ ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่อลำดับที่เท่ำใด
ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕)

2.
3.
4.

กปน. คนที่ ๒ ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
1. รับหลักฐำนแสดงตนและบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นจำก กปน.
ผู้ทำหน้ำที่มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น และรับฟังว่ำผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ลำดับที่ใดในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๑/๕)
2. ดำเนินกำรเช่นเดียวกับ กปน. ผู้ทำหน้ำที่ผู้มอบบัตรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่น ในข้อ 2 - 4
3. มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น
พร้อมหลักฐำนแสดงตนคืนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไป
ออกเสียงลงคะแนน

5.

ข้อแนะนา : กรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้ กปน. ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง ระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง

๒๗
๔. กปน. ผู้ทาหน้าที่ควบคุมคูหาลงคะแนน
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑ และ ข้อ ๑๕๐)
หน้าที่
๑. ปิดประกำศคำเตือนกำรกระทำอันเป็นควำมผิด
เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้ง ที่ด้ำนในคูหำลงคะแนน
๒. จัดระเบียบในกำรเข้ำไปออกเสียงลงคะแนน
คูหำลงคะแนนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๓. แนะนำมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใดถ่ำยภำพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็น
เครื่องหมำยลงคะแนนในคูหำลงคะแนน
๔. แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้ว
พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนออกจำกคูหำ
ลงคะแนน
๕. ช่วยเหลือและอำนวยควำมสะดวกในกำรออกเสียง
ลงคะแนนให้แ ก่ค นพิก ำรหรือ ทุพพลภำพ หรือ
ผู้สูงอำยุ

๒๘
๕. กปน. ผู้ทาหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๔๑)
หน้าที่
๑. ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง
๒. อ ำนวยควำมสะดวกให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง
น ำบั ตรเลื อกตั้ งใส่ ลงในหี บบั ตรเลื อ กตั้ ง
ด้วยตนเอง
๓. ควบคุมดูแลให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำบัตร
เลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละ
ประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน
๔. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
น ำบั ต รเลื อ กตั้ ง ออกไปจำกที่ เ ลื อ กตั้ ง
และแนะน ำมิ ให้ มี กำรกระท ำผิ ดเกี่ ยวกั บ
บัตรเลือกตั้ง

กรณีเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ.

๔. การปิดการออกเสียงลงคะแนน
กรณีเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พร้อมกัน

๒๙
4) การปิดการออกเสียงลงคะแนน
๔.๑) ก่อนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
๔.๑.๑) เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. ปธ.กปน. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกรอกแบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เรียบร้อยไว้เป็นการล่วงหน้า เช่น
(๑) ป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)
(๒) แบบบันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ.5/16 และ ผ.ถ. ๕/๑6)
(๓) ประกาศรายการเกี่ย วกับ จานวนบัตรเลือ กตั้งเมื่อเสร็จ สิ้น การลงคะแนน
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)
(๔) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 และ ผ.ถ. ๕/๗)
(๕) รายงานการส่งหี บ บั ตรเลือกตั้ งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับ การเลื อกตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
๔.๑.๒) เวลาประมาณ ๑๖.๕๐ น. ปธ.กปน.
กล่ าวแจ้งเตือนผู้มี สิทธิเลือกตั้งเพื่ อใช้สิ ทธิลงคะแนนเลือกตั้ ง
เช่น กล่าวว่า “เหลือเวลาอีก ๑๐ นาที จะหมดเวลาออก
เสียงลงคะแนน”
๔.๒) เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๗) ให้ดาเนินการดังนี้
๔.๒.๑) ปธ.กปน. กล่ า วปิ ด การออกเสี ย ง
ลงคะแนน เช่น กล่าวว่า “บัดนี้ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ให้
ปิดการออกเสียงลงคะแนนและงดจ่ายบัตรเลือกตั้ง”
๔.๒.๒) กปน. ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง งดจ่ายบัตรเลือกตั้ง เว้นแต่กรณีที่มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วก่อนเวลา
ปิดการออกเสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้ กปน. อนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นแสดง
ตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง และให้ ปธ.กปน. บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๔.๒.๓) เมื ่อ ผู ้ม ีส ิท ธิเ ลือ กตั ้ง ได้อ อกเสีย ง
ลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ กปน. ลงลายมือชื่อ
ในป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๑) และนาป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่
บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง ทั้ง 2 หีบ
เมื่อปิดการลงคะแนน
ให้ กปน. ใช้แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 5/1
ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งทั้ง 2 หีบ

๓๐
๔.๓) หลังปิดการออกเสียงลงคะแนนดาเนินการดังนี้
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๘)
๔.๓.๑) บัตรเลือกตั้งที่เหลือ
(๑) นับจานวนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและ
บัตรเลือกตั้ง
(2) บันทึกจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไปและ
ทีเ่ หลือลงที่ปกหลังของบัตรเลือกตั้งและ
ลงลายมือชื่อบนปกหลังบัตรเลือกตั้ง
แต่ละเล่ม
(๓) ใช้โลหะหรือวัตถุอื่นใดเจาะทะลุกลางบัตร
เลือกตั้งส่วนที่เป็นตัวบัตรที่เหลือเพื่อมิให้
มีการนาบัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่มาใช้
ลงคะแนนเลือกตั้งได้อีก เสร็จแล้วใช้
เชือกร้อยรูผูกรวมกัน โดยแต่ละ
ประเภทให้ทาเป็นประเภทละ 2 ปึก ดังนี้

ปึกที่ ๑
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป
หมดเล่มกับที่ใช้ไปแล้ว
บางส่วน (เหลือไม่เต็มเล่ม)

ปึกที่ ๒
บัตรเลือกตั้งที่เหลือเต็มเล่ม
(ไม่ได้ใช้ทั้งเล่ม)

การเจาะทาลายบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
และต้นขั้วบัตรให้ โดยแยกเป็น
ผู้บริหารท้องถิ่น 2 ปึก
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒ ปึก

ข้อแนะนา
๑. บัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น จานวน ๒ ปึก

๒. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จานวน ๒ ปึก

๓๑
๔.๓.๒) ปธ.กปน.จั ดท าประกาศรายการเกี่ ยวกั บจ านวนบั ตรเลื อกตั้ งเมื่ อเสร็จสิ้ นการออกเสี ยง
ลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔) จานวน ๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ ปิ ด ประกาศไว้ ณ ป้ า ยหน้ า ที่
ส.ถ./ผ.ถ.5/4
เลือกตั้ง
ชุดที่ ๒ สาหรับส่งให้ กกต.อปท. และ
ชุดที่ ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๓) ให้ กปน. ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญ ชีรายชื่อนับจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจากบัญ ชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง พร้อมแจง
นับจานวนแยกเป็นชายและหญิง เพื่อเป็นการตรวจสอบในเบื้องต้นว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ลายมือ
ชื่อ)กับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป (ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง) ถูกต้องตรงกันหรือไม่
๔.๓.๔) บั น ทึ ก ข้อ มู ล จานวนผู้ มีสิ ท ธิ
เลื อ กตั้ ง และผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง รวมทั้ ง แยก
จ านวนชายและหญิ ง ในแผ่ น แรกของบั ญ ชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ให้พึงระวังการนับจานวนกรณี
ที่มีการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อด้วย
๕) การดาเนินการกรณีงดการออกเสียงลงคะแนน
ในวันเลือกตั้ง ถ้าการดาเนินการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถ
กระทาได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น ให้ดาเนินการดังนี้
๕.๑) กรณียังไม่ได้เปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๕, ๑๘๖)
๕.๑.๑) จัดทาประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๑๒)
จานวน ๓ ชุด โดยชุดที่ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง ชุดที่ ๒ ส่งให้ กกต.อปท. และชุดที่ ๓ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน

๓๒
๕.๑.๒) รายงาน กกต.อปท. เพื่อรายงานให้ ผอ.กต.จว. และ กกต. ทราบโดยเร็ว
๕.๑.๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไว้ในสถานที่ปลอดภัย ตามที่ กกต.อปท. หรือผู้ที่ กกต.อปท. มอบหมายกาหนด
๕.๑.๔) บั นทึ กเหตุ ของการงดการออกเสียงลงคะแนนไว้ในรายงานเหตุ การณ์ ประจ า
ที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๕.๒) กรณี เปิดให้ มีการออกเสียงลงคะแนนและมีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว (ระเบียบฯ
ข้อ ๑๘๗)
๕.๒.๑) จัดทาประกาศงดการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/๑๒) จานวน ๓ ชุด โดย ชุดที่ ๑ ปิด
ประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง ชุดที่ ๒ ส่งให้ กกต.อปท. ชุดที่ ๓ เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๕.๒.๒) ระงั บการมอบบั ตรเลื อกตั้ งและปิ ดช่ องใส่ บั ตรเลื อกตั้ ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/1) แล้ ว
ลงลายมือชื่อบนฝาหีบบัตรเลือกตั้งและปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใส เพื่อป้องกันการเปลี่ ยน
หีบบัตรเลือกตั้ง
๕.๒.๓) รายงาน กกต.อปท. เพื่ อรายงานให้ ผอ.กต.จว. และรายงาน กกต. ทราบ
โดยเร็ว
๕.๒.๔) นับ บั ตรเลือกตั้ งที่ เหลือให้ทราบจานวน และใช้โลหะหรือวัตถุอื่น เจาะทะลุ
บั ต รเลื อ กตั้ ง ในส่ วนที่ เป็ น ตั วบั ต รเลื อ กตั้ งทุ ก ฉบั บ พร้อ มปกหน้ าและปกหลั ง ใช้ เชื อ กร้ อ ยรูผู ก รวม
ให้ เ ป็ น ปึ ก เดี ย วกั น หรื อ กระท าด้ ว ยวิ ธี อื่ น ใดที่ ส ามารถป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ เหลื อ อยู่
ออกเสียงลงคะแนนได้
๕.๒.๕) นับจานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
๕.๒.๖) จัดทารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
๕.๒.๗) บัน ทึก เหตุของการงดการลงคะแนน จานวนบั ตรเลือกตั้งตาม ๕.๒.๔ และ
จ านวนผู้ ม าแสดงตนและรั บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ตาม ๕.๒.๕ ไว้ ใ นรายงานเหตุ ก ารณ์ ป ระจ าที่ เลื อ กตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. 5/๓)
๕.๒.๘) นาส่งสิ่งของต่อไปนี้ (ถ้ามี) ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ กกต.
อปท. หรือผู้ที่ กกต.อปท. มอบหมายกาหนด ได้แก่
(๑) หีบบัตรเลือกตั้ง (บรรจุบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วบางส่วน)
(๒) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
(๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุ
การออกเสียงลงคะแนน
(๔) ประกาศรายการเกี่ ยวกั บจ านวนบั ตรเลื อกตั้ งก่ อนการออกเสี ยงลงคะแนน
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
(๕) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
(๖) คูหาลงคะแนนทั้งหมดและวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ

๓๓

๓. การปฏิบัติหน้าที่ในการดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙ และ
ข้อ 160-164)
๓.๑ ก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙ , ๑๖๔)
๓.๑.๑ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนและตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ กปน. เปิดหีบบัตร
เลือกตั้งแล้วดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้ง โดยให้กระทาการโดยเปิดเผยและติดต่อกันให้
เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑59)
๓.๑.๒ ให้ กปน.แบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐)
กปน. คนที่ ๑ มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ
และคลี่บัตรส่งให้ กปน. คนที่ ๒
กปน. คนที่ ๒ มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่านคะแนน
แล้วส่งบัตรเลือกตั้งให้ กปน. คนที่ 4

กปน. คนที่ ๓ มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนลงใน
แบบขีดคะแนน ( ส.ถ.5/6 หรือ ผ.ถ. 5/6)
กปน. คนที่ ๔ มีหน้าที่
1) เจาะบัตรเลือกตั้งที่ กปน. คนที่ 2 ได้วินิจฉัยและอ่านแล้ว
(เจาะตรงมุมขวาบนของบัตร)
2) พับบัตรเลือกตั้ง
3) น าบั ต รเลื อกตั้ งใส่ ล งในภาชนะที่ เตรี ย มไว้ โดยแยกใส่
ภาชนะบัตรดี หรือบัตรเสีย หรือบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้
ถูกต้อง

๓๔

ให้ กปน. มีมติมอบหมายให้ กปน. ผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัย
บัตรเลือกตั้งและอ่านคะแนน มีอานาจวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
เบื้องต้น (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐ วรรคสี่)

 ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น และผู้บริหำรท้องถิ่นพร้อมกัน ให้แบ่ง กปน.
เป็น ๒ ชุด เพื่อนั บคะแนนพร้อมกัน
 กปน. ที่เหลือมีหน้ำที่ช่วยเหลืออำนวยควำมสะดวกหรือคอยสับเปลี่ยนกำรปฏิบัติหน้ำที่
กับ กปน. ที่ปฏิบัติหน้ำที่อยู่ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๐)

ก่อนเริ่มนับคะแนน ปธ. กปน. ควรชี้แจงวิธีกำรคัดค้ำนกำรนับคะแนนหรือ
กำรรวมคะแนนให้ ประชำชนที่อยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ได้ทรำบว่ำ ผู้ใดต้องกำรคัดค้ำน
ระหว่ำงกำรนับคะแนนให้ยื่นแบบคัดค้ำน ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕
๓.๑.๓ การเตรียมการก่อนการนับคะแนนเลือกตั้ง
๑) จัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
(๑) ใช้เชือกกัน้ แนวเขตเพื่อกาหนดบริเวณสถานที่นับคะแนน
(๒) การตั้งกระดานนับคะแนนควรให้ผู้ที่มาสังเกตการณ์การนับคะแนนมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน
(๓) การจัดโต๊ะวางภาชนะใส่บัตรดี บัตรเสีย บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ควรตั้ง
เอียงทามุมกับกระดานขีดคะแนนเพื่อให้สามารถมองเห็นการปฏิบัติงาน
ระหว่าง กปน. ด้วยกันเองได้อย่างชัดเจน
(๔) กรณีการนับคะแนนเลือกตั้ง ผ.ถ. และ ส.ถ. พร้อมกัน การตั้งกระดานขีด
คะแนนควรมีระยะห่างระหว่างกระดานพอสมควร เพื่อมิให้เสียงขาน
บัตรในแต่ละประเภทรบกวนกัน ซึ่งอาจเกิดความสับสนและมีความ
ผิดพลาดในการขีดคะแนนได้
(๕) ควรจัดที่นั่งสาหรับตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งในบริเวณที่สามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานของ กปน. ระหว่างการนับคะแนนได้ชัดเจน

๓๕
๒) การจัดเตรียมแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์สาหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๑) แบบพิมพ์
(๑.๑) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.5/6)
(๑.๒) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 จานวน 3 ชุด
และ ผ.ถ. ๕/๗ จานวน ๓ ชุด)
(๑.๓) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
(๑.๔) แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. /แบบการคัดค้านการ
นับคะแนนหรือการรวมคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕)
(๑.๕) แบบประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔)
(๑.๖) แบบบันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ.5/16 และ ผ.ถ. ๕/๑๖)
(๑.๗) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
(๒) วัสดุอุปกรณ์สาหรับการนับคะแนนเลือกตั้ง
(๒.๑) ปากกาเคมีสาหรับขีดคะแนน
(๒.๒) อุปกรณ์เจาะบัตรที่วินิจฉัยแล้ว
(๒.๓) ภาชนะ สาหรับใส่บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
ที่วินิจฉัยแล้ว (กรณีเลือกตั้งพร้อมกันใช้ภาชนะ 6 ใบ)
(๒.๔) ถุงวัสดุใส สาหรับใส่ในภาชนะบัตรตามข้อ (๒.๓) และถุงวัสดุใส
ขนาดใหญ่สาหรับใส่บัตรเลือกตั้งที่นับคะแนนแล้ว
(๒.๕) สายรัด หนังยาง

๑. กปน. คนที่ ๑
๒. กปน. คนที่ ๒
๓. กปน. คนที่ ๓
๔. กปน. คนที่ ๔

มีหน้ำที่
มีหน้ำที่
มีหน้ำที่
มีหน้ำที่

อธิบายประกอบแผนผัง
หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้ กปน. คนที่ ๒
วินจิ ฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่ำนคะแนนแล้วส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่ กปน. คนที่ ๔
ขำนทวนคะแนนและขีดคะแนนลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง ตำมแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖
เจำะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและอ่ำนคะแนนจำก กปน. คนที่ ๒ แล้วพับบัตรก่อนใส่ลงในภำชนะที่เตรียมไว้
โดยแยกใส่ภำชนะบัตรดี หรือบัตรเสีย หรือบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้ถูกต้องตำมประเภทของบัตร

ตัวอย่างการจัดสถานที่นบั คะแนนเลือกตั้ง
กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมกัน

๓๖

๓๗

๓.๒ วิธีปฏิบัติในการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๑-๑๖๔,175)
๓.๒.๑ กปน. คนที่ ๑ หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับ
และคลี่บัตรส่งให้ กปน. คนที่ ๒ หากพบว่า มีบัตรเลือกตั้ง
ผิด ประเภทปะปนมาในหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ ม อบบั ต ร
เลือกตั้งดังกล่าวแก่ประธาน กปน. เพื่อนาส่งให้ กปน.
ชุ ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบน าไปรวมกั บ บั ต รเลื อ กตั้ งในหี บ บั ต ร
เลือกตั้งที่ถูกต้อง และให้ประธาน กปน.
๑) บันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งอยู่ในที่
เลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อในรายงาน
ตามข้อ ๑)
๓.๒.๒ กปน. คนที่ ๒ ดาเนินการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
และอ่านคะแนน ดังนี้
๑) ถ้ า เป็ น บั ต รดี ให้ อ่ า นว่ า “ดี ” และอ่ า น
หมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน
๒) ถ้ าเป็ นบั ตรที่ ท าเครื่ องหมายในช่ องไม่ เลื อก
ผู้สมัครผู้ใด ให้อ่านว่า “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
๓) ถ้ าเป็ นบั ตรเสี ย ให้ อ่ านว่ า “เสี ย” โดยการ
วินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัย โดย กปน.เสียงข้างมาก และให้ กปน. ไม่น้อยกว่าสาม
คนลงลายมือชื่อสลักหลังบัตรว่า “เสีย” ทันที พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใด เสร็จ
แล้วส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่ กปน. คนที่ ๔
๔) กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่า
หนึ่งคน เช่น สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
(กรณี อบต.มีไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง) บัตรเลือกตั้งที่ทาเครื่องหมายถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมอยู่ ในบัตร
เลือกตั้งเดียวกัน ให้อ่านว่า “ดีบางส่วน” แล้วขานเฉพาะหมายเลขของผู้สมัครที่ มีการทาเครื่องหมาย
ถูกต้อง และนับเป็นคะแนนพร้อมกับแจ้งด้วยว่าหมายเลขใดที่ “ทาเครื่องหมายไม่ถูกต้อง” และเป็น
เพราะเหตุใด

เมื่อ กปน. ได้วินิจฉัยและอ่านแล้ว ให้ชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผย
ให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย
กรณีบัตรเสีย เมื่อ กปน.คนที่ 2 วินิจฉัยแล้วว่าเป็นบัตรเสีย ให้ กปน.
ไม่น้อยกว่า 3 คน ลงลายมือชื่อสลักหลังบัตรว่า “เสีย” ทันที พร้อมระบุเหตุผล แล้วส่ง
บัตรให้ กปน.คนที่ 4 เจาะบัตรแล้วพับบัตรใส่ลงในภาชนะบัตรเสีย

๓๘
๓.๒.๓ กปน. คนที่ ๓ ขีดคะแนนเลือกตั้งในแบบ
ขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖) โดยเมื่อ กปน. คนที่ ๒
ได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได้อ่านว่า “ดี” หรือ “ดีบางส่วน”
หรือ “เสีย ” หรือ “ไม่เลื อกผู้ สมั ครผู้ ใด” แล้ ว ให้ กปน.
คนที่ ๓ ขานทวนแล้ วจึ งขี ดคะแนนลงในแบบขี ด คะแนน
เลือกตั้งโดยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนน
ได้อย่างชัดเจน (กรณีมีผู้สมัครจานวนมากและใช้แบบขีดคะแนน
เลือกตั้งมากกว่า 1 แผ่น ให้ติดเรียงกันไม่ติดซ้อนแผ่น)

หมายเหตุ วิธีกำรขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน ให้ขีดหนึ่งขีดต่อหนึ่งคะแนน และเมื่อถึงขีดที่ ๕ ให้
ขีดขวำงทับเส้น ๔ ขีดแรก แล้ววงกลมหรือวงรีล้อมรอบ เช่น ดังรูป 0 หรือ
หรือ
เป็นต้น เพื่อควำมสะดวกแก่กำรนับคะแนน และให้ทำเช่นนี้เรื่อยไปทุก ๕ ขีด
๓.๒.๔ กปน. คนที่ ๔ รับบัตรจาก กปน. คนที่ ๒ แล้วเจาะบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัย
และอ่านแล้วทุกฉบับ พับบัตรแล้วแยกเก็บบัตรแต่ละประเภทในภาชนะที่เตรียมไว้ให้ถูกต้อง ดังนี้
๑) “บัตรดี” และ “บัตรดีบางส่วน” ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรดี
๒) “บัตรเสีย”
ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรเสีย
๓) “บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
ให้ใส่ลงในภาชนะบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

ข้อแนะนา
ในการเจาะบัตรเลือกตั้งของ กปน. คนที่ ๔
๑. เจำะตรงเครื่องหมำย กกต. ทีม่ ุมขวำบน
ของบัตรเลือกตั้ง
๒. เมื่อเจำะเสร็จแล้วให้พับบัตรก่อนใส่ลงใน
ภำชนะแต่ละประเภท
เมื่อ กปน. ได้วินิจฉัยและอ่านบัตรเลือกตั้งในหีบบัตรเลือกตั้งหมดทุกบัตรแล้ว ให้แสดงต่อ
ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นได้ว่าเป็นหีบเปล่าไม่มีบัตรเลือกตั้งหลงเหลืออยู่

๓๙

๓.๓ แนวทางการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง
๓.๓.๑ ลักษณะบัตรเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๓)
บัตรเลือกตั้ง จะระบุประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะมี การ
เลือกตั้ง ซึ่งมี “หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร” “ช่องทาเครื่องหมาย” และ “ช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”
ซึ่งจะมีคาอธิบายเกี่ยวกับการทาเครื่องหมาย

ช่อง

คาอธิบาย

“หมายเลข
ประจาตัวผู้สมัคร”

ช่อง
“ทาเครื่องหมาย”
ช่อง
“ไม่เลือกผู้สมัคร
ผู้ใด”

ทั้งนี้ ก่อนนาบัตรเลือกตั้งไปใช้ในการเลือกตั้งครั้งใด เมื่อใด
ให้มีการประทับตราหรือเครื่องหมายตามแบบที่ ผอ.กต.จว. กาหนด
(ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๓)

๔๐
๓.๓.๒ ลักษณะบัตรดี และลักษณะบัตรเสีย

ลักษณะบัตรดี
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนั้น เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งจาก
กปน.แล้ว ให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่ อทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในบัตรเลือกตั้งได้ไม่เกินจานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งประสงค์จะ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทาเครื่องหมายกากบาท (X) ในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” (ระเบียบฯ ข้อ ๑50)
ดังนั้น บัตรเลือกตั้งที่จะเป็น บัตรดี ที่จะนับเป็นคะแนนของผู้สมัครในกรณีที่
ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร และนับเป็นคะแนนในกรณีที่ลงคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” ลักษณะบัตรดี
หรือบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดที่จะนับเป็นคะแนน จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ต้องมีเครื่องหมายในการลงคะแนน
๒) เครื่องหมายต้องเป็นเครื่องหมายกากบาท (X)
๓) เครื่องหมายกากบาท (X) ต้องอยู่ในช่องทาเครื่องหมาย และในกรณี ที่จะ
นับเป็นคะแนนของผู้สมัครจะต้องทาเครื่องหมายไม่เกินจานวน ส.ถ./ผ.ถ. ที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง
หากบัตรเลือกตั้งที่มีการลงคะแนนไม่เป็นไปตามลักษณะบัตรดีดังกล่าวข้างต้น
จึงเป็นลักษณะบัตรเสีย ดังนั้น การที่จะวินิจฉัยบัตรใดเป็นบัตรดีเพื่อ นับเป็นคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือนับเป็นคะแนน “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” จึงควรพิจารณาให้ครบองค์ประกอบ

๔๑
๑) ตัวอย่างลักษณะบัตรดี
(๑) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้งใน “ช่องทาเครื่องหมาย”

นับเป็นคะแนนให้
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เช่น อ่านว่า
“ดี”
“ศูนย์ศูนย์”

(๒) บั ต รที่ ทาเครื่ อ งหมายลงคะแนนเลือกตั้งในช่อง “ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

นับเป็นคะแนน
“ไม่เลือกผู้สมัครผูใ้ ด”
เช่น อ่านว่า
“ไม่เลือกผู้สมัครผูใ้ ด”

๔๒

ลักษณะบัตรเสีย
บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็ นบัตรเสียและไม่ให้นับเป็นคะแนนเลือกตั้ง
(ระเบียบฯ ข้อ 175)
(๑) บัตรปลอม หมายถึง บัตรที่ไม่ได้ดาเนินการจัดพิมพ์โดยสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และเป็นบัตรที่บุคคลอื่นจัดพิมพ์ให้มีลักษณะใกล้เ คียงกับบัตรจริงและมีการนามาใช้ในการ
ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๑) ระเบียบฯ ข้อ
๑๗๕ (๑))
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมาย เพื่อเป็นที่สังเกต
หรือเขียนข้อความใดๆ ลงในบัตรเลือกตั้งนอกจาก
เครื่ อ งหมายในการลงคะแนน เว้ น แต่ เป็ น การ
กระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของ กปน. (พ.ร.บ.ฯ
มาตรา ๑๐๐ (๒) ระเบี ย บฯ ข้ อ ๑๗๕ (๒))
ตัวอย่าง

(๓) บั ตรที่ มิ ได้ ท าเครื่ องหมายลงคะแนน (พ.ร.บ.ฯ
มาตรา ๑๐๐ (๓) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๓)) ตัวอย่าง

เช่น อ่านว่า
“เสีย ทาเครื่องหมายเป็นที่สังเกตได้”

เช่น อ่านว่า
“เสีย ไม่ทาเครื่องหมาย”

๔๓

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ)
(๔) บัตรที่ทาเครื่อ งหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
เกินจานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๔)
ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๔)) ตัวอย่าง

(๕) บัต รที ่ไ ม่อ าจทราบได้ว ่า ลงคะแนน ให้ แก่
ผู้ ส มั ค รใด เว้ น แต่ เป็ น การลงคะแนน “ไม่ เลื อ ก
ผู้สมัครผู้ใด” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๕) ระเบียบฯ
ข้อ ๑๗๕ (๕)) ตัวอย่าง

เช่น อ่านว่า
“เสีย ทาเครื่องหมายเกินจานวนที่พึงมี”
(กรณีสมาชิกสภาเทศบาลมี จานวน 6 คน)

เช่น อ่านว่า
“เสีย”
“ไม่อาจทราบว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด”

๔๔

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ)
(๖) บั ต รที่ ไ ด้ ท าเครื่ อ งหมายลงคะแนนให้ แ ก่
ผู้สมัคร แล้วทาเครื่องหมายในช่องทาเครื่องหมาย
“ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๖)
ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๖)) ตัวอย่าง

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ)

เช่น อ่านว่า
“เสีย”
“ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
และทาเครื่องหมายในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

(7) บั ต รที่ มิ ใช่ บั ต รซึ่ ง กปน. มอบให้ (พ.ร.บ.ฯ
มาตรา ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๗))
เช่น อ่านว่า
“เสีย”
“บัตรที่มิใช่บัตรซึ่ง กปน. มอบให้”

๔๕

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ)
(8) บั ตรที่ ท าเครื่ องหมายลงคะแนนให้ กั บ ผู้ ส มั ค รที่ มี
จุดตัดอยู่นอก “ช่องทาเครื่องหมาย” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา
๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๘)) ตัวอย่าง

(9) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนที่มีจุดตัด
อยู่ น อก “ช่ องไม่ เลื อกผู้ สมั ครผู้ ใด” (พ.ร.บ.ฯ
มาตรา ๑๐๐ (๗) ระเบี ย บฯ ข้ อ ๑๗๕ (๙))

เช่น อ่านว่า

เช่น อ่านว่า

“เสีย ทาเครื่องหมายนอกช่องทาเครื่องหมาย”

“เสีย ทาเครื่องหมายนอกช่อง
ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด”

ตัวอย่าง

๔๖

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ)
(10) บัต รที่ทาเครื่อ งหมายลงคะแนนใน “ช่ อง
ท าเครื่ อ งหมาย” ที่ ไม่ มี ผู้ ส มั ค รผู้ สมั คร หรื อ
ผู้สมั ครที่ ถูกถอนชื่ อออกจากประกาศรายชื่ อผู้ มี
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครที่เสียชีวิตก่อน
วันเลือกตั้ง (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ
ข้อ ๑๗๕ (๑๐)) ตัวอย่าง
หมายเหตุ หมายเลข 000 ไม่มีผู้สมัคร

(๑1) บัตรที่ทาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมาย
กากบาท (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ
๑๗๕ (๑๑))
ตัวอย่าง

000

เช่น อ่านว่า
“เสีย ทาเครื่องหมายที่ไม่มีผู้สมัคร”

เช่น อ่านว่า
“เสีย”
“ทำเครื่องหมำยอื่นนอกจำกเครื่องหมำยกำกบำท”

๔๗

ลักษณะบัตรเสีย (ต่อ)

(๑2) บัตรที่ทาเครื่องหมายลงคะแนนให้ กับ ผู้สมัครใน
“ช่ อ งท าเครื่ อ งหมาย” เกิ น กว่ าหนึ่ งเครื่อ งหมายใน
“ช่ อ งท าเครื่อ งหมาย” เดี ย วกั น ส าหรับ การเลื อ กตั้ ง
ส.ถ./ผ.ถ. คนเดียว (พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ
ข้อ ๑๗๕ (๑๒)) ตัวอย่าง

เช่น อ่านว่า
“เสีย”
ทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมายในช่องเดียวกัน”

๔๘
ในการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก และให้ กปน.
ไม่น้อยกว่า 3 คน สลักหลังบัตรว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียเพราะเหตุใดตามมาตรา
100 ของ พ.ร.บ.ฯ พ.ศ.2562 และข้อ 175(1) ถึง (12)

ตัวอย่างการสลักหลังบัตรเสีย

(ด้านหลังบัตรเลือกตั้ง)

กรณี พบ บัตรปลอม (ระเบียบฯ ข้อ 175(1) หรือบัตรที่มิใช่บัตรซึ่ง กปน. มอบให้
(ระเบีย บฯ ข้อ 175(7) ให้ กปน. แยกบัตรดังกล่าวออกไว้ต่างหาก และให้รายงาน
ผอ.กต.อปท. และ ผอ.กต.จว. เพื่อเสนอเรื่องให้ กกต. พิจารณาดาเนินการ (ระเบียบฯ
ข้อ 176)

๔๙
๓.๓.๒ ตัวอย่างลักษณะ “บัตรดีบางส่วน” (ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ วรรคสอง)
ในกรณี ที่ มี ก ารเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น ได้ ม ากกว่ าหนึ่ งคน เช่น การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งในแต่ละเขตเลือกตั้งมีได้ จานวน ๖ คน หากมีการทาเครื่องหมายให้กับผู้สมัคร
ตามลักษณะบัตรเสียตามระเบียบฯ ข้อ 175(8) (ดังตัวอย่างในข้อ (๑๑)) ระเบียบฯ ข้อ 175(10) (ดัง
ตัวอย่างในข้อ (๑2)) ระเบียบฯ ข้อ 175(11) (ดังตัวอย่างในข้อ (๑3)) และระเบียบฯ ข้อ 175(12)
(ดังตัวอย่างในข้อ (๑๔)) และมีเครื่องหมายลงคะแนนใน “ช่องทาเครื่องหมาย” ให้ผู้สมัครอื่นถูกต้อง
ด้ ว ยไม่ ถื อ ว่ า บั ต รเลื อ กตั้ ง ดั ง กล่ า วเป็ น บั ต รเสี ย ทั้ ง ฉบั บ และให้ นั บ เป็ น คะแนนให้ ผู้ ส มั ค รที่ มี
เครื่องหมายถูกต้อง เรียกว่า “บัตรดีบางส่วน” ดังนี้
(1) บั ตรที่ ท าเครื่ องหมายลงคะแนนให้ กั บ ผู้ ส มั ค รที่ มี
จุดตัดอยู่นอก “ช่องทาเครื่องหมาย” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา
๑๐๐ (๗) ระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ (๘)) ตัวอย่าง

(2) กรณีทาเครื่องหมายที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เช่น
ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลื อ กตั้ ง หรื อ เสี ย ชี วิ ต ก่ อ น วั น เลื อ กตั้ ง แต่ มี ก าร
ลงคะแนนใน “ช่ องท าเครื่ องหมาย” ให้ ผู้ ส มั ค รอื่ น
ถูกต้อง
หมายเหตุ ผู้สมัครหมายเลข 000 ถูกถอนชื่อออก
จากประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง หรื อ
เสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง ตัวอย่าง


000

..
(

)

อ่านว่า

“ดีบางส่วน”
(อ่านคะแนนเฉพาะหมายเลขที่ทาเครื่องหมายถูกต้อง)

๕๐
(3) กรณี ท าเครื่ อ งหมาย อื่ น เช่ น  หรื อ 
นอกเหนือจากเครื่องหมายกากบาท (x)

ตัวอย่าง

เช่น อ่านว่า
“ดีบางส่วน”แล้วอ่านคะแนนเฉพาะหมายเลข
ที่ทาเครื่องหมายถูกต้อง

(4 ) กรณี ท าเครื่ อ งห มายให้ ผู้ ส มั ค รในช่ อ งท า
เครื่ องหมายเกิ นกว่ าหนึ่ งเครื่ องหมายใน “ช่ อ งท า
เครื่องหมาย” เดียวกัน ตัวอย่าง

อ่านว่า
“ดีบางส่วน ..แล้วอ่านคะแนนเฉพาะหมายเลข
ที่ทาเครื่องหมายถูกต้อง

๕๑

ตัวอย่างเครือ่ งหมายกากบาทที่เป็น
ลักษณะบัตรดี และ บัตรเสีย
เครือ่ งหมายกากบาททีเ่ ป็ น

เครือ่ งหมายกากบาททีเ่ ป็ น

ลักษณะบัตรดี

ลักษณะบัตรเสีย

๕๒
ในระหว่ างการนั บ คะแนนหรือ การรวมคะแนน ถ้ าตั ว แทนผู้ ส มั ค รซึ่ งเป็ น ผู้ สั งเกตการณ์ ในที่
เลือกตั้งใดหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่
ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้ ให้ทาการคัดค้านการนับคะแนน โดย (ระเบียบฯ ข้อ
๑๗๒)

๑. ยื่นคาคัดค้านตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕ ต่อ กปน.
๒. ให้ กปน. ตรวจสอบการคัดค้านและวินิจฉัยชี้ขาด โดย
2.1 ให้ บั นทึ กค าคัด ค้านและคาวินิ จฉัยลงในรายงานเหตุ การณ์ ประจาที่ เลื อกตั้ ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
2.2 ให้ผู้คัดค้านและ กปน. ไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า
พยานไม่น้อยกว่าสองคนในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
การคัดค้านให้กระทาโดยสุภาพ ไม่กระทาหรือกล่าวโต้ตอบ กปน. หรือระหว่างกันเอง ใน
ลักษณะที่เป็นอุปสรรคแก่การนับคะแนนเลือกตั้ง หากตัวแทนผู้สมัครหรือผู้ที่คัดค้านฝ่าฝืน ให้ กปน.
ตักเตือน หากยังฝ่าฝืนอีกให้ กปน. สั่งให้ผู้นั้นออกไปจากที่เลือกตั้ง โดยให้ รปภ. ดาเนินการเพื่อให้
เป็นไปตามคาสั่ง และให้บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)

๓.๔ การดาเนินการภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕)
เมื่อ กปน. ดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้แสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า
แล้วให้ดาเนินการดังนี้
๓.๔.๑ ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง
นับจานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมกับจานวน
บั ตรไม่ เลื อกผู้ส มั ครผู้ ใด และจานวนบั ต รเสี ย ว่าตรงกั บ จานวนผู้ม าแสดงตนใช้สิ ทธิเลื อกตั้ งหรือ ไม่
รวมทั้งตรวจสอบคะแนนรวมของผู้สมัครทุกคนในแบบขีดคะแนน (ส.ถ.5/6 หรือ ผ.ถ. ๕/๖) ของบัตรดีว่ามี
จานวนถูกต้องหรือไม่ และลงลายมือชื่อในแบบขีดคะแนนไว้เป็นหลักฐานด้วย
การตรวจสอบ : จานวนบัตรที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง + จานวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
+ จานวนบัตรเสีย = จานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑) ผลการตรวจสอบถูกต้อง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕)
ให้ น าบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ เป็ น บั ต รดี
บั ต รไม่ เลื อ กผู้ ส มั ค รผู้ ใด และบั ต รเสี ย พร้ อ มเขี ย น
จานวนบัตรเลือกตั้งในกระดาษและใส่ลงในถุงวัสดุใส
ในแต่ละประเภทแยกใส่ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

๕๓
๒) ผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๕ วรรคสอง)
ในกรณี ที่ ผ ลการนั บ คะแนนเลื อ กตั้ งปรากฏว่ า จ านวนผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง
ไม่ ต รงกั บ จ านวนบั ต รเลื อ กตั้ ง ให้ กปน. ด าเนิ น การตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง หากยั งไม่ ตรงกั นอี ก
ให้ร ายงาน พร้อ มเหตุผ ลของการนับ คะแนนที่ไ ม่ต รงกับ จานวนผู้ม าใช้สิท ธิเ ลือ กตั้ง ต่อ กกต.
โดยผ่าน ผอ.กต.อปท. เพื่อรายงาน ผอ.กต.จว. เพื่อให้ กกต. พิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
หรื อ สั่ ง ให้ อ อกเสี ย งลงคะแนนใหม่ ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ งนั้ น โดยบั น ทึ ก ไว้ ในรายงานเหตุ ก ารณ์ ป ระจ า
ที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และนาส่งหีบ บัตรเลือกตั้งพร้อมวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งแก่ กกต.อปท.
หรือผู้ที่ กกต.อปท. มอบหมาย
๓.๔.๒ จัดทารายงานผลการนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๖)
ให้ กปน. จัดทารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามแบบ ส.ถ.
5/7 จานวน 3 ชุด และรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ผ.ถ.๕/๗ จานวน ๓ ชุด โดย
แต่ละชุดให้ดาเนินการดังนี้
ชุดที่ ๑ ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง
ชุดที่ ๒ ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ซึ่งบรรจุถุงบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว
ชุดที่ ๓ ส่งให้ กกต.อปท. หรือผู้ที่ กกต.อปท. มอบหมาย
๓.๔.๓ การจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ ก่อนนาส่ง กกต.อปท. (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๗)
๑) เมื่อ กปน. จัดทารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามข้อ ๓.๔.๒ (แบบ ส.ถ.5/7
และ แบบ ผ.ถ./7) เสร็จสิ้นแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ ใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ให้จัดทา
แยกเป็น 2 ถุง คือ ถุงสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 ถุง และถุงสาหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น 1 ถุง) โดยแต่ละถุง ประกอบด้วย
(๑) ถุงวัสดุใส (ถุงชั้นใน) ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการนับคะแนนแล้ว จานวน ๓ ถุง ได้แก่ ถุงบัตรดี ถุงบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และถุงบัตรเสีย
(๒) แบบขีดคะแนนเลือกตั้งที่ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 หรือ ผ.ถ. ๕/๗)จานวน ๑ ชุด
(๔) ข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและ
บัตรเสีย ลาดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง ลงในแบบบันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้งในถุ งวัสดุใส
(ชั้นนอก) ตามแบบ ส.ถ. ๕/๑๖ สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และแบบ ผ.ถ. ๕/๑๖ สาหรับ
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น เสร็จแล้วใส่ลงในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใส
ของหน่วยเลือกตั้งใด
ดังตัวอย่างตามภาพ

๕๔
การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและเอกสารใส่ในถุงวัสดุใสชั้นในและถุงวัสดุใสชั้นนอก
ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

สายรัด
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ ๕/๖)
๑ ชุด

บัตรดี
จำนวน 100 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

รำยงำนผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ถ.๕/๗)
๑ ชุด

บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด
จำนวน 15 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)
จำนวน....บัตร

ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)
บันทึกข้อมูลจำนวน
บัตรเลือกตั้ง
(ส.ถ.๕/๑๖) ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

บัตรเสีย
จำนวน 5 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและเอกสารใส่ในถุงวัสดุใสชั้นในและถุงวัสดุใสชั้นนอก
ของการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

สายรัด
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
๑ ชุด

รำยงำนผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้ง (ผ.ถ.๕/๗)
๑ ชุด

ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)
บันทึกข้อมูลจำนวน
บัตรเลือกตั้ง
(ผ.ถ. ๕/๑๖) ๑ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

บัตรดี
จำนวน 100 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด
จำนวน 15 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)
จำนวน....บัตร

บัตรเสีย
จำนวน 5 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

๕๕
การบรรจุถุงวัสดุใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
. ./ผ. .5/1

สายรัด
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ ๕/๖)
๑ ชุด

บัตรดี
จำนวน 100 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)

รำยงำนผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ถ.๕/๗)
๑ ชุด

บันทึกข้อมูลจำนวน
บัตรเลือกตั้ง
(ส.ถ ๕/๑๖) ๑ ชุด

จำนวน ๑ ชุด

บัตรเสีย

บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด
จำนวน 15 บัตร

ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

จำนวน....บัตร

จำนวน 5 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

การบรรจุถุงวัสดุใสลงในหีบบัตรเลือกตั้งผูบ้ ริหารท้องถิ่น
. ./ผ. .5/1

สายรัด

ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)

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

รำยงำนผลกำรนับคะแนน
เลือกตั้ง (ผ.ถ.๕/๗)
๑ ชุด

บันทึกข้อมูลจำนวน
บัตรเลือกตั้ง
(ผ.ถ ๕/๑๖) ๑ ชุด

บัตรดี

บัตรไม่เลือก
ผู้สมัครผู้ใด

บัตรเสีย

จำนวน 100 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

จำนวน 15 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

จำนวน....บัตร

จำนวน 5 บัตร
ถุงวัสดุใส (ชั้นใน)

จำนวน ๑ ชุด

๕๖
๒) เมื่อดาเนินการตามข้อ ๑) แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๘)
(๑) ปิดถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ด้วยสายรัด แล้วนาใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
(๒) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ปิดเทปกาว
รอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณีหีบบัตรพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาวรอย)
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด
๓.๔.๔ การนาส่งสิ่งของคืน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๖๙)
เมื่อดาเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามข้อ ๓.๔.๓ เสร็จเรียบร้อยและได้จัดทารายงาน
การส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐) แล้ว
ให้ กปน. ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ รปภ. ดาเนินการนาส่งสิ่งของคืนให้แก่ กกต.อปท. หรือผู้ที่ กกต.อปท.
มอบหมายทันที ดังต่อไปนี้
๑) หีบบัตรเลือกตั้ง 2 หีบ (กรณีเลือกตั้งพร้อมกัน)
๒) เอกสารกากับหีบบัตรเลือกตั้ง ประกอบด้วย
(๑) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่เจาะทาลายแล้ว
ทั้ง ๒ ประเภท (รวม ๔ ปึก)
(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ
หมายเหตุการออกเสียงลงคะแนน
(๓) ประกาศจานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๒)
(๔) รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) และสาเนาแบบทักท้วง
(ส.ถ/ผ.ถ. ๕/๕) (ถ้ามี)
(๕) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)
(๖) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.5/7 และ ผ.ถ. ๕/๗)
(๗) รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
หมายเหตุ ลาดับที่ (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) อยู่ในสมุดแบบพิมพ์ประจาหน่วยเลือกตั้งแล้ว
๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งและสิ่งของอื่นๆ เช่น บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๑/๕) ชุ ดที่ ปิ ดประกาศหน้ าที่ เลื อกตั้ ง ธงชาติ (ถ้ ามี ) ป้ าย และวั สดุ อุ ปกรณ์
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้นาใส่ถุงโดยแยกเป็น ๓ ถุง ดังนี้
ถุงใบที่ 1

ถุงใบที่ 2

ถุงใบที่ 3

๑. บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้ว
บัตรเลือกตั้งทั้ง ส.ถ. และ ผ.ถ.
๒. บัญชีรำยชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้ง
(ส.ถ./ผ.ถ.๑/๕) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ
หมำยเหตุ กำรลงคะแนน
3. สมุดแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง

วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง
(เช่น ปำกกำ ไม้บรรทัด
เชือกกั้นแนว ฯลฯ)

ป้ำยต่ำงๆ และเอกสำรอื่นๆ
(เช่น ป้ำยบอกที่เลือกตั้ง
บัญชีรำยชื่อชุดปิดหน้ำที่
เลือกตั้ง ฯลฯ)

๕๗

3.5 การดาเนินการกรณีงดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๘)
การนับคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทาได้หรือไม่สามารถนับคะแนน
เลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น
ให้ดาเนินการดังนี้
๓.๕.๑ กรณียังไม่ได้นับคะแนนเลือกตั้ง ให้ กปน. ดาเนินการ ดังนี้ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๘)
๑) ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔) จานวน ๓ ชุด โดย
(๑) ชุดที่ 1 ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง
(๒) ชุดที่ 2 ส่งให้ กกต.อปท.
(๓) ชุดที่ 3 เก็บไว้เป็นหลักฐาน
๒) รายงาน กกต.อปท. เพื่อรายงาน ผอ.กต.จว. และ กกต. โดยเร็ว
๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบั ตรเลือกตั้ง และเอกสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้ง
ไว้ในที่ปลอดภัย ตามที่ กกต.อปท. กาหนด
๔) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ. ๕/๓)
๓.๕.๒ กรณี นั บคะแนนเลื อกตั้ งไปแล้ วบางส่ วน ให้ กปน. ด าเนิ น การ ดั ง นี้ (ระเบี ยบฯ
ข้อ ๑๘๘ วรรคสอง)
๑) ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งสาหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
๕/๑๔ จานวน ๓ ชุด โดย
(๑) ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง จานวน ๑ ชุด
(๒) ส่งให้ กกต.อปท. จานวน ๑ ชุด
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวน ๑ ชุด
๒) รายงาน กกต.อปท. เพื่อรายงาน ผอ.กต.จว. และ กกต. โดยเร็ว
๓) จั ด เก็ บ บั ต รเลื อ กตั้ งที่ ผ่ า นการวิ นิ จ ฉั ย แล้ ว และบั ต รเลื อ กตั้ ง ที่ ยั ง ไม่ ได้ ผ่ าน
การวินิจฉัยไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ แล้วจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง
๔) ปิดหีบบัตรเลือกตั้ งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด หรือกระทาการด้วย
วิธีการอื่นใดทีส่ ามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้
๕) จัด เก็บ รักษาหีบ บัต รเลือ กตั้งตามข้อ ๔) และเอกสารเกี่ยวกับ การเลือกตั้ งไว้
ในที่ปลอดภัย ตามที่ กกต.อปท. กาหนด
๖) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./
ผ.ถ.๕/๓)

ผอ.กต.จว. จะพิจารณากาหนดวัน และสถานที่นับคะแนนใหม่
โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง
ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๕ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๘๘)

๕๘

๓.๖ การนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ (ระเบียบฯ ข้อ ๑๙๕)
กรณี กกต. สั่ ง ให้ มี ก ารนั บ คะแนนเลื อ กตั้ ง ใหม่ ตามมาตรา ๑๐๕ หรื อ มาตรา ๑๐๖
แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. ๒๕๖๒
วิธีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ (กนค.ใหม่) แบ่งหน้าที่
ในการนับคะแนนและปฏิบัติตามข้อ ๑๕๙ ถึงข้อ ๑๖๙ ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในวันนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ให้ดาเนินการ ดังนี้
๓.๖.๑ ก่อนถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ กกต.อปท. หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
๑) นาหีบบัตรเลือกตั้งมายังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งใหม่
๒) ด าเนิ น การเปิ ด หี บ บั ต รเลื อ กตั้ งเพื่ อ น าถุ ง บรรจุ บั ต รเลื อ กตั้ งทั้ งหมดออกมา
จัดเตรียมสาหรับจ่ายให้ กนค.ใหม่ แต่ละชุด ตามบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายบัตรเลือกตั้ง
๓.๖.๒ เมื่อถึงเวลานับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ให้ กนค.ใหม่ แต่ละชุด
๑) ส่งตัวแทนอย่างน้อยชุดละ ๒ คน ไปเบิกถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งจาก กกต.อปท.
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
๒) น ามานั บ จานวนบั ต รเลื อ กตั้ งให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ วนตามที่ ระบุ ไว้ในแบบบั น ทึ ก
ข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๖)
๓) บันทึกผลจานวนบัตรเลือกตั้งไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง ตามแบบ
(ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๔) คละบัต รเลือกตั้งทั้งบัตรดี บัตรเสีย และบั ตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดใส่ในหีบบั ตร
เลือกตั้งเปล่าที่เตรียมไว้
เมื่อดาเนินการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่เสร็จแล้ว ให้ กนค.ใหม่ แต่ละชุด จัดทาประกาศรายงาน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ตามแบบ ส.ถ.5/7 (น) หรือ ผ.ถ. ๕/๗ (น) จานวนอย่างละ ๓ ชุด โดย
๑. ชุดที่ 1 ปิดประกาศ ณ สถานที่นับคะแนน
๒. ชุดที่ 2 และ 3 ส่ง กกต.อปท. พร้อมถุงบรรจุบัตรเลือกตั้งและเอกสารต่าง ๆ

๕๙

แผนผังขัน้ ตอนการนับคะแนนเลือกตั้ง
เมื่อปิดการออกเสียงลงคะแนน

 ปิดช่องใส่บัตร (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)
 เจำะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับทั้งปกหน้ำและปกหลัง
 ประกำศจำนวนบัตรเมื่อเสร็จสิ้นกำรลงคะแนน(ส.ถ./ผ.ถ.

๕/๔)

การแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนของ กปน.

ส่งบัตรให้
คนที่ ๓

คนที่ ๔

ขำนทวนคะแนนและขีดคะแนน

รับบัตรจำกคนที่ ๒

คนที่ ๒

คนที่ ๑

หยิบบัตรทีละฉบับ คลี่บัตรและส่ง วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่ำน
กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน
ให้แบ่ง กปน.เป็น 2 ชุด ๆ ละ 4 คน เพือ่ ดาเนินการนับคะแนน

และเจำะมุมบัตรแล้วพับใส่ลงในภำชนะ
บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

หลังการนับคะแนนเสร็จสิ้นให้ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน และดาเนินการ ดังนี้
จานวนบัตรดี + จานวนบัตรเสีย + จานวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด = ผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถูกต้อง
๑. นำบัตร ๓ ประเภทแยกใส่ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) พร้อมเขียนจำนวนบัตร
๒. กปน. ลงชื่อในแบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
๑. จัดทารายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ. 5/7 และ ผ.ถ. ๕/๗)
๒. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลจานวนบัตร (ส.ถ.5/16 และ ผ.ถ. ๕/๑๖)
๓. จัดทารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐)
จัดเก็บเอกสารและสิ่งของใส่ถุงวัสดุใส (ชั้นนอก)
แยกเป็น 2 ถุง ตามประเภทการเลือกตั้ง โดยแต่ละถุง ประกอบด้วย
๑. แบบขีดคะแนน (ส.ถ.5/6 หรือ ผ.ถ. ๕/๖)
๒. รำยงำนผลกำรนับคะแนน (ส.ถ.5/7 หรือ ผ.ถ. ๕/๗)
จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบบันทึกข้อมูลจำนวนบัตร (ส.ถ.5/6 หรือ /ผ.ถ. ๕/๑๖) จำนวน ๑ ชุด
๔. ถุงวัสดุใส (ชั้นใน) (ที่บรรจุบัตรดี/บัตรเสีย/บัตรไม่เลือกผู้ใด) จำนวน ๓ ถุง
5. รัดปากถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ที่ใส่เอกสารตามข้อ 1-4 ด้วยสายรัด
แล้วนาบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งแยกตำมประเภทกำรเลือกตั้ง

ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบอีกครั้ง
ไม่ถูกต้องอีก
ดาเนินการตามขั้นตอน
เช่นเดียวกับกรณีถูกต้อง
รายงานพร้อมเหตุผลต่อ กกต.
โดยผ่าน ผอ.กต.อปท. และ ผอ.กต.จว.
ตามลาดับเพื่อให้ กกต. พิจารณา

กปน. ไม่น้อยกว่า ๕ คน และ รปภ.
นาหีบบัตรพร้อมสิ่งของส่ง กกต. อปท.

๖๐

๔. ข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่
๔.๑ ก่อนวันเลือกตั้ง
๑) เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด (ระเบียบฯ ข้อ ๕๖)
๒) รับมอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ระเบียบฯ ข้อ ๑๓๗ และข้อ ๑๓๘)

ในการรับมอบวัสดุอุปกรณ์มีข้อควรพึงระวัง ดังนี้
(๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบพิมพ์ และ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้งให้ครบถ้วน
(1.1) บัตรเลือกตั้ง ให้ตรวจสอบเล่มที่ เลขที่ จานวนบัตร และการประทับตราบน
บัตรเลือกตั้งทุกบัตร แล้วลงลายมือชื่อผู้รับมอบบัตรเลือกตั้งไว้เป็นหลักฐาน ที่หน้าปกบัตรเลือกตั้งทุกเล่ม
(1.2) บั ญชี รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เลื อกตั้ ง ตรวจสอบจ านวนผู้ มี สิ ทธิเลื อกตั้ งในหน้ า
สุดท้ายของบัญชีรายชื่อแล้วตรวจนับให้ครบถ้วนทุกหน้า ทั้ง 2 ชุด
(1.3) สายรัด ตรวจสอบเลขที่สายรัด (ถ้ามี) และจานวนให้ครบถ้วน
(1.4) นาบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ตรวจสอบครบถ้วนแล้วใส่ถุงพลาสติกใสแยกเป็น
บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ๑ ถุง และบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ๑ ถุง รัดด้วยหนังยางแล้วนาบัตร
ทั้ง 2 ประเภทบรรจุลงในหีบบัตรเลือกตั้งใบเดียวกัน ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสาย
รัด ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตร (กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาว) ลงลายมือชื่อคร่อม
รอยต่อระหว่างเทปกาวกับ หีบบัตรเลือกตั้ง และปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งด้วยป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตร
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑)(เฉพาะหีบที่บรรจุบัตรเลือกตั้งเท่านั้น) และให้ กปน. และ รปภ. ลงชื่อในแบบ
ส.ถ./ผ.ถ.5/1

๔.๒ วันเลือกตั้ง
กปน. และ รปภ. นาหี บบั ตรเลือกตั้ ง บั ตรเลื อกตั้ ง บั ญชีรายชื่ อผู้ มี สิ ทธิเลื อกตั้ ง แบบพิ มพ์
และอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ต้องใช้ในการเลือกตั้งไปถึงที่เลือกตั้งเวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. เพื่อเตรียมสถานที่
ให้พร้อมสาหรับการออกเสียงลงคะแนน
๑) ก่อนการลงคะแนน
๑.๑) ด้านหลังและด้านข้างคูหาลงคะแนนต้องมีฉากทึบปิดกั้นสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร
๑.๒) ระยะห่างระหว่างคูหา ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
๑.๓) โต๊ะที่วางคูหา ต้องมีพื้นเรียบไม่ขรุขระ และควรวางโต๊ะละ 1 คูหา
๑.๔) ปากกาลูกลื่นที่ใช้ในการลงคะแนนต้องทดสอบก่อนนาไปผูกไว้ในคูหาลงคะแนน
(ไม่ใช้ปากกาสีแดงหรือปากกาเคมี)
๑.๕) กรณีมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ชิดติดกัน ต้องมีแถบกั้นพลาสติกหรือเชือกฟางหรือวัสดุ
อุปกรณ์อื่นกั้นแนวเขตเพื่อแยกแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ชัดเจน

๖๑
๑.๖) ปิดประกาศเอกสารต่าง ๆ หน้าหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วน โดยต้องประกาศจานวน
บัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
๑.๗) เมื่อทาการปิดฝาหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อเปิดการลงคะแนนแล้ว ให้ปิดเทปกาวผนึก
รอยต่อภายนอกหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณีใช้หีบบัตรเลือกตั้งพลาสติกไม่ต้องปิดเทปกาว) และใส่สายรัดหรือ
อุปกรณ์อื่นแทนสายรัด และเปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
๒) เมื่อเปิดการลงคะแนน
๒.๑) กปน.ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(1) ให้ตรวจสอบเลขประจาตัวประชาชนในหลักฐานการแสดงตนกั บเลขประจ าตั ว
ประชาชนรวมทั้งชื่อ สกุล ของผู้มาแสดงตนว่าตรงกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่
(2) เมื่อถูกต้องตรงกันให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตรงช่องและตรงกับรายการของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นๆ
(3) แนะนาให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งยื่นหลักฐานแสดงตนครั้งละคน ไม่ควรนาหลักฐาน
แสดงตนวางรวมไว้ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อแนะนา : กรณีการเลือกตั้งพร้อมกันและมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้ กปน. ผู้ทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีรายชื่อแจ้งเตือนผู้มอบบัตรเลือกตั้ง
ระมัดระวังในการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้อง

๒.๒) กปน.ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้ง
(1) ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
(๑.1) จดลาดับทีต่ ามลาดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.1/5)
(1.๒) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ
(1.๓) กปน. ลงลายชื่อ
(๒) บัตรเลือกตั้ง
(2.๑) ห้ามฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วบัตรรอไว้
(2.๒) ให้พับบัตรเลือกตั้งและมอบบัตรเลือกตั้งพร้อมคืนหลักฐานแสดงตน
แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อพึงระวัง : กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน
1. ให้ผู้มอบบัตรผู้บริหารท้องถิ่นพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยและส่งหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตร
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ แก่ กปน. ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและแจ้ง
ให้ทราบด้วยว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีชื่ออยู่ลาดับที่เท่าใด
2. ให้ผู้มอบบัตรสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น
พร้อมหลักฐานแสดงตนคืนให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนน
3. กรณี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิเลือกตั้งได้เฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้
กปน. ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อแจ้งเตือนผู้มอบบัตรเลือกตั้ง ระมัดระวังในการจ่ายบัตร
เลือกตั้งให้ถูกต้อง

๖๒
๒.๔) กปน. ต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ให้ ห ย่ อ นบั ต รเลื อ กตั้ ง ใส่ ในหี บ
บัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตามประเภท และไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง
๓) การนับคะแนน (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๙ , ๑๖๐)
๓.๑) การนับคะแนนให้กระทา ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จ จะเลื่อนหรือ
ประวิงเวลาการนับคะแนนไม่ได้
๓.๒) ระยะห่ างระหว่ า งกระดานนั บ คะแนนกั บ ผู้ ม าสั ง เกตการณ์ ก ารนั บ คะแนน
ควรอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งที่สามารถได้ยินและมองเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน
๓.๓) กปน. ที่ทาหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง ต้องอ่านเสียงดังชัด เจนและเมื่อ อ่านเสร็จ
แล้วจะต้องชูบัตรเลือกตั้งไม่ต่ากว่าระดับไหล่ของตนโดยเปิดเผย เพื่อแสดงให้ผู้ที่อยู่ในที่นับคะแนนได้เห็น
อย่างชัดเจน
๔) การบันทึกลงในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
๔.๑) กรอกรายละเอียดหน่วยเลือกตั้ง / เขตเลือกตั้ง / สถานที่ลงคะแนน
๔.๒) บั น ทึ ก การแสดงหี บ บั ต รเลื อ กตั้ ง ว่ า เป็ น หี บ เป ล่ า ก่ อ นการลงคะแนน
บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง เช่น
(๑) การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ที่หน่วยเลือกตั้ง
(๒) การทั ก ท้ วง หรื อ กปน. สงสั ย ว่ าผู้ ม าแสดงตนไม่ ใช่ ผู้ มี ชื่ อในบั ญ ชี รายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ผู้แสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่พบชื่อผู้นั้นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้
(๔) ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อก ตั้ งใน เข ต เลื อ ก ตั้ งนั้ น ได้ รั บ แ ต่ งตั้ งให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่
ในหน่วยเลือกตั้งที่ตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แต่มีความประสงค์จะ
ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือมีการขอเพิ่มชื่อกรณีแสดงหลักฐานแบบ ส.ถ./ผ.ถ.
1/7 ต่อ กปน.
(๕) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุคานาหน้าชื่อตัวหรือรายการแสดงเพศผิดไป
จากข้อเท็จจริง หรือสะกดชื่อตัว ชื่อสกุล ผิดในเรื่องตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์
(๖) กรณี ผู้ ม าใช้ สิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง เป็ น คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ
มี ลั ก ษณะทางกายภาพท าให้ ไม่ ส ามารถท าเครื่ อ งหมายลงในบั ต รเลื อ กตั้ ง ได้ ให้ กปน. หรือ ญาติ
หรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้ทาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของ
คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ นั้น
(๗) กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวา
แทน หากไม่ มี นิ้ ว หั ว แม่ มื อ ขวาให้ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว หั ว แม่ มื อ ซ้ า ย หากไม่ มี นิ้ ว หั ว แม่ มื อ ทั้ ง สองข้ า ง
ให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้น และหมายเหตุว่าไม่มีนิ้วมือ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(๘) กรณี มี เ หตุ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ผู้ ใ ดเข้ า ไปในที่ เ ลื อ กตั้ ง รวมถึ ง บุ ค คล
ที่ กฎหมายก าหนดให้ มี สิทธิเข้ าไปในที่ เลือ กตั้ ง เพื่ อทาการสอดส่อ ง ดูแ ล หรือแนะน าให้ ก ารปฏิ บั ติ
การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

๖๓
(๙) ตั ว แทนผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ สั ง เกตการณ์ ในที่ เ ลื อ กตั้ ง หรื อ
ผู้มี สิ ทธิเลื อ กตั้ งยื่ น แบบทั กท้ วง โดยเห็ น ว่าการออกเสีย งลงคะแนนในหน่ ว ยเลือ กตั้ งไม่ ถูก ต้ อ งตาม
กฎหมายหรือระเบียบที่กาหนดไว้
(๑0) กรณีประกาศงดการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ง
๔.๓) บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน ได้แก่
(๑) มีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้ง (กรณี มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นกับผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน)
(๒) ตรวจสอบแล้วพบว่าจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจานวนบัตรเลือกตั้ง
ที่ใช้ลงคะแนน
(๓) การคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน
(๔) การประกาศงดการนับคะแนนสาหรับหน่วยเลือกตั้ง

หมายเหตุ
1. พ.ร.บ.ฯ หมายถึง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
2. ระเบีย บฯ หมายถึง ระเบี ยบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห าร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562

๖๔

5. ตัวอย่างแบบพิมพ์

๖๕

๕.๑ ตัวอย่างแบบพิมพ์
และคาอธิบายการกรอกแบบพิมพ์
ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

๖๖

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑

ป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
__________________
หน่วยเลือกตั้งที่
ที่เลือกตั้ง

1

เขตเลือกตั้งที่ 1

จังหวัด บานบุรี .

หอประชุมโรงเรียนบานชื่น

ตรอก/ซอย บานเช้า .ถนน
อำเภอ/เขต

บานเย็น

บานชื่น .จังหวัด บานบุรี

.หมู่ที่ - .ตำบล/แขวง บานชื่น .
.

ในกำรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7 .เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .
(ลงชื่อ) ....................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
. .

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

(ลงชื่อ) ....................................... เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑ จัดทำจำนวน ๒ ชุด วันที่ 7 .เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2562

๑. ใช้ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์ (กรณีเลือกตั้งพร้อมกันใช้ปิดทับเฉพาะหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตร
เลือกตั้งเท่ำนั้น)
๒. ใช้ปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งเมือ่ ปิดกำรออกเสียงลงคะแนน (ทั้งหีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น)

๖๗
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ 1 .
เขตเลือกตั้งที่ 1 .อาเภอ/เขต บานชื่น .จังหวัด บานบุรี .
เรื่อง จานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน
______________
ด้ ว ยคณะกรรมกำรประจ ำหน่ ว ยเลื อ กตั้ งที่ 1 หมู่ ที่
- ต ำบล/แขวง
บานชื่ น .
อำเภอ/เขต บานชื่น ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนบานชื่น เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้ตรวจนับบัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น ที่ได้รับมำแล้วทั้งหมดมีจำนวน ดังนี้
ประเภทของบัตรเลือกตั้ง
๑. สมำชิกสภำท้องถิ่น
๒. ผู้บริหำรท้องถิ่น

จำนวน
260 บัตร (สองร้อยหกสิบ)
260 บัตร (สองร้อยหกสิบ)

หมำยเหตุ

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 7 .เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ ..............................................
นำยมะกอก ดอกผล
(............................................)
ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(..........................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(...................................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(...............................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีส้ม
(............................)

(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(............................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(............................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(...........................)
(ลงชื่อ) ....................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(............................)

หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. กรอกจำนวนบัตรเลือกตั้งทีไ่ ด้รับมำปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง ก่อนเวลำ ๐๘.๐๐ นำฬิกำ
๒. เก็บไว้ในเล่มเพือ่ ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จำนวน ๑ ชุด

๖๘
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

ปกหน้า

รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่
ตำบล/แขวง

1

บานชื่น

. เขตเลือกตั้งที่
อำเภอ/เขต

1

.(ถ้ำมี) หมู่ที่

บานชื่น

จังหวัด

1
บานบุรี

.

สถำนทีล่ งคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนบานชื่น

๖๙
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

รายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือกตั้ง
๑. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ำมี) หมู่ที่ - .ตำบล/แขวง บานชืน่
.
อำเภอ/เขต บานชืน่ จังหวัด บานบุรี สถำนที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุมโรงเรียนบานชืน่
ได้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีตาบลบานชืน่
ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลำ ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ 7 .เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .
๒. บันทึกกำรแสดงหีบบัตรเลือกตั้งก่อนกำรลงคะแนน
วันนี้ เวลำ ๐๘.๐๐ น. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งได้ทำกำรเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง
เพื่อแสดงให้เห็นว่ำเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่ำและได้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจหรือสำยรัดต่อหน้ำผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
จำนวน ๒ คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(................................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
นำงบัวสำย สีชมพู
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(................................)
(..........................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(..........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
นำยแครอท สีส้ม
(.......................)
(.......................)
(ลงชื่อ) ......................ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้ง/พยำน
(ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน
นำยผล สีแดง
นำยผัก สีเขียว
(....................)
(.....................)
๓. บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ระหว่ำงกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ำมี)
ครั้งที่ 1

(กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอเพิ่มชื่อโดยแสดงหลักฐานแบบ 1/7 )

.

เมื่อเวลา 10.00 น. นายเสกสรร บุญวัฒน์ อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ได้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งที่ 1 แต่ได้แสดงหลักฐานที่นายทะเบียนอาเภอบานชื่นออกให้เป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7) .........
.
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) เห็นว่าแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/7 ที่นายเสกสรร บุญวัฒน์ นามาใช้เป็น
หลักฐานการขอเพิ่มชื่อ เป็นเอกสารที่ถูกต้อง จึงได้เพิ่มชื่อและสาเหตุไว้ท้ายบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นลาดับที่ 191 และ ประธาน กปน. ได้ลงลายมือชื่อ วัน
เดือน ปี กากับไว้ และได้เก็บหนังสือไว้เป็นหลักฐาน

จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ) ....................................... ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)
( นายเสกสรร บุญวัฒน์.)
(ลงชื่อ) ....................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
( นำยหอม หัวใหญ่ )

๗๐

-2ครั้งที่ 2

(กรณีมีการขอถอนชื่อ)

.

เมื่อเวลา ๑๐.๔๕ น. นายฝอยทอง หอมหวาน อยู่บ้านเลขที่ 87/1 หมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน นาสาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน มาแสดงว่านายบัวลอย
หวานมัน ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยที่มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง
.
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่า นายบัวลอย หวานมัน มีชื่ออยู่บ้านเลขที่
87/1 หมู่ 1 ลาดับที่ 74 มิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง กปน. จึงมีคาสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยได้ขีดฆ่าชื่อออก และ
บันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ และ ประธาน กปน. ได้ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้ว
.

จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ) (
) ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)
( นำยฝอยทอง หอมหวำน .)
(ลงชื่อ) .................................... ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
( นำยหอม หัวใหญ่ )
ครั้งที่ 3 (กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ โดยไม่ต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ต้องอยู่ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง)
เมื่อเวลา 11.00 น. นางบงกชรัตน์ สิทธิพร้อม อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 5 ตาบลบานชื่น ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ งที่ 9 แต่ได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิ บั ติห น้าที่ในการเลือ กตั้งของหน่วยเลือ กตั้งที่ 1 ได้แ สดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งโดยแสดงคาสั่งแต่งตั้งเป็ น กปน. ของหน่ว ยเลือ กตั้งที่ 1 ต่อ กปน
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) กปน. ได้ตรวจสอบคาสั่งแต่งตั้งเป็น กปน. แล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงให้
นางบงกชรัตน์ สิทธิพร้อม ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยได้เพิ่มชื่อเป็นลาดับที่ 01 ต่อท้ายบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ 1 และบันทึกสาเหตุของการ
ถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ และ ประธาน กปน. ได้ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กากับไว้ แล้ ว

จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ)
(

-

(

นำยหอม หัวใหญ่

. ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)
.)
ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
)

(ลงชื่อ)

ครั้งที่ 4 (กรณีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งระบุคานาหน้าชื่อ หรือรายการแสดงเพศผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือ
การสะกดชื่อตัว ชื่อสกุล ผิดในเรื่องตัวอักษร สระ หรือวรรณยุกต์)
.
เมื่อเวลา 12.00 น. นางสมหญิ ง ใจดี อยู่บ้นเลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตาบลบานชื่น มาแสดงตนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่ในบัญ ชีรายชื่อผู้มีสิท ธิ
เลือกตั้งระบุคานาหน้านามว่า “นาย”

คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) กปน. ได้ตรวจสอบและวินิจฉัยแล้วเห็นว่ำ มีกำรระบุรำยกำรแสดง
เพศผิดไปจำกข้อเท็จจริง สมควรมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ นำงสมหญิง ใจดี ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน

..

จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ)

. ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)
(

นำงสมหญิง ใจดี

)

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(

นำยหอม หัวใหญ่

)

ครั้งที่ 5 (กรณีมีเหตุจาเป็นที่จะต้องให้ผู้ใดเข้าไปในที่เลือกตั้ง รวมถึงบุคคลที่กฎหมายกาหนดให้สิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้ง
เพื่อทาการสอดส่อง ดูแล หรือแนะนาให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม)
...
เมื่อเวลา 14.00 น. นางสาวสาลี่ หอมนุ่ม ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดบานบุรี ได้เข้ามาในหน่วยเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กปน.

คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี)
จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชือ่ )
(

-

. ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)
)

(ลงชื่อ)
(

-

ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่

)

.

๗๑
๔. บันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆระหว่ำงนับคะแนนเลือกตั้ง (ถ้ำมี)

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓

ครั้งที่ 1 (กรณีมีผู้ทักท้วงว่าการขีดคะแนนเลือกตั้งไม่ถูกต้อง และ กปน. ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว)
เมื่อเวลำ 17.57 น. นายไก่อบ ฟางแห้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ข อง กปน.ว่า กปน.อ่านคะแนนของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
บานชื่นหมายเลข 00300 แต่ กปน.ผู้ทาหน้าที่ขีดคะะแนนของผู้สมัครหมายเลข 00500
.
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ามี) กปน. ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า กปน. ได้ขีดคะแนนผิดพลาดจริงและ
ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว และนายไก่ อบฟาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า กปน. ได้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ได้ทักท้วงแล้ว

จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ)

. ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)
(

นำยไก่อบ ฟำงแห้ง )

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(

)

นำยหอม หัวใหญ่

ครั้งที่ 2 (กรณีมีผู้คัดค้านว่าการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ถูกต้อง).(ระเบียบฯ ข้อ 173)........
เมื่อเวลา 18.20 น. นางสาวข้าวยา ล้าเลิศ ตัวแทนผู้สมัครหมายเลข 00600 ได้คัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. ว่า วินิจฉัยบัตรเลือ กตั้งของผู้สมัคร
หมายเลข 00200 ไม่ถูกต้อง ซึ่งได้คัดค้านว่าเป็นบัตรเสีย แต่ กปน. วินิจฉัยว่าบัตรดังกล่าวว่าเป็นบัตรดี โดยได้ยื่นคาคัดค้านตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕)
คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ถ้ำมี) กปน. ได้ตรวจสอบและวินิจฉัย ได้วินิจฉัยบัตรถูกต้องแล้ว
จึงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ)

.
(

ผู้ร้องเรียน (ถ้ำมี)

นำงสำวข้ำวยำ ล้ำเลิศ )

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

กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง

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

กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง

(นำยมะกรูด สีเขียว)

(นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย)

(ลงชื่อ)

ผู้จดบันทึก/กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(

นำยหอม หัวใหญ่

(ลงชื่อ)

)
พยำน

(

นำยพัด ลม

)

(ลงชื่อ)

พยำน
(

นำยตู้ กก

)

๗๒

ได้ ต รวจสอบกำรบั น ทึ ก รำยงำนเหตุ ก ำรณ์ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น แล้ ว เห็ น ว่ ำ ถู ก ต้ อ งตำมควำมเป็ น จริ ง
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ) ................................. ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(................................)
(ลงชื่อ) ........................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
นำงบัวสำย สีชมพู
(.........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(................................)
(..........................)
(ลงชื่อ) ............................ กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(............................)
(.........................)
(ลงชื่อ) .............................กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีส้ม
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(...........................)
(.......................)
(ลงชื่อ) ........................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน
นำยผัก สีเขียว
(.........................)

(ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน
นำยผล สีแดง
(.......................)

๗๓
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ 1
เขตเลือกตั้งที่ 1 .อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียงลงคะแนน
อ ำเภอ/เขต บานชื่ น ..
ตำมที่คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ - ตำบล/แขวง บานชื่น
ที่เลือกตั้ง หอประชุมโรงเรียนบานชื่น เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัด บานบุรี ได้ประกำศจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนกำรออกเสียง
ลงคะแนนไว้แล้ว และได้เปิดกำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่นและนายกเทศมนตรี ตาบลบานชื่น
ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ น. ของวันนี้ เป็นต้นมำแล้ว นั้น
บัดนี้กำรออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้
๑. หน่วยเลือกตั้งนี้มีบัตรเลือกตั้ง
ก
260 บัตร
๑.๑ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่น
ที่ได้รับมำทั้งหมด จำนวน .............
260 บัตร
๑.๒ บัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
ที่ได้รับมำทั้งหมด จำนวน .............
ข
๒. ผู้มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตัง้
ค
170 คน
๒.๑ ผู้มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชืน่
จำนวน .............
ก
ง
170 คน
๒.๒ ผู้มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
จำนวน .............
๓. บัตรเลือกตั้งที่เหลือ
90 บัตร
จ
๓.๑ บัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่น
จำนวน .............
90 บัตร
ฉ
๓.๒ บัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
จำนวน .............
ประกำศ ณ วันที่ 7 .เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

การตรวจสอบ
ก (260) =ค (170)+จ(90)
ข (260) =ง (170)+ฉ(90)

(ลงชื่อ) .................................
นำยมะกอก ดอกผล
(................................)
ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ..........................กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
นำยหอม หัวใหญ่
(........................)
(.........................)
(ลงชื่อ) ..................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
นำงพุ
ท
ธชำด
กลิ
น
่
ก
ำจำย
(................................)
(..........................)
(ลงชื่อ) ..........................กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ
ขำวสะอำด
น.ส.มะนำว น้ำดี
(..........................)
(..........................)
(ลงชื่อ) ..........................กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ...................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท
สี
ส
ม
้
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(..........................)
(.......................)
(ลงชื่อ) ..........................ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน
(ลงชื่อ) ...................... ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง/พยำน
นำยผล สีแดง
นำยผัก สีเขียว
(........................)
(.........................)
หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. เก็บไว้ในเล่มเพื่อส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จำนวน ๑ ชุด

๗๔
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๕
 แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
 แบบคัดค้านการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน
2562 เวลำ ......................
7 เดือน ..........................
กรกฎาคม พ.ศ. ..............
18.20 นำฬิกำ
วันที่ .........
ข้าวยา ล้าเลิศ
77/5
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.....................................................
อยู่บ้ำนเลขที.่ ..........................................................
..............
5 ซอย /ตรอก.................................ถนน................................................ต
บานชื่น
หมู่ที่...............
ำบล/แขวง..........................................................
บานบุรี
บานชื่น
อำเภอ .............................จั
งหวัด..........................หมำยเลขโทรศั
พท์บ้ำน..........................โทรศั
พท์เคลื่ อบำนชื
นที่.......่น............................................
บำนชื่น
่น บัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประจ
ขอทักท้วบำนชื
งกำรปฏิ
ำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้
๑. การทักท้วง
๑.๑ ทักท้วงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรออกเสียงลงคะแนน
หน่วยเลือกตั้งที่ ........ หมู่ที่ ..........ตำบล/เทศบำล.................................อำเภอ/เขต .......................... ..........
เขตเลือกตั้งที่ ........... จังหวัด ........................ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ......................................................................ดังนี้
........................................................................................................................................................................................................ ............
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
๑.๒ เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกทักท้วงได้ดำเนินกำร (ให้ทำเครื่องหมำย / ใน )
 แก้ไขตำมที่ทักท้วง
 ไม่แก้ไขตำมที่ทักท้วง
 บันทึกเหตุกำรณ์ในรำยงำนเหตุกำรณ์ด้วยแล้ว
 ไม่ได้บันทึกเหตุกำรณ์ในรำยงำนเหตุกำรณ์ฯ
 อืน
่ ๆ ......................................................................................
๑.๓ ขณะที่ทักท้วงมีพยำนที่เห็นเหตุกำรณ์ ได้แก่ ........................................................................................................
๒. การคัดค้าน
๒.๑ คัดค้ำนกำรนับคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ ...1...... หมู่ที่ ....1...... ตำบล/เทศบำล ตาบลบานชื่น
อำเภอ/เขต
บานชื่น เขตเลือกตั้งที่ ..1...... จังหวัด .....บานบุรี.......... ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ดังนี้ กปน. วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งของผู้สมัครหมำยเลข 00200 ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นบัตรเสีย แต่ กปน. วินิจฉัยว่ำเป็นบัตรดี
๒.๒ คัดค้ำนกำรรวมคะแนน หน่วยเลือกตั้งที่ ......... หมู่ที่ ........ ตำบล/เทศบำล .............................................
อำเภอ/เขต .......... เขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด ......................... ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ ..................................................................
ดังนี้ .....................................................................................................................................................................................................
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)............................................................ ผู้ทักท้วง
นำงสำวข้ำวยำ ล้ำเลิศ
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................
ผู้รับคำทักท้วง
ไข่เต่า
นำยมะกอก
ดอกผล
(...........................................................)
7 กรกฎำคม 2562
18.30 น.
วันที่...............................................
เวลำ...............................
นำฬิกำ
หมายเหตุ ๑. ให้จัดทำสำเนำคู่ฉบับไว้ด้วย
๒. ฉบับจริงให้ผู้รับคำทักท้วงเก็บไว้
๓. ฉบับสำเนำให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้

๗๕
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ 1 .
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตาบล/แขวง บานชื่น อาเภอ/เขต บานชืน่ จังหวัด บานบุรี .
เรื่อง งดการลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
เนื่องจำกได้เกิดเหตุกำรณ์  จลำจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจำเป็นอย่ำงอื่น
ในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 .เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ำมี) ตำบล/แขวง บานชื่น 1 อำเภอ/เขต บานชื่น .
จังหวัด บานบุรี
ในวันเลือกตั้ง ทำให้กำรลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้ไม่สำมำรถกระทำได้
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๕ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ำมี)
ตำบล/แขวง บานชื่น 1อำเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี จึงประกำศให้งดกำรลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้
ประกำศ ณ วันที่ 7 . เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .

(ลงชื่อ) ..............................................
นำยมะกอก ดอกผล
(............................................)
ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 .

หมายเหตุ : ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๒ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกำศ ณ ที่เลือกตั้ง จำนวน ๑ ชุด
๒. เก็บไว้ในเล่มเพื่อส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐำนในเล่ม จำนวน ๑ ชุด

๗๖

๕.๒ ตัวอย่างแบบพิมพ์
และคาอธิบายการกรอกแบบพิมพ์
ในการนับคะแนนเลือกตั้ง

๗๗

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖
1
แผ่นที่ ...............

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ - (ถ้ามี) ตาบล/แขวง บานชื่น
อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี .
ช่องขีดคะแนน

หมำยเลข ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร
00100 นำยดอกรัก

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

สีม่วง

00200

นำงรำตรี
หอมพุ้ง

00300

นำยพุด
กลีบซ้อน

00400

น.ส.ช่อม่วง
อร่อยมำก

00500

นำยขนมชั้น
ห่อใบตอง

คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด

85

90

95

คะแนน
รวม

100

80 ก
............
25
... ข
......... ค
50
......
......... ง
0
......
......
0 จ
......
........ ฉ
155
...
.......
5 ช
10 ซ
170 ฌ
........
.............
.......
..

(ลงชื่อ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายมะกอก ดอกผล
(.........................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายหอม หัวใหญ่
นายมะกรูด สีเขียว
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนาว นาดี
นางพุทธชาด กลิ่นกาจาย
(...............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายส้มโอ แสนฉ่า
น.ส.มะลิ ขาวสะอาด
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายแครอท สีส้ม
นางบัวสาย สีชมพู
(.............................)
(.............................)
การตรวจสอบความถูกต้อง
1.

ฉ

=

ก+ข+ค+ง+จ

= จานวนบัตรดี

2.

ฌ

=

ฉ+ช+ซ

= จานวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน

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

๗๘
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖
1
แผ่นที่ ...............

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชืน่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ามี) ตาบล/แขวง บานชืน่ .
อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี .
หมำยเลข
ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร
00100 นำยลูกชุบ
00200
00300
00400
00500
00600
00700

ช่องขีดคะแนน
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

คะแนน
รวม

45
.........
25
......

สีสวย
น.ส.ซำหริม่

อิ่มใจ

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

นำยใส่ไส้
ใบบัว
นำงลำเจียก

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

พำยำก

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

นำยไข่
หวำนหอม
นำยเผือก
ชวนหิว
นำงเมี่ยงคำ
สำรับดี

28

5
คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)

บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

บัตรเสีย

........
15
....5
...

............
..
.....
(ลงชื่อ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
..
นายมะกอก ดอกผล
(.........................................)
..
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั.. ้ง
นายหอม หัวใหญ่
นายมะกรูด สีเขียว
(.............................)
(.............................)
..
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั.. ้ง
น.ส.มะนาว นาดี
นางพุทธชาด กลิ่นกาจาย
(...............................)
(.............................)
.
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขาวสะอาด
นายส้มโอ แสนฉ่า
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายแครอท สีส้ม
นางบัวสาย สีชมพู
(.............................)
(.............................)
รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด

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

๗๙
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี

1
แผ่นที่ ...............

ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ามี) ตาบล/แขวง บานชื่น
อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี .
หมำยเลข
ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร
00100 นำยจันทร์
00200
00300
00400
00500
00600
00700

ช่องขีดคะแนน
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

คะแนน
รวม
15
...........
11
....
...........
53
....
...........
....6
...........
55
....

แสงนวล
นำยแสง
สว่ำงดี
นำงคำเดือน

เต็มดวง
นำยนที
เต็มล้น
นำงดวงดำว

ส่องสว่ำง
นำงฟ้ำใส
โล่งแจ้ง
นำยธรณี
เข้มแข็ง

คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด

80
...........
....
10
........
230
.......
10

ข
ค
ง
จ
ฉ

ช
ซ
ฌ
10 ญ
250 ฎ
...........
....

(ลงชื่อ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายมะกอก ดอกผล
(.........................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายหอม หัวใหญ่
นายมะกรูด สีเขียว
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนาว นาดี
นางพุทธชาด กลิ่นกาจาย
(...............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขาวสะอาด
นายส้มโอ แสนฉ่า
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายแครอท สีส้ม
นางบัวสาย สีชมพู
(.............................)
(.............................)
1. ซ =
2. ฎ =

ก

การตรวจสอบความถูกต้อง
ก+ข+ค+ง+จ+ฉ+ช
= จานวนบัตรดี
ซ+ฌ+ญ
= จานวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน

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

๘๐
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖
1
แผ่นที่ ...............

แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบานชืน่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 .
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ - (ถ้ามี) ตาบล/แขวง บานชื่น
อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี .
ช่องขีดคะแนน

หมำยเลข ชือ่ - สกุล
ผู้สมัคร
00100 นำยดอกรัก

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

สีม่วง

00200

นำงรำตรี
หอมพุ้ง

00300

นำยพุด
กลีบซ้อน

00400

น.ส.ช่อม่วง
อร่อยมำก

00500

นำยขนมชั้น
ห่อใบตอง

คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด

85

90

95

คะแนน
รวม

100

80 ก
............
25
... ข
.........
50 ค
......
.........
0 ง
......
......
0 จ
......
........ ฉ
155
...
.......
5 ช
10 ซ
170
........ ฌ
.............
.......
..

(ลงชื่อ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายมะกอก ดอกผล
(.........................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายหอม หัวใหญ่
นายมะกรูด สีเขียว
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนาว นาดี
นางพุทธชาด กลิ่นกาจาย
(...............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายส้มโอ แสนฉ่า
น.ส.มะลิ ขาวสะอาด
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายแครอท สีส้ม
นางบัวสาย สีชมพู
(.............................)
(.............................)
การตรวจสอบความถูกต้อง
1.

ฉ

=

ก+ข+ค+ง+จ

= จานวนบัตรดี

2.

ฌ

=

ฉ+ช+ซ

= จานวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน

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

๘๑
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖
1
แผ่นที่ ...............
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบานชืน่
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ามี) ตาบล/แขวง บานชื่น
อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี .
หมำยเลข
ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร
00100 นำยจันทร์
00200
00300
00400
00500
00600
00700

ช่องขีดคะแนน
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

คะแนน
รวม
15
...........
....
11
...........
53
....
...........
....6
...........
55
....

แสงนวล
นำยแสง
สว่ำงดี
นำงคำเดือน

เต็มดวง
นำยนที
เต็มล้น
นำงดวงดำว

ส่องสว่ำง
นำงฟ้ำใส
โล่งแจ้ง
นำยธรณี
เข้มแข็ง

คะแนนรวม = บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้สมัคร (บัตรดี)
บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

บัตรเสีย

รวมคะแนนผู้สมัคร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด และบัตรเสียทั้งหมด

80
...........
....
10
........
230
.......
10

ข
ค
ง
จ
ฉ

ช
ซ
ฌ
10 ญ
250 ฎ
...........
....

(ลงชื่อ) ......................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายมะกอก ดอกผล
(.........................................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายหอม หัวใหญ่
นายมะกรูด สีเขียว
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนาว นาดี
นางพุทธชาด กลิ่นกาจาย
(...............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขาวสะอาด
นายส้มโอ แสนฉ่า
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นายแครอท สีส้ม
นางบัวสาย สีชมพู
(.............................)
(.............................)
1. ซ =
2. ฎ =

ก

การตรวจสอบความถูกต้อง
ก+ข+ค+ง+จ+ฉ+ช
= จานวนบัตรดี
ซ+ฌ+ญ
= จานวนบัตรที่ใช้ในการลงคะแนน

หมายเหตุ แบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖ สำมำรถขยำยเพื่อให้ขีดคะแนนได้สะดวก และประชำชนสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชั ดเจน

๘๒

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน
ผ.ถ. ๕/๗
.

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
1 คน
ตำมที่ ได้ มี กำรเลื อกตั้ ง ...........................................................................
กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่ งที่ ว่ ำง/กรณี อื่ น) จ ำนวน ...............
กรกฎาคม พ.ศ. ..............
7 เดือน .....................
2562
บานชืนั่น้น
เมื่อวันที่ .........
1 เขตเลือกตั้งที่ ...........
บานชื่น
บัดนี้ คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ .........
- (ถ้ำมี) ตำบล/แขวง ..................................................
นายกเทศมนตรี
ต
าบลบานชื
น
่
บานบุ
ร
ี
บานชื
น
่
อำเภอ/เขต .................... จังหวัด .......................... ได้นบั คะแนนเลือกตั้ง ………………………………………….……....... เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้
175 คน
๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
.................
170 คน
๒. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
.................
ก
180
๓. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด
................. บัตร
170 บัตร
ข .................
๔. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ค
155
๕. จำนวนบัตรดี
................. บัตร
ง .................
10 บัตร
๖. จำนวนบัตรเสีย
5 บัตร
จ ....................
๗. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
ฉ
10
๘. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
.
................... บัตร
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมลำดับหมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัคร

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
(.........................................)
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
(.........................................)
หนึ่งร้อยแปดสิบ
(.........................................)
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
(.........................................)
หนึ
่งร้อยห้าสิบห้า
(.........................................)
สิบ
(.........................................)
ห้า
(.........................................)
สิบ
(.........................................)

ได้คะแนน

00100

นำยดอกรัก สีม่วง

80 (แปดสิบ)

ค1

00200

นำงรำตรี หอมพุ้ง

25 (ยี่สิบห้า)

ค2

00300

นำยพุด กลีบซ้อน

50 (ห้าสิบ)

ค3

00400

น.ส.ช่อม่วง อร่อยมำก

0 (ศูนย์)

00500

นำยขนมชั้น ห่อใบตอง

0 (ศูนย์)

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

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(........................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(...............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีสม้
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(..............................)

หมายเหตุ ผ.ถ. ๕/๗ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ค4
ค5

๘๓

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน
ส.ถ. ๕/๗
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชืน่

6
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่น
ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง ...........................................................................
กรณี (ครบวำระ/แทนตำแหน่งที่ ว่ำง/กรณีอื่น) จำนวน ...............
คน เมื่อวันที่
7 เดือน .....................
กรกฎาคม พ.ศ. ..............
2562 นัน
.........
้
1
1
บานชื่น
บัดนี้ คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ .........
เขตเลือกตั้งที่ ...........
(ถ้ำมี) ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต
บานชื
น
่
บานบุ
ร
ี
สมาชิ
ก
สภาเทศบาลต
าบลบานชื
น
่
................ จังหวัด ................. ได้นบั คะแนนเลือกตัง้ ...………………………………………………… เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้
175

๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
................. คน
170
๒. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
................. คน
180
ก .................
๓. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด
บัตร
170
ข
๔. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
.................
บัตร
150
ค .................
๕. จำนวนบัตรดี
บัตร
5
ง .................
๖. จำนวนบัตรเสีย
บัตร
15
จ .................
๗. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
บัตร
ฉ .................
ฉ=ก–ข
10
๘. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
บัตร
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมลำดับหมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัคร

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
(.............................)
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
(.............................)
หนึ่งร้อยแปดสิบ
(.............................)
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
(.............................)
หนึง่ ร้อยห้าสิบ
(.............................)
ห้า
(.............................)
สิบห้า
(.............................)
สิบ
(.............................)

ได้คะแนน

00100

นำยลูกชุบ สีสวย

45 (สี่สิบห้ำ)

00200

น.ส.ซำหริ่ม อิ่มใจ

25 (ยี่สิบห้ำ)

00300

นำยใส่ไส้ ใบบัว

75 (เจ็ดสิบห้ำ)

00400

นำงลำเจียก พำยำก

30 (สำมสิบ)

00500

นำยไข่หวำน หอมหวล

15 (สิบห้ำ)

00600

นำยเผือก ชวนหิว

28 (ยี่สิบแปด)

00700

นำงเมี่ยงคำ สำรับดี

5 (ห้ำ)

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

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(........................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(...............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีสม้
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(..............................)

หมายเหตุ

ส.ถ. ๕/๗ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง
๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว
๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ค =ข – (ง + จ)

๘๔

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน
ส.ถ. ๕/๗
รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี

1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบานบุรี
ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง ..................................................................................
กรณี (ครบวำระ/แทนตำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จำนวน ..........
คน เมื่อวันที่
7
กรกฎาคม
2562
......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นัน้
1 เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ...........
1
บานชื่น
บานชื่น
บั ด นี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่ วยเลื อ กตั้ งที่ .........
(ถ้ ำ มี ) ต ำบล/แขวง ..............
อ ำเภอ/เขต ..............
บานบุ
ร
ี
สมาชิ
ก
สภาองค์
ก
ารบริ
ห
ารส่
ว
นจั
ง
หวั
ด
บานบุ
ร
ี
จังหวัด ......................... ได้นับคะแนนเลือกตั้ง …………….………………………..………………………….……………… เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้
สองร้อยเก้าสิบ
290
๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
.................
คน (.........................................)
250
สองร้อยห้าสิบ
๒. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
................. คน (.........................................)
สามร้อย
300
ก .................
๓. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด
บัตร (.........................................)
สองร้อยห้าสิบ
250
ข
๔. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
................. บัตร (.........................................)
สองร้อยสามสิบ
230
ค
๕. จำนวนบัตรดี
.................
บัตร (.........................................)
10
ง .................
สิบ
๖. จำนวนบัตรเสีย
บัตร (.........................................)
10
สิ
บ
จ
๗. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
.................... บัตร (.........................................)
ฉ
ห้าสิบ
50
ฉ =ก–ข
๘. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
.................... บัตร (.........................................)
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมลำดับหมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัคร

ได้คะแนน

00100

นำยจันทร์ แสงนวล

15 (สิบห้ำ)

ค1

00200

นำยแสง สว่ำงดี

11 (สิบเอ็ด)

ค2

00300

นำงคำเดือน เต็มดวง

53 (ห้ำสิบสำม)

ค3

00400

นำยนที เต็มล้น

00500

นำงดวงดำว ส่องสว่ำง

55 (ห้ำสิบห้ำ)

ค5

00600

นำงฟ้ำใส โล่งแจ้ง

80 (แปดสิบ)

ค6

00700

นำยธรณี เข้มแข็ง

10 (สิบ)

ค7

6 (หก)

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

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(........................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(...............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีสม้
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(..............................)

หมายเหตุ

ส.ถ. ๕/๗ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ค4

ค
=
ค1
+
ค2
+
ค3
+
ค4
+
ค5
+
ค6
+
ค7

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน

๘๕
ผ.ถ. ๕/๗

.

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบานชื่น
นายกองค์การบริหารตาบลบานชื่น กรณี (ครบวำระ/แทนต ำแหน่ งที่ ว่ ำง/กรณี อื่ น ) จำนวน ...............
1 คน
ตำมที่ ได้ มี กำรเลื อกตั้ ง ...........................................................................
กรกฎาคม
7
2562
บานชื
น
่
เมื่อวันที่ ......... เดือน ..................... พ.ศ. .............. นั้น
1 เขตเลือกตั้งที่ ...........
บานชื่น
บัดนี้ คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ .........
- (ถ้ำมี) ตำบล/แขวง ..................................................
บานบุ
ร
ี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้
บานชื่น จังหวัด .......................... ได้นบั คะแนนเลือกตั้ง ………………………………………….…….......
อำเภอ/เขต ....................
บานชื
175 คน (.........................................)
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้า
๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั
้ง ่น
.................
170 คน
๒. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
.................
ก .................
180 บัตร
๓. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด
170 บัตร
ข .................
๔. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
ค
155
๕. จำนวนบัตรดี
................. บัตร
ง .................
10 บัตร
๖. จำนวนบัตรเสีย
5 บัตร
จ
๗. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
....................
ฉ = ก – ข.
ฉ ...................
10 บัตร
๘. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมลำดับหมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัคร

หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
(.........................................)
หนึ่งร้อยแปดสิบ
(.........................................)
หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
(.........................................)
หนึ
่งร้อยห้าสิบห้า
(.........................................)
สิบ
(.........................................)
ห้า
(.........................................)
สิบ
(.........................................)

ได้คะแนน

00100

นำยดอกรัก สีม่วง

80 (แปดสิบ)

ค1

00200

นำงรำตรี หอมพุ้ง

25 (ยี่สิบห้า)

ค2

00300

นำยพุด กลีบซ้อน

50 (ห้าสิบ)

ค3

00400

น.ส.ช่อม่วง อร่อยมำก

0 (ศูนย์)

ค4

00500

นำยขนมชั้น ห่อใบตอง

0 (ศูนย์)

ค5

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

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(........................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(...............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีสม้
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(..............................)

หมายเหตุ

ผ.ถ. ๕/๗ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ค=
ค1
+
ค2
+
ค3
+
ค4
+
ค5

การตรวจสอบความถูกต้องในการนับคะแนน

๘๖
ส.ถ. ๕/๗

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบานชื่น
1 คน เมื่อวันที่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบานบุรี
ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้ง ..................................................................................
กรณี (ครบวำระ/แทนตำแหน่งที่ว่ำง/กรณีอื่น) จำนวน ..........
2562
พ.ศ. .............. นัน้
1 เขตเลื อ กตั้ ง ที่ ...........
1
บานชื่น
่น
บั ด นี้ คณะกรรมกำรประจ ำหน่ วยเลื อ กตั้ งที่ .........
(ถ้ ำ มี ) ต ำบล/แขวง ..............
อ ำเภอ/เขต บานชื
..............
บานบุ
ร
ี
สมาชิ
ก
สภาองค์
ก
ารบริ
ห
ารส่
ว
นต
าบลบานชื
่
น
จังหวัด ......................... ได้นบั คะแนนเลือกตัง้ …………….………………………..………………………….……………… เรียบร้อยแล้ว จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ดังนี้
7
.........

กรกฎาคม
เดือน .....................

สองร้อยเก้าสิบ
290
๑. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
.................
คน (.........................................)
250
สองร้อยห้าสิบ
๒. จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มำแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง
................. คน (.........................................)
สามร้อย
300
ก .................
๓. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมำทั้งหมด
บัตร (.........................................)
สองร้อยห้าสิบ
250
ข
๔. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
................. บัตร (.........................................)
สองร้อยสามสิบ
230
ค
๕. จำนวนบัตรดี
.................
บัตร (.........................................)
10
ง .................
สิบ
๖. จำนวนบัตรเสีย
บัตร (.........................................)
10
สิ
บ
จ
๗. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทำเครื่องหมำยไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
.................... บัตร (.........................................)
ฉ
ห้าสิบ
50
ฉ =ก–ข
๘. จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ
.................... บัตร (.........................................)
๙. ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเรียงตำมลำดับหมำยเลขประจำตัวผู้สมัคร ดังนี้

หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อผู้สมัคร

ได้คะแนน

00100

นำยจันทร์ แสงนวล

15 (สิบห้ำ)

ค1

00200

นำยแสง สว่ำงดี

11 (สิบเอ็ด)

ค2

00300

นำงคำเดือน เต็มดวง

53 (ห้ำสิบสำม)

ค3

00400

นำยนที เต็มล้น

00500

นำงดวงดำว ส่องสว่ำง

55 (ห้ำสิบห้ำ)

ค5

00600

นำงฟ้ำใส โล่งแจ้ง

80 (แปดสิบ)

ค6

00700

นำยธรณี เข้มแข็ง

10 (สิบ)

ค7

6 (หก)

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

(ลงชื่อ) .................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(........................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(...............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(................................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีสม้
(..............................)

(ลงชื่อ) ............................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(..............................)

หมายเหตุ

ส.ถ. ๕/๗ จัดทำจำนวน ๓ ชุด
๑. ปิดหน้ำที่เลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงวัสดุใสซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ชุด

ค4

ค
=
ค1
+
ค2
+
ค3
+
ค4
+
ค5
+
ค6
+
ค7

๘๗
ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐

รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์
และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
ที่เลือกตั้ง โรงเรียนบ้านหนองหอย หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ - .
ตาบล/แขวง บานชื่น อาเภอ/เขต บานชื่น จังหวัด บานบุรี
กรกฎาคม พ.ศ. 2562
7 เดือน ....................
8 คน (ไม่น้ อยกว่ำ ๕ คน) และ
วันที่..........
................คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน.......
2
เจ้ำหน้ำที่รัก ษำควำมปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้ง จำนวน ........คน ได้นำหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสำรหลักฐำนเกี่ ยวกั บกำรเลือกตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลตาบลบานชื่นและนายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น ออกจำกที่เลือกตั้ง และนำมำมอบให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำเทศบาล
ตาบลบานชื่น โดยมีรำยกำรส่งมอบ ดังนี้
1
๑. หีบบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น จำนวน .............ใบ
1
หีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น จำนวน ................ใบ
1 ชุด
๒. ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ชุดหมำยเหตุกำรออกเสียงลงคะแนน
จำนวน ........
1
และชุดอื่นๆ จำนวน ......................
ชุด (ถ้ำมี)
1
๓. ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๒)
จำนวน .........ฉบั
บ
1.
๔. ประกำศรำยกำรเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นกำรออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๔)
จำนวน .........ฉบับ
10
๕. บัตรเลือกตั้งที่เหลือจำกกำรลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
จำนวน .........บั
ตร
10
บัตรเลือกตั้งที่เหลือจำกกำรลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
จำนวน .........บัตร
170
๖. ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
จำนวน .........บั
ตร
170
ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
จำนวน .........บัตร
1 ด
๗. รำยงำนเหตุกำรณ์ประจำที่เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓)
จำนวน .........ชุ
1 ด
๘. รำยงำนผลกำรนับคะแนน (ส.ถ. ๕/๗)
จำนวน .........ชุ
1 ชุด
รำยงำนผลกำรนับคะแนน (ผ.ถ. ๕/๗)
จำนวน ........
4
๙. คูหำลงคะแนน
จำนวน ........
คูหำ
1
๑๐. แบบขีดคะแนน (ส.ถ. 5/๖)
จำนวน ...….. แผ่น
1
แบบขีดคะแนน (ผ.ถ. 5/๖)
จำนวน ........
แผ่น
๑๑. วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
ปากกาเคมี 5 ด้าม ปากกาลูกลืน่ 5 ด้าม ทีเ่ จาะบัตร 2 อัน ตะกร้า 6 ใบ สายรัด 2 เส้น แนวกัน้ 1 ม้วน
....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
ตลับชาด 2 อัน ไม้บรรทัด 3 อัน แบบพิมพ์ต่างๆ ที่ปิดหน้าหน่วย (ประกาศชื่อผู้สมัคร ประกาศคาสั่งต่างๆ)
....................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................................
............................................................................................................................................ ..............................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

๘๘
-๒-

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๐

เทศบาลตาบลบานชื่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยได้ ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ งและ
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ ..........................................
รับมอบเอกสำรหลักฐำนตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นไว้ถูกต้องแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน

(ลงชื่อ) .......................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(........................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(.......................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(.......................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(.......................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีส้ม
(.......................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(.......................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(.......................................)
(ผู้มอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(.......................................)
(ผู้มอบ)
ส.ต.อ.
(ลงชื่อ) ......................................... พยำน/เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำทีเ่ ลือกตั้ง
มะดัน เขียวขจี
(.......................................)
ส.ต.อ.
(ลงชื่อ) .........................................
พยำน/เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยประจำทีเ่ ลือกตั้ง
ขนุ
น
หวำนฉ่
ำ
(.......................................)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.......................................) (ผู้รับมอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.......................................) (ผู้รับมอบ)
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(.......................................) (ผู้รับมอบ)
กรกฎาคม
2562
7
วันที่ ........................
เดือน ..................................
พ.ศ. .................

หมายเหตุ

กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ไม่อำจร่วมเดินทำงไปส่งหีบบัตรเลือกตั้งได้ คื อ
นายมะกรูด สีเขียว
ป่วย
๑. ................................................................
เพรำะเหตุ ......................................................

๘๙

ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๑๔

ประกาศคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งที่ 1 .
เขตเลือกตั้งที่ 1 ตาบล/แขวง บานชื่น อาเภอ/เขต บานชืน่ จังหวัด บานบุรี .
เรื่อง งดการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
เนื่องจำกได้เกิดเหตุกำรณ์  จลำจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจำเป็นอย่ำงอื่น ใน
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 .เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ำมี) ตำบล/แขวง บานชื่น 1 อำเภอ/เขต บานชื่น . จังหวัด
บานบุรี
ในกำรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทำให้ไม่สำมำรถทำกำร นับคะแนน
เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งดังกล่ำวได้
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๘๙ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก สภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 (ถ้ำมี) ตำบล/แขวง บานชื่น
1อำเภอ/เขต บานชื่น
จังหวัด บานบุรี .จึงประกำศงดกำรนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนี้
ประกำศ ณ วันที่ 7 . เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2562 .

(ลงชื่อ) ..............................................
นำยมะกอก ดอกผล
(............................................)
ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 1 .

๙๐
ผ.ถ. ๕/๑๖
บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตาบลบานชื่น
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 . หมู่ที่ - . ตาบล/เทศบาล ตาบลบานชื่น
อาเภอ บานชื่น เขตเลือกตั้งที่ - . จังหวัด บานบุรี .
7
กรกฎาคม
2562
วันที่ ...........
เดือน .....................
พ.ศ. ..............

จำนวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้
๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)
๒. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
๓. บัตรเสีย
๔ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
๕. รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ. ๕/๗)

155
หนึ่งร้อยห้าสิบห้า
จำนวน ..........
บัตร (...............................)
ห้า
จำนวน ..........5 บัตร (................)
สิบ
10 บัตร (...........)
จำนวน ..........
จำนวน ..........1 ชุด
จำนวน ..........1 ชุด

(ลงชื่อ) ...................................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีส้ม
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(....................................................)
หมายเหตุ ส.ถ./ ผ.ถ. ๕/๑6 ให้จัดทำแยกตำมประเภทกำรเลือกตั้ง

๙๑
ส.ถ. ๕/๑๖
บันทึกข้อมูลจานวนบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตาบลบานชื่น
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 . หมู่ที่ 1 . ตาบล/เทศบาล ตาบลบานชื่น
อาเภอ บานชื่น เขตเลือกตั้งที่ 1 . จังหวัด บานบุรี .
7 เดือน .....................
2562
กรกฎาคม
วันที่ ...........
พ.ศ. ..............

จำนวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) มีดังนี้
๑. บัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน (บัตรดี)
๒. บัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
๓. บัตรเสีย
๔ แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๖)
๕. รำยงำนผลกำรนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ.. ๕/๗)

หนึ่งร้อยห้าสิบ
150 บัตร (.............................)
จำนวน .............
15 บัตร (..............................)
สิบห้า
จำนวน ............
ห้า
5 บัตร (.............................)
จำนวน.............
1 ชุด
จำนวน ............
1
จำนวน ............
ชุด

(ลงชื่อ) ...................................................... ประธำนกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกอก ดอกผล
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยหอม หัวใหญ่
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงพุทธชำด กลิ่นกำจำย
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะลิ ขำวสะอำด
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยแครอท สีส้ม
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำงบัวสำย สีชมพู
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยมะกรูด สีเขียว
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
น.ส.มะนำว น้ำดี
(....................................................)
(ลงชื่อ) .................................................... กรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
นำยส้มโอ แสนฉ่ำ
(....................................................)
หมายเหตุ ส.ถ. /ผ.ถ. ๕/๑6 ให้จัดทำแยกตำมประเภทกำรเลือกตัง้

๙๒

แนวทางการปฏิบัตเิ กี่ยวกับ
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งท้ องถิ่น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

๙๓
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บ ริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยที่มาตรา
142 ของพระราชบัญ ญัติ ฯ บัญญั ติว่า “ในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่พระราชบัญ ญั ตินี้ ใช้
บังคับ เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใด ให้ แ จ้ ง ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ทราบ และเมื่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้มีก ารเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการงดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และกาหนดวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ หารท้องถิ่นสิ้นผลบังคับสาหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น” “ในกรณีที่ไม่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้อานาจของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่งเป็นอานาจของคณะรัฐมนตรี”
ในการจัดการเลือกตั้งซึ่งนอกจากจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ในปัจจุบันยังต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อีกด้วย โดยกระบวนการ ขั้นตอน
ต่างๆ นั้นต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนดหรือระเบียบ ที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็น
ผู้กาหนดขึ้นตามกฎหมายอีกด้วย ดังนั้น การกาหนดมาตรการเพิ่มเติมในกระบวนการจัดการเลือกตั้ง
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีสิทธิเลื อกตั้งในการออกมาใช้
สิทธิเลือกตั้งรวมถึงผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งว่า การจัดการเลือกตั้งได้มีมาตรการต่างๆ
ที่มีความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนั้น
จึงควรมีแนวทางปฏิบัติและมาตรการเพิ่มเติมในการจัดการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
1. การรับสมัคร
๑) สถานที่รับสมัคร ควรมีบริเวณที่กว้างขวางตามจานวนของเจ้าหน้าที่ ผู้สมัคร และผู้เกี่ยวข้อง
ทั้ งหมด มี อากาศถ่ายเทสะดวก มี การจั ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ ทาความสะอาดสถานที่ โต๊ ะ เก้ าอี้ อุ ป กรณ์
การรับสมัครและห้องน้า ทุก 1 ชม. ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร
2) จัดให้มี การคัดกรองผู้เกี่ยวข้องทั้ งหมดก่อนเข้าสถานที่รับ สมัคร โดยการวัดอุ ณหภู มิและ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย (ให้ผู้สมัครจัดหาหน้ากากอนามัยสาหรับตนเอง
และผู้ติดตามด้วย)
3) กาหนดให้เจ้าหน้าที่รับสมัครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สวม face shield และ
ถุงมือยาง เพื่อป้องกันและลดการแพร่เชื้อ

๙๔
4) การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างสาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยกัน และระหว่างเจ้าหน้าที่รับ สมัคร
กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร รวมทั้งกาหนดให้มีผู้ติดตามผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ คน หรือตาม
ความเหมาะสมของสถานที่

2. การกาหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้ง จานวนผู้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ควรเกิน 600 คนต่อหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมของสถานที่หรือความปลอดภัยประกอบด้วย ทั้ งนี้ ที่เลือกตั้งควรเป็ นอาคารที่ มี
บริเวณกว้างขวางเพื่อเป็นการลดความแออัด มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรหลีกเลี่ยงการกาหนดหน่วย
เลือกตั้งในบริเวณที่มกี ารชุมนุมของคนจานวนมาก
3. การรับมอบ-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
๑) สถานที่รับมอบ-ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ควรมีบริเวณกว้างขวาง มีอากาศถ่ายเทสะดวกโดยอาจ
กาหนดสถานที่รับวัสดุอุปกรณ์ หลายแห่ง หรือจัดให้มีการรับมอบ-ส่งมอบเป็นช่วงเวลาเพื่ อลดความ
แออัด
2) กาหนดให้มีการคัดกรอง และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสถานที่รับ -ส่งหีบบัตรและ
วัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง
3) จัดให้มีหน้ากากอนามัย face shield ถุงมือยาง แอลกอฮอล์แบบเจลและแบบน้า ให้ กปน.
และ รปภ. รวมทั้ง อสม. ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่หน่วยเลือกตั้ง
4. การอบรม กปน./รปภ./อสม.หรือผู้ทาหน้าที่คดั กรอง
1) ในการจัดอบรม กปน. และ รปภ. ควรอบรมรุ่นละไม่เกิน 7 - 9 หน่วยเลือกตั้ง หรือ ประมาณ
จานวน 50 - 100 คน ต่อรุ่น (ส่วน อสม. หรือผู้ที่ทาหน้าที่คัดกรองให้มีการแยกไปอบรมต่างหากจาก
การอบรม กปน.)
2) ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งของผู้เข้าอบรมแต่ละคน ประมาณ 1.5 - 2 เมตร
3) จัดที่นั่งในการอบรมตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
4) ให้มีการคัดกรองผู้เข้าอบรมและผู้เกี่ยวข้องก่อนเข้าสถานที่อบรม โดยการวัดอุณหภูมิและ
ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและหลังการอบรมรวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการอบรม
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5. การหาเสียงเลือกตั้ง
การจัดขบวนแห่ หรือการหาเสียง ณ บริเวณสถานที่รับ สมัคร หรือ ตามสถานที่ ชุมชน ควรมี
มาตรการเพื่อป้องกันคนมาชุมนุมรวมตัวกันเป็นจานวนมาก และเป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการ
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2563
6. การจัดสถานที่ออกเสียงลงคะแนน
1) สถานที่ควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 x 9
ตารางเมตร เพื่อรองรับที่ลงคะแนนพิเศษด้วย
2) เว้ น ระยะห่ า งระหว่ า งที่ นั่ ง ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. 1.5 - 2 เมตร
3) เว้นระยะห่างระหว่างคูหาลงคะแนน
1.5 - 2 เมตร (ควรวางโต๊ะละ 1 คูหา)
4) จั ด ที่ ล งคะแนนพิ เศษ โดยให้ มี ที่ นั่ ง
สาหรับผู้มาใช้สิทธิที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา
เซลเซียส รวมถึงที่นั่งพักรอ หากมีมากกว่า 1 คน
ให้จัดที่นั่งเพิ่มโดยเว้นระยะห่าง 1.5 - 2 เมตร

๙๖
7. ขั้นตอนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
7.1 การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) ขั้นตอนที่ 1 “ก่อนการลงคะแนน”(การคัดกรอง)”
2) ขั้นตอนที่ 2 “การลงคะแนน”
3) ขั้นตอนที่ 3 “ออกจากที่เลือกตั้ง”

7.2 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ม าใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้ที่ทา
หน้าที่คัดกรอง ก่อน โดยการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หากผู้มาใช้สิทธิมีอุณหภูมิ
ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ลงคะแนนปกติ แต่หากมีอุณหภูมิเกิน
37.5 องศาเซลเซียส ให้ไปใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ลงคะแนนพิเศษ ดังนี้
กรณีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศา
เซลเซียส
1. ก่อนการลงคะแนน (การคัดกรอง)
1.1 ตรวจสอบลาดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อที่ป้ายปิดประกาศหน้า
ที่เลือกตั้ง
1.2 เจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้ทาหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง
1.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 1 ก่อนเข้าที่เลือกตั้ง)
2. การลงคะแนน (ที่ลงคะแนนปกติ)
2.1 ยื่นหลักฐานการแสดงตนให้ กปน. ผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ
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2.2 ถอดหน้ากากออกให้ กปน. ตรวจสอบใบหน้าแล้วใส่หน้ากากคืน
2.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 2 ที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อ)
2.4 ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ
2.5 ลงลายมือชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
2.6 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 3 ที่โต๊ะมอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น)
2.7 รับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ และรับหลักฐานการแสดงตนคืน
2.8 เข้าคูหาลงคะแนน
2.9 ใส่บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้ตรงตามประเภท
3. เสร็จสิ้นการลงคะแนน
3.1 ออกจากที่เลือกตั้ง
3.2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 4 บริเวณทางออกที่เลือกตั้ง)
หมายเหตุ
1. ให้กาหนดจุดระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 – 2 เมตร
2. ให้ทาความสะอาดโต๊ะ ปากกา ในคูหาลงคะแนนต่อผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุก
15 – 20 คนหรือตามความเหมาะสม
กรณีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
1. ก่อนการลงคะแนน (การคัดกรอง)
1.1 ตรวจสอบลาดับที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อทีป่ ้ายปิดประกาศหน้า
ทีเ่ ลือกตั้ง
1.2 เจ้าหน้าที่ อสม. หรือผู้ทาหน้าที่คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง
1.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 1 ก่อนเข้าที่เลือกตั้ง)
1.4 ให้ไปที่ลงคะแนนพิเศษ
2. การลงคะแนน (ที่ลงคะแนนพิเศษ)
2.1 ให้เข้าไปนั่งพักรอในที่ลงคะแนนพิเศษ
2.2 ยื่นหลักฐานแสดงตนให้ กปน. (คนที่ 8) และถอดหน้ากากอนามัยออกให้
เพื่อตรวจสอบใบหน้าแล้วใส่หน้ากากอนามัยคืน
2.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 2)
2.4 กปน. (คนที่ 8) นาหลักฐานการแสดงตนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปให้ กปน. ผู้ทา
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีรายชื่อ และ กปน.ผู้ทาหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งทั้ง 2
ประเภทเพื่อตรวจสอบและจดลาดับที่บนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
2.5 หลังจาก ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานการแสดงตนและจดลาดับที่ตามข้อ
2.4 แล้ว ให้ กปน. (คนที่ 8) นาบัญชีรายชื่อผู้มสี ิทธิเลือกตั้งและนาบัตรเลือกตั้ง
ทั้งเล่ม (ทั้งบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภา ท้องถิ่น) ไปให้
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ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภท
เสร็จแล้ว กปน. (คนที่ 8) ฉีกบัตรออกจากต้นขั้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย
และมอบบัตรเลือกตั้งทั้งสองประเภทพร้อมทั้งหลักฐานการแสดงตนคืนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อไปออกเสียงลงคะแนนในคูหาพิเศษ
2.6 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 3)
2.7 เข้าคูหาลงคะแนน และลงคะแนน เสร็จแล้วพับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยออกจาก
คูหา
2.8 กปน. ผู้ทาหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง และ กปน. (คนที่ 9) นาหีบบัตร
เลือกตั้งมาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรให้ตรงตามประเภทของ
การเลือกตั้ง
2.9 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ (ครั้งที่ 4)
3. หลังการออกเสียงลงคะแนน
ออกจากที่ลงคะแนนพิเศษ
หมายเหตุ
1. กรณีมีผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส มากกว่า 1 คน ให้จัดพื้นที่นั่งรอเพิ่มใน
ที่ลงคะแนนพิเศษ โดยเว้นระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร
2. ทาความสะอาดที่ นั่ งรอ โต๊ ะ ปากกา ในคู ห าลงคะแนนทุ ก ครั้งที่ ผู้ มี อุ ณ หภู มิ เกิ น
37.5 องศาเซลเซียส เข้าไปใช้สิทธิการลงคะแนน
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๑๐๐

ข้อแนะนา กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน หากมีผู้มีอุณหภูมิเกิน
37.5 องศาเซลเซียส มาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ดาเนินการ ดังนี้
1. การดาเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบหลักฐานที่ใช้แสดงตน การตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การให้ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การลงชื่อบนต้นขั้วบัตร และการมอบบัตร
เลือกตั้ง ให้ กปน. คนที่ 8 เป็นผู้ดาเนินการ

๑๐๑
2. ให้ กปน.ผู้ทาหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง ร่วมกับ กปน. คนที่ 9 ร่วมกันนาหีบบัตรเลือกตั้งทั้ง
2 หีบ ไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตามประเภทของการ
เลือกตั้ง แล้วนาหีบบัตรเลือกตั้งมาไว้ที่เดิมโดยทันที
8. การจัดสถานที่นับคะแนนและการนับคะแนน
8.1. การตั้งกระดานนับคะแนนให้
ประชาชนผู้ ม าสั ง เกตการณ์ สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
8.2. กรณีการนับคะแนนผู้บริหาร
และสมาชิ กสภาท้ องถิ่น พร้อมกัน ควรตั้ ง
กระดานขี ด คะแนนให้ มี ร ะยะห่ า งกั น
พอสมควร เพื่อมิให้เกิดเสียงรบกวนซึ่งกัน
และกัน
8.3. เว้น ระยะห่ างระหว่าง กปน.
ผู้ทาหน้าที่ในการนับคะแนนแต่ละคน 1.5 – 2 เมตร
8.4. จัดโต๊ะสาหรับวางภาชนะใส่บัตรเลือกตั้งที่วินิจฉัยแล้ว ให้ทามุมกับกระดานขีดคะแนน
เพื่อให้ กปน. ผู้ทาหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งสามารถมองเห็นการขีดคะแนนของ กปน. ผู้ทาหน้าที่ขีด
คะแนนได้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการขีดคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ตรงตามที่
วินิจฉัยและอ่าน

๑๐๒

๑๐๓
ป้ายปิดบริเวณที่เลือกตั้งและในหน่วยเลือกตั้ง (แบบ NEW NORMAL)
ลาดับที่
๑

๒

รายการ
ปิดบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้ง
๑.ป้ำยปิดประกำศแบบพิมพ์หน้ำที่เลือกตั้ง
๒.เจ้ำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก
๓.ที่นั่งรอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
๔.ตรวจวัดอุณหภูมิ
๕.ล้ำงมือด้วยแอลกอฮอล์
๖.ทำงเข้ำ
๗.ทำงออก
ปิดในหน่วยเลือกตั้ง
๑.เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
๒.ตรวจสอบบัญชีรำยชื่อ
๓.มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
๔.มอบบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
๕.ควบคุมคูหำลงคะแนน
๖.คูหำลงคะแนน
๗.ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง
๘.หีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่น
๙.หีบบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
๑๐.ตัวแทนผู้สมัคร
๑๑.ที่ลงคะแนนพิเศษ
๑๒.คูหำลงคะแนนพิเศษ
๑๓.ที่นั่งรอ
๑๔.บัตรดี
๑๕.บัตรเสีย
๑๖.บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
๑๗.ปธ.กปน.

จานวน
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๒ ป้ำย
๓ ป้ำย
๓ ป้ำย
๒ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๓ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๑ ป้ำย
๒ ป้ำย
๒ ป้ำย
๒ ป้ำย
๑ ป้ำย

ได้รับจานวน

๑๐๔

แนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
หรือผู้ทาหน้าที่คัดกรอง
ในการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้ที่
จะปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ควรมีระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัตหิ น้าที่ เนื้อหาที่ใช้ในการอบรม ควรประกอบด้วย

ข้อแนะนา เมื่อเปิดคลิปนี้แล้ว กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน ให้อธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบบัตรเลือกตั้ง การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ด้วย

๑๐๕

๑๐๖

๑๐๗

๑๐๘

หมายเหตุ
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวัดอุณหภูมิและการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าไปใน
ที่เลือกตั้ง และการล้ างมือก่อนออกจากที่เลือกตั้ง อาจมอบหมายให้ กปน.คนที่ 8 และคนที่ 9
(กรณีเลือกตั้งพร้อมกัน) หรือ กปน. คนที่ 7 (กรณีเลือกตั้งประเภทเดียว) หรือ รปภ. ช่วยปฏิบัติหน้าที่
ได้ตามความเหมาะสม แต่ควรมี อสม. อย่างน้อย 1 คน ต่อ 1 หน่วยเลือกตั้ง

๑๐๙

ที่ปรึกษา
พันตารวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา
นายเมธา ศิลาพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผู้จัดทา
นายชัชวาล สุขหล้า

ผู้อานวยการสานักบริหารการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ๒

คณะผู้จัดทา
นางสาวสง่า ทาทอง

รองผู้อานวยการสานักบริหารการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ๒
นางสาวพิมพ์สุทธิชา โชติชินเกษม
ผู้อานวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ๔
นายชวลิต วงศ์ใหญ่
ผู้อานวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ๕
นางปิยพร นันทวาศ
ผู้อานวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง
และการออกเสียงประชามติ ๖
และพนักงาน สานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒
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