
 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
มาตรา  ๘๗  บัญญัติว่า  เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  โดยให้กระทํา  ณ  ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
และให้กระทําโดยเปิดเผยและห้ามมิให้เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนน  ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องเป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด  จึงเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๐๑  และมาตรา  ๑๐๒  
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๒๓  
มาตรา  ๘๘  มาตรา  ๙๒  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่  ๗๒/๒๕๕๔   
เม่ือวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเก่ียวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ   
รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธาน  และกรรมการอ่ืนประกอบด้วย  
ปลัดจังหวัด  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  พัฒนาการจังหวัด  ผู้อํานวยการ  
การเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้แทนองค์การเอกชนในจังหวัดที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ   
การเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่มีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัด  ซ่ึงคัดเลือก
กันเองจํานวนหนึ่งคน  และผู้แทนหอการค้าในจังหวัดจํานวนหนึ่งคน  โดยให้ท้องถิ่นจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ” 



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ  ๑๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นสําหรับการเลือกตั้งครั้งใดไว้แล้ว  และในการเลือกตั้งครั้งต่อมา  หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
เขตพื้นที่  ตามมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  หรือไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง  ให้ใช้เขตเลือกตั้งที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งได้ประกาศไว้แล้ว  มาใช้เป็นเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  โดยให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๑  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในจังหวัดนั้นเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจํานวน 
เจ็ดคนประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอีกหกคน  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  แล้วให้ 
ปิดประกาศคําส่ังแต่งตั้งดังกล่าวไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้ง  และปิด 
ประกาศ  ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๘  ด้วย 

กรณีมีเหตุอันสมควรผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจแต่งตั้งกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งสํารองไว้มีจํานวนตามความเหมาะสมตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗/๑   

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง  และการนับ
คะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  ตามที่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  หรือตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้คํานึงถึงนิสิต  นักศึกษา   
ที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกชื่อ  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้งและสถานที่นับคะแนน  
ในส่วนที่  ๕  ของหมวด  ๓  เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ของระเบียบคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง” 
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ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๗  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗  ให้มีจํานวนเพียงพอ
เหมาะสมแก่การรักษาความปลอดภัย  เว้นแต่กรณีจําเป็นอาจแต่งตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สิบวันก่อนวันเลือกตั้ง” 

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕๙  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน   
การเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง 
(๒) รับแจ้งเหตุในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง 
(๓) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทําความผิดส่งพนักงานสอบสวนในกรณีที่ได้พบการกระทํา

ความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง   
หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลกัฐานอันน่าเชื่อถือและผู้กระทําความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง   
โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทําความผิดซ่ึงหน้า”   

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๖  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  
และการคัดค้านกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ข้อ  ๖๐  ถึงข้อ  ๖๘  ของหมวด  ๓  เจ้าพนักงาน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการเลือกตั้ง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๖๙  ก่อนการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมผู้อํานวยการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งสํารอง  (ถ้ามี)  และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย  ประกาศ  ระเบียบ  
และคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกํากับดูแล” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“ข้อ  ๗๖  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละชุด  เม่ือดําเนินการตามข้อ  ๗๕  เสร็จแล้ว   
ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดําเนินการ  ดังนี้ 

ชุดที่  ๑  มอบให้นายอําเภอปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอําเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น 
ชุดที่  ๒  มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น 
ชุดที่  ๓  มอบให้ผู้อํานวยการเขตของกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล  หรือปลัดเมืองพัทยา  

หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง 
ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 

ชุดที่  ๔  มอบให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ อํานวยการเขตกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดเทศบาล   
หรือปลัดเมืองพัทยา  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  เฉพาะหน่วย
เลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชน  หรือปิดประกาศไว้  ณ  เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะหน่วยเลือกตั้ง
ที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น 

ชุดที่  ๕  สําหรับนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง 
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ  การถอนชื่อ  การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
หรือการย้ายทะเบียนบ้านออกไปนอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ชุดที่  ๖  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ  ชุดที่  ๕  
แล้วจัดทําปกให้มีความแตกต่างจากชุดอ่ืน  และส่งมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง 

ชุดที่  ๗  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ  ชุดที่  ๕  
และส่งมอบให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง  (แทนชุดที่  ๓)   

ชุดที่  ๘  ให้นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับ  ชุดที่  ๕  
แล้วเก็บรักษาไว้ 

การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กระทําไม่นอ้ยกว่ายี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้ง” 
ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  ๑๐๐  ตัวแทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซ่ึงผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจําอยู่  

ณ  ที่ซ่ึงคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน  เพื่อร่วมสังเกตการณ์   
การลงคะแนนและการนับคะแนนของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทน
ผู้สมัครต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
เม่ือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้วให้ลงวัน   
เดือน  ปี  ในหนังสือนั้นแล้วมอบคืนไปโดยสําเนาเก็บไว้ตรวจสอบหนึ่งฉบับ” 

ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“ข้อ  ๑๐๑  ในที่ เลือกตั้งนั้น  ตัวแทนผู้สมัครต้องแสดงหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร 
ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบแล้ว  ให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้งทราบและให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดที่นั่งในจุดที่สามารถมองเห็น 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้  และตัวแทนผู้สมัครต้องอยู่ในที่ซ่ึงจัดไว้เท่านั้น
ทั้งห้ามมิให้ตัวแทนผู้สมัครเป็นกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  หรือจับต้องบัตรเลือกตั้ง  หรือกล่าว 
ตอบโต้กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งหรือระหว่างกันเองโดยประการที่เป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง 
ที่กําลังดําเนินอยู่ 

ถ้าตัวแทนผู้สมัครเห็นว่าการลงคะแนนหรือการนับคะแนนเลือกตั้งไม่ถูกต้องให้ทําการทักท้วง
ตามแบบและวิธีการทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด   

ถ้าตั วแทนผู้ส มัครคนใดกระทํ าการฝ่า ฝืนอย่ างหนึ่ งอย่าง ใดดังกล่ าว ในวรรคหนึ่ ง   
และคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
จะสั่งให้ตัวแทนผู้สมัครคนนั้นออกไปเสียจากที่เลือกตั้งก็ได้ 

หากตัวแทนผู้สมัครเห็นว่า  เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ ไม่ถูกต้อง   
ตามกฎหมายให้รีบทักท้วงตามแบบทักท้วงและวิธีการทักท้วงที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดทันที 
เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้รับคําทักท้วงแล้วให้จดบันทึกคําทักท้วงพร้อมผลการวินิจฉัยไว้ 
ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)” 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๓๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน    

“ข้อ  ๑๓๒  ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและนับจํานวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมด  แล้วจัดทําประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้ง   
ก่อนการลงคะแนนตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๓  จํานวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด” 
ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  ๑๕๑  เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งประกาศ  

ปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกาแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน”  ถ้ามีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งได้มาแสดงตนขอใช้สิทธิเหลืออยู่ในที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว 
ก่อนเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เหลืออยู่นั้นหากผู้ใดยังไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้นและเม่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อในป้ายสําหรับปิด
ช่องใส่บัตรเลือกตั้งตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖  และนําป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรเลือกตั้ง”   

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๕๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๕๒  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่เหลือมานับให้ทราบ
จํานวน  และเพื่อมิให้สามารถนําบัตรที่เหลืออยู่มาใช้ในการลงคะแนนได้  ให้กรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้ง  ทําเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัตถุอ่ืนเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง   
ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระทําด้วยวิธีการอ่ืนใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 
ที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้  นับจํานวนผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ชุดหมายเหตุ  การลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๙)  และจัดทําประกาศรายการเก่ียวกับจํานวนบัตร 
เลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนน  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๔)  จํานวนสามชุด  เพื่อ 

(๑) ปิดประกาศไว้  ณ  ที่เลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จํานวนหนึ่งชุด” 
ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความใน  ๑๕๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๗  การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง   

ข้อ  ๑๕๔  และส่วนที่  ๘  การจัดส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เก่ียวข้อง  ข้อ  ๑๕๕  ถึงข้อ  ๑๕๙  
ของหมวด  ๘  การดําเนินการเลือกตั้ง  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกหมวด  ๙  หลักเกณฑ์และวิธีการการกําหนดระยะเวลาเดินทางในการขนส่ง
หีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง  ข้อ  ๑๖๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกหมวด  ๑๐  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน  ส่วนที่  ๑   
การกําหนดสถานที่นบัคะแนนเลือกตั้ง  ข้อ  ๑๖๑  ส่วนที่  ๒  วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับหีบบัตรเลือกตั้ง  
และการตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้ง  การเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  และการตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับ  
การเลือกตั้ง  ซ่ึงจะต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปยังหน่วยเลือกตั้ง  
ให้ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไป  และที่ได้รับคืนจากหน่วยเลือกตั้ง  และหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้มีการนับคะแนนใหม่หรือเลือกตั้งใหม่  ในหน่วยเลือกตั้งนั้นในกรณีที่จํานวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน   
ข้อ  ๑๖๒  ถึงข้อ  ๑๖๔  ส่วนที่  ๓  วิธีการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งเพื่อรอการ 
นับคะแนน  ข้อ  ๑๖๕  และส่วนที่  ๔  วิธีการรวมและนับบัตรเลือกตั้ง  ข้อ  ๑๖๖  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๑ ให้ยกเลิกชื่อ  วิธีการจัดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและวิธีการนับคะแนน  ในส่วนที่  ๕ 
ของหมวดที่  ๑๐  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน  ของระเบียบคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความ 
ดังต่อไปนี้แทน 

“วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้ง” 
ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  ๑๖๗  การนับคะแนนเลือกตั้งให้กระทํา  ณ  ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง  เม่ือปิด

การลงคะแนนเลือกตั้งและนํา  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๖  ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง  แล้วให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง 
เพื่อนับคะแนนโดยเปิดเผย  และต้องให้เสร็จในรวดเดียวจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้” 

ข้อ ๒๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๖๘  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี้ 
(๑)  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตร 

ส่งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง 
(๒) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  มีหน้าที่วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน 
(๓) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรเลือกตั้งที่ได้วินิจฉัยและอ่าน

จากกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  แล้วใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้ 
(๔) กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่ ส่ี  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนน   

ในแบบขีดคะแนน  (ส.ถ.  ๑๓)  และ  (ผ.ถ.  ๑๓) 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน  กรรมการประจํา

หน่วยเลือกตั้งตาม  (๑)  และ  (๒)  อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ เหลือ  มีหน้าที่ช่วยเหลืออํานวยความสะดวกและคอย

สับเปลี่ยนในการปฏิบัติหน้าที่กับกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่ปฏิบัติหนา้ที่อยู่” 
ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๖๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  ๑๖๙  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  เปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพื่อทําการนับคะแนน 

หากพบว่ามีบัตรเลือกตั้งผิดประเภทปะปนมาในหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ที่พบบัตรเลือกตั้งผิดประเภท  มอบบัตรเลือกตั้งดังกล่าวแก่ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
เพื่อให้เป็นผู้ดําเนินการนําส่งแก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งชุดที่รับผิดชอบนําไปรวมกับบัตรเลือกตั้ง
ในหีบบัตรเลือกตั้งที่ถูกต้อง  โดยให้บันทึกลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  
และให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคน  ซ่ึงอยู่ในที่เลือกตั้งขณะนั้นลงลายมือชื่อในสมุดรายงานดังกล่าว” 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗๐  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๗๐  เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๖๗  ถึงข้อ  ๑๖๙  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ดําเนินการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่หนึ่ง   
หยิบบัตรเลือกตั้งครั้งละฉบับและคลี่บัตรส่งให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  เพื่อดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่าน  ดังนี้ 
  (ก) ถ้าเป็นบัตรดีให้อ่านว่า  “ดี”  และขานหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนน  พร้อมทั้ง 

ชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 
  (ข) ถ้าเป็นบัตรที่ทําเครื่องหมายในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนให้อ่านว่า  “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”  

พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย 
  (ค) ถ้าเป็นบัตรเสียให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งชูบัตรเลือกตั้งโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ใน

บริเวณที่เลือกตั้งได้เห็นด้วย  ในการวินิจฉัยว่าบัตรเลือกตั้งใดเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดยคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งเสียงข้างมาก  และให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนสลักหลัง
บัตรว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดของมาตรา  ๙๐   
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

(๒) เม่ือวินิจฉัยตาม  (๑)  แล้ว  ให้ส่งบัตรเลือกตั้งแก่กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม” 
ข้อ ๒๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน   
“ข้อ  ๑๗๑  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สาม  มีหน้าที่รับและเจาะมุมบัตรเลือกตั้ง   

ทุกบัตรในการวินิจฉัยทุกครั้ง  แล้วพับบัตรแยกเก็บแต่ละประเภทลงในภาชนะที่เตรียมไว้  โดยแยกเป็น 
ภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบ  ใส่บัตรที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนหนึ่งใบ  และใส่บัตรเสียหนึ่งใบ” 

ข้อ ๒๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๗๒  กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่ส่ี  ขีดคะแนนเลือกตั้งในแบบขีดคะแนน
เลือกตั้ง  โดยเม่ือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่สอง  ได้วินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและได้ขานว่า  “ดี”  
หรือ  “เสีย”  หรือ  “ไม่ประสงค์ลงคะแนน”  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งคนที่ ส่ี  มีหน้าที่ 
ขีดคะแนนเลือกตั้งขานทวนคะแนนเลือกตั้งแล้วจึงขีดคะแนนเลือกตั้งลงในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง   
โดยให้บุคคลทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่เลือกตั้งเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน 

สําหรับการขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน  แต่เม่ือถึงขีดที่ห้าให้  
ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และวงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป หรือ หรือ  
เป็นต้น  เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนและให้ทําเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด”  



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๒๘ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๗๓  เม่ือเสร็จส้ินการนับคะแนนเลือกตั้ง  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้ง  โดยให้นับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งรวมกับจํานวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  และจํานวนบัตรเสียว่าตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตน
ใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่  หากถูกต้องให้นําบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน  บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน   
และบัตรเสีย  แยกใส่ถุงวัสดุใสพร้อมเขียนจํานวนบัตรเลือกตั้งที่บรรจุอยู่ในถุงวัสดุใส  และดําเนินการ 
ปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  และรายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว  สําหรับแบบขีดคะแนนให้กรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้งตามข้อ  ๑๖๘  ลงลายมือชื่อ  ไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ลงคะแนน  ให้กรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนใหม่โดยพลัน  ถ้าผลการนับคะแนนยังไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งอีกให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองท้องถิ่นพร้อมเหตุผลของ 
การนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพื่อรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาว่าจะสมควรมีคําส่ังให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
หรือไม่ 

(๒) ส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  และเอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มอบหมายพร้อมรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๖)” 

ข้อ ๒๙ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๗๓/๑  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดทํารายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
(ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔)  จํานวนสามชุด  แล้วดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดหน้าที่เลือกตั้ง  จํานวนหนึ่งชุด 
(๒) ใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ตามข้อ  ๑๗๓/๒  จํานวนหนึ่งชุด   
(๓) ส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่คณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  จํานวนหนึ่งชุด” 
ข้อ ๓๐ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
“ข้อ  ๑๗๓/๒  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ  ไว้ในถุงวัสดุใส  

(ชั้นนอก)  ดังนี้ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) ถุงวัสดุใสซ่ึงบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนแล้ว  
ตามข้อ  ๑๗๓   

(๒) แบบขีดคะแนนที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนทั้งหมด  (ส.ถ.๑๓)  และ  (ผ.ถ.  ๑๓) 
(๓) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔)  จํานวนหนึ่งชุด 
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งที่นับเป็นคะแนน   

บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน  และบัตรเสีย  ลําดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง  ที่เลือกตั้ง  ลงในแบบข้อมูลจํานวน  
บัตรเลือกตั้งในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)  ตามแบบ  ส.ถ.  ๔๑  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   
และแบบ  ผ.ถ.  ๔๑  สําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  เสร็จแล้วใส่ในถุงวัสดุใส  (ชั้นนอก)   
ในลักษณะที่มองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด  และทําการปิดถุงวัสดุใสด้วยสายรัด 
เพื่อป้องกันการเปิดถุงวัสดุใสแล้วนําใส่หีบบัตรเลือกตั้ง” 

ข้อ ๓๑ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๗๓/๓  เม่ือได้บรรจุส่ิงของตามข้อ  ๑๗๓/๒  แล้ว  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  
ปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมใส่กุญแจหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนกุญแจ  แล้วคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
ลงลายมือชื่อบนสายรัด  ปิดเทปกาวรอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง 
ลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง  มัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก   
ผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง” 

ข้อ ๓๒ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๗๓/๔  เม่ือคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งได้ดําเนินการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง   
และป้องกันการเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดําเนินการ
นําส่งสิ่งของดังต่อไปนี้  ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายทนัที 

(๑) หีบบัตรเลือกตั้งที่ดําเนินการตามข้อ  ๑๗๓/๓ 
(๒) เอกสารกํากับหีบบัตรเลือกตั้ง  ประกอบด้วย 
 (ก) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
 (ข) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ/ผ.ถ.๙)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิ  และหมายเหตุ 

การลงคะแนนชุดที่หก   
 (ค) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ/ผ.ถ.  ๓๓) 
 (ง) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  (ส.ถ/ผ.ถ.  ๑๒)  และสําเนา  แบบทักท้วง 
 (จ) ประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งเม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ/ผ.ถ.  ๓๔) 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 (ฉ) รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ/ผ.ถ.  ๑๔)  จํานวนหนึ่งชุด 
(๓) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและสิ่งของอ่ืน ๆ   เช่น  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ส.ถ/ผ.ถ.  ๙)  

ชุดที่เจ็ด  ธงชาติ  ป้าย  และวัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับการเลือกตั้ง  เป็นต้น 
ในกรณีจําเป็นตามสภาพพื้นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อาจกําหนดการส่งหีบบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอ่ืนก็ได้” 
ข้อ ๓๓ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
“ข้อ  ๑๗๓/๕  ในการรับส่ิงของจากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการ  

การเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมายดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้ง  คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด  ส่ิงของและวัสดุอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

(๒) ดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งตามข้อ  ๑๘๘   
(๓) เม่ือได้ดําเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้บุคคลหรือคณะบุคคล 

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งตามข้อ  ๑๙๖  ยุบรวมหีบบัตร
เลือกตั้ง  แต่ละประเภทตาม  (๑)  ดังนี้ 

 (ก) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งแล้วบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้งรวมไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งหีบใดหีบหนึ่ง 
จนเต็ม  แล้วทําการปิดหีบบัตรเลือกตั้ง  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด  แล้วบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งลงลายมือชื่อ  บนสายรัด  ปิดเทปกาว
รอยต่อรอบหีบบัตรเลือกตั้ง  บุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งลงลายมือชื่อคร่อมรอยต่อระหว่างเทปกาวและหีบบัตรเลือกตั้ง  มัดหีบบัตรเลือกตั้ง
ด้วยเชือก  ผูกปมเชือกไว้ที่ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้ดําเนินการบรรจุถุงใส่บัตรเลือกตั้ง 
ดังกล่าวไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งใบอ่ืนจนครบทุกถุง  แล้วนําไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

 (ข) ให้จัดทําบันทึกข้อมูลของหน่วยเลือกตั้งที่มีอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภท 
ตามแบบ  ส.ถ.  ๔๒  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  และแบบ  ผ.ถ.  ๔๒  สําหรับการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น  จํานวนอย่างละสองชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรเลือกตั้งชุดที่สองเก็บไว้เป็น
หลักฐาน 

ในการยุบรวมหีบบัตรเลือกตั้ ง   ให้แ จ้งตัวแทนผู้ส มัครรับเลือกตั้ งร่ วมสัง เกตการณ์   
การดําเนินการดังกล่าว” 

ข้อ ๓๔ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

“ข้อ  ๑๗๓/๖  ในระหว่างที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง  หากผู้ใดเห็นว่า
การลงคะแนนหรือนับคะแนนเลือกตั้งของกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้แจ้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งบันทึกไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒  โดยให้ผู้คัดค้านและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและให้  
ผู้คัดค้านยื่นหลักฐานการทักท้วงตามแบบทักท้วง  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   
การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด  และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดส่งแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒  และแบบทักท้วงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ตามข้อ  ๑๗๓/๘” 

ข้อ ๓๕ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วา่ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๗๓/๗  เม่ือได้รับคําทักท้วงแล้ว  ให้คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบ   
คําทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้บันทึกคําทักท้วงและคําวินิจฉัยลงในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจํา
หนว่ยเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  และให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคน  
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน” 

ข้อ ๓๖ ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๗๓/๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“ข้อ  ๑๗๓/๘  กรณีที่มีการร้องเรียนหรือคัดค้านกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งภายหลัง 
การนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนําบันทึกรายงาน
เหตุการณ์และแบบทักท้วงในการคัดค้านการนับคะแนนตามข้อ  ๑๗๓/๖  มาประกอบการพิจารณา 
ด้วยหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการทักท้วงหรือคัดค้านกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจากผู้สมัคร 
หรือตัวแทนผู้สมัครที่อยู่ในที่เลือกตั้งหรือไม่มีการบันทึกในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  
(ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๒)  และไม่มีแบบทักท้วงแล้ว  มิให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรับไว้เป็นเรื่อง
ร้องเรียนหรือคัดค้านการนับคะแนนเลือกตั้ง  เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน” 

ข้อ ๓๗ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๗๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ  ๑๗๔  นอกจากบัตรเลือกตั้งที่ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียตามมาตรา  ๙๐  วรรคสาม  (๑)  (๒)  
(๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่  ๓)   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้วให้ถือว่าบัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสีย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๑) บัตรที่มิใช่บัตรซ่ึงกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งมอบให้ 
(๒) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครเกินกว่าจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น   

หรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้น 
(๓) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ที่จะพึงมีทั้งหมดนอก  “ช่องทําเครื่องหมาย” 
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอก  “ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน” 
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนทั้งใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  และใน  “ช่องไม่ประสงค์  

ลงคะแนน” 
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  ที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั ้ง 

หรือผู้สมัครที่ถูกถอนชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง 
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายอ่ืนนอกจากเครื่องหมายกากบาท 
(๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนให้กับผู้สมัครใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  เกินกว่า   

หนึ่งเครื่องหมายใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  เดียวกัน  สําหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก  
สภาท้องถิ่นคนเดียว 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน  หากเป็นกรณีตามวรรคหนึ่ง  (๖)  (๗)  (๘)  
และมีเครื่องหมายลงคะแนนใน  “ช่องทําเครื่องหมาย”  ให้ผู้สมัครอ่ืนถูกต้องด้วยไม่ถือว่าเป็นบัตรเสีย  
ทั้งฉบับและให้นับเป็นคะแนน” 

ข้อ ๓๘ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๗  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ผู้แทนผู้สมัครร่วมสังเกตการณ์ 
และตรวจสอบการนับคะแนนให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ข้อ  ๑๗๕  และข้อ  ๑๗๖  ของหมวด  ๑๐  
สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

ข้อ ๓๙ ให้ยกเลิกส่วนที่  ๙  การส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  ๑๗๘  ของหมวด  ๑๐  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนน  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๘๗  ถ้าการนับคะแนน  ณ  หน่วยเลือกตั้งใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถ   
นับคะแนนได้จนเสร็จส้ิน  อันเนื่องมาจากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอ่ืน  
กรณียังไม่ได้นับคะแนนให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๓ 
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรายงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

(๓) จัดเก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง  หีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ 
ปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 

กรณีนับคะแนนเลือกตั้งไปแล้วบางส่วน  ให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสําหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น  ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๓ 
(๒) รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อรายงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยเร็ว 
(๓) ให้จัดเก็บบัตรเลือกตั้งที่ผ่านการวินิจฉัยแล้ว  และบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัย 

ไว้ในถุงวัสดุใสอย่างละหนึ่งใบ  แล้วนําไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรเลือกตั้ง 
(๔) ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดหรือกระทําการด้วยวิธีการอ่ืนใด 

ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ 
(๕) จัดเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งตาม  (๔)  และเอกสารเก่ียวกับการเลือกตั้งไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณากําหนดวัน  และสถานที่นับคะแนน   

โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวส้ินสุดลงตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๔” 
ข้อ ๔๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๘๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๑๘๘  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงาน 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  (ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔)  จากคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งแล้วให้รีบจัดทํา
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้งหรือของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามแบบ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๕  แล้วปิดประกาศไว้  ณ  ที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพร้อมทั้งรายงาน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบโดยเร็ว”  

ข้อ ๔๒ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๙๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

ข้อ ๔๓ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์  ส.ถ./ผ.ถ.  ๙/๑,  ส.ถ.  ๑๖/๑,  ผ.ถ.  ๑๖/๑,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๗ 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๘/๑,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๙  และ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๔๐  ในข้อ  ๒๐๑  ของระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔๔ ให้แก้ไขแบบพมิพ์  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๗/๑,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๓,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๔ 
ส.ถ./ผ.ถ.  ๑๕,  ส.ถ.  ๑๖,  ผ.ถ.  ๑๖,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๓,  ส.ถ./ผ.ถ.  ๒๔,  ส.ถ./ผ.ถ.๓๓  และ  ส.ถ./ผ.ถ.  ๓๔ 
ในข้อ  ๒๐๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามที่แนบท้ายระเบียบนี้ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๔๕ ให้เพิ่มแบบพิมพ์  ส.ถ.  ๔๑  (แบบบันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น) 
ผ.ถ.  ๔๑  (แบบบันทึกข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น),  ส.ถ.  ๔๒  (แบบบันทึกข้อมูล 
ของหน่วยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น)  และ  ผ.ถ.  ๔๒   
(แบบบันทึกข้อมูลของหน่วยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น)   
ในข้อ  ๒๐๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ตามที่แนบท้ายระเบียบนี้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น   
หรือผู้บริหารท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ใช้บังคับและยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการต่อไป  โดยยังไม่นําความ
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้มาใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



 

คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา (ชื่อประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
ท่ี............/.................. 

เร่ือง แตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนนิการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตัง้ 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา 

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอ ๔๘ ขอ ๕๑ และขอ ๕๗ ของระเบียบ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม 

โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
ในการประชุมคร้ังท่ี ........./.......... เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อ

ดังตอไปนี้เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้งท่ี .......... เขตเลือกตั้งท่ี ............... (ถาม)ี      

หมูท่ี ................ ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ............................. จังหวัด .............................ของ

การเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ในวันท่ี............ เดือน .............. พ.ศ. ................... 
 ๑. ผูอํานวยการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก ................................... 
 ๒. คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ประกอบดวย 
  (๒.๑) ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก .................................. 
  (๒.๒) กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ไดแก 
   (๑) ............................................ (๒) ........................................... 
       (๓) ............................................ (๔) ........................................... 
       (๕) ............................................ (๖) ........................................... 
 ๓. เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ไดแก 
       (๑) ............................................ (๒) ........................................... 
  
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
      
        ส่ัง  ณ  วันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
   
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๗ 



 

คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา(ชื่อประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด.............................. 
ท่ี............/.................. 

เร่ือง แตงตั้งกรรมการประจําหนวยเลอืกตัง้สํารอง 

 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติ           

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอ ๕๑ ของระเบียบ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติม 

โดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)  

พ.ศ.๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
ในการประชุมคร้ังท่ี ........./.......... เมื่อวันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อ

ดังตอไปนี้ เปนกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารองของการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)                

ในวันท่ี.................... เดือน ............................. พ.ศ. ................... 
 กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งสํารอง ประกอบดวย 
   (๑) ............................................ (๒) ........................................... 
       (๓) ............................................ (๔) ........................................... 
       (๕) ............................................ (๖) ........................................... 

ฯลฯ 
   
 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
      
        ส่ัง  ณ  วันท่ี ............... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
   
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
          ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๗/๑ 



 
 

(ตัวอยาง) 
แบบขีดคะแนนเลือกตัง้ (สมาชิกสภาทองถิ่น) 

 
 
 
 ในการเลือกตั้งเมื่อวนัท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. 
หนวยเลือกตั้งท่ี........ เขตเลือกตั้งท่ี ......  (ถามี) ตําบล/แขวง .................อําเภอ/เขต ..................................... 

จังหวัด ........................... 
หมายเลข 
ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล ชองขีดคะแนน คะแนน

รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑ 
 

                      

๒ 
 

                      

๓ 
 

                      

๔ 
 

                      

๕ 
 

                      

  คะแนนรวม  
บัตรไมประสงคลงคะแนน                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผูสมัคร บัตรไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสียท้ังหมด  
 
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (.........................................) 
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (........................................)   
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (.........................................) 
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (........................................)                                                
                               
 (ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมคัร/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 
หมายเหตุ แบบ ส.ถ. ๑๓ สามารถขยายเพ่ือใหขีดคะแนนไดสะดวก และประชาชนสามารถมองเห็น  
              ไดอยางชัดเจน 

 

ส.ถ. ๑๓ 

     แผนท่ี ............... 
 



 
 

(ตัวอยาง) 
แบบขีดคะแนนเลือกตัง้ (ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 
 
 ในการเลือกตั้งเมื่อวนัท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ............. 
หนวยเลือกตั้งท่ี........ เขตเลือกตั้งท่ี ......  (ถามี) ตําบล/แขวง .................อําเภอ/เขต ..................................... 

จังหวัด ........................... 
หมายเลข 
ผูสมัคร 

ชื่อ - สกุล ชองขีดคะแนน คะแนน

รวม ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๕ ๔๐ ๔๕ ๕๐ ๕๕ ๖๐ ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐

๑ 
 

                      

๒ 
 

                      

๓ 
 

                      

๔ 
 

                      

๕ 
 

                      

  คะแนนรวม  
บัตรไมประสงคลงคะแนน                      
บัตรเสีย                      

รวมคะแนนผูสมัคร บัตรไมประสงคลงคะแนน และบัตรเสียท้ังหมด  
 
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (.........................................) 
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (........................................)   
(ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
         (.........................................) 
(ลงชื่อ) ........................................ กรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
         (........................................)                                                
                               
 (ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมคัร/ผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 
หมายเหตุ แบบ ผ.ถ. ๑๓ สามารถขยายเพ่ือใหขีดคะแนนไดสะดวก และประชาชนสามารถมองเห็น  
              ไดอยางชัดเจน 

 

ผ.ถ. ๑๓ 

     แผนท่ี ............... 
 



 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ............. 

เขตเลือกตัง้ท่ี .............ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

เร่ือง รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)  
 

 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) กรณี (........................................................) 

จํานวน ....... คน เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............. พ.ศ. ...... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ท่ี . . . . . . . . . . . . . .เขตเลือกตั้ง ท่ี . . . . . . . . . . .  (ถามี)            

ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต .....................         จังหวัด ................................ 

ไดนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เรียบรอยแลว จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 
 ๑. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ................. คน (.....................) 
 ๒. จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง ................. คน (.....................) 
 ๓. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมาท้ังหมด ................. บัตร (.....................) 
 ๔. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีใชลงคะแนนเลือกตั้ง .................... บัตร (.....................) 
 ๕. จํานวนบัตรดี ................. บัตร (.....................) 
 ๖. จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีทําเคร่ืองหมายในชองไมประสงคลงคะแนน .............. บัตร (.....................) 
 ๗. จํานวนบัตรเสีย ................. บัตร (.....................) 
 ๘. ผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร ดังนี้ 

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อผูสมัคร ไดคะแนน 
  ตัวเลข (ตัวอกัษร) 

  ตัวเลข (ตัวอกัษร) 

ฯลฯ 

  ประกาศ ณ วันท่ี ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 

      (ลงชื่อ) .................................... ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
             (....................................) 
(ลงชื่อ) ............................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง (ลงชื่อ) .............................กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (..............................)                (..............................) 

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

(ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมัคร (ถามี) (ลงชื่อ) ............................... ผูแทนผูสมัคร (ถามี) 
          (..............................)              (..............................) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

เร่ือง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
 

 ตามท่ีไดมีการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) กรณี (........................................................) 

จํานวน ........... คน เมื่อวันท่ี ......... เดือน ............. พ.ศ. ..... นั้น 
 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)   ไดดําเนินการ             
รวมผลคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ของเขตเลือกตั้งท่ี ............... (ถามี) อําเภอ/เขต 

.................................. จังหวัด .................................. เสร็จส้ินแลว จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกันเกี่ยวกับ 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลําดับผูไดคะแนนสูงสุด ดังนี้ 
 ๑. จํานวนคะแนนที่ผูสมัครไดรับ  
ลําดับท่ี ชื่อผูสมัคร หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร 
ไดคะแนน หมายเหตุ

   ตัวเลข (ตัวอกัษร)  

   ตัวเลข (ตัวอกัษร)  

   ตัวเลข (ตัวอกัษร)  

ฯลฯ 

 ๒. จํานวนบัตรเลือกตั้ง 
   ๒.๑ บัตรเลือกตั้งท่ีไดรับมาท้ังหมด จํานวน ................. บัตร  
   ๒.๒ บัตรเลือกตั้งท่ีใช จํานวน ................ บัตร 
   ๒.๓ บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือ จํานวน ................ บัตร  
   ประกาศ ณ วันท่ี ............. เดือน .................................. พ.ศ. .................. 
 (ลงชื่อ) ....................... ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)                

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

 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
                  (.....................) 

 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
                  (.....................) 
 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
                  (.....................) 

 (ลงชื่อ) ....................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
                  (.....................) 

ส.ถ./ผ.ถ. ๑๕ 



 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
ท่ีเลือกตั้ง (ระบุสถานที่) หนวยเลือกตั้งท่ี ............... เขตเลือกตั้งท่ี ................ 

ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ...........) คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

จํานวน ......... คน (ไมนอยกวา ๕ คน) และเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง จํานวน ....... คน  

ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ออกจากท่ี

เลือกตั้งและนํามามอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา ( ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) โดยมี

รายการสงมอบ ดังนี้ 
 ๑. หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวน ................ ใบ                                        
   หีบบัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน   จํานวน ................ ใบ 
 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.๙) ชุดหมายเหตุการลงคะแนนเลือกตั้ง   

จํานวน ................... ชุด และชุดอื่น ๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.๓๓) จํานวน ................. ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ.๓๔)  
จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน .................... บัตร 
   บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน  จํานวน ................. บัตร 
 ๖. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน  จํานวน .............. บัตร 
   ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน   จํานวน .............. บัตร 
 ๗. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด 
 ๘.  รายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ. ๑๔) จํานวน............... ชุด 
   รายงานผลการนับคะแนน (ผ.ถ. ๑๔) จํานวน............... ชุด 
 ๙.  คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
            ๑๐. แบบขีดคะแนน (ส.ถ. ๑๓ ) จํานวน........................แผน 

               แบบขีดคะแนน (ผ.ถ. ๑๓ ) จํานวน........................แผน 

 ๑๑. วัสดุอุปกรณอื่นๆ (ระบุ) .......................... 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ.๑๖ 



- ๒ - 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา........ (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) ............หรือผูท่ีไดรับ 

มอบหมายไดตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว 

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
             (.......................................) (ผูมอบ) 
 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 
 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
          (.......................................) (ผูมอบ) 

 

 (ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง 
          (.......................................)  
 

. (ลงชื่อ) ......................................... พยาน/เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจําท่ีเลือกตั้ง 
          (.......................................) 
 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 

 (ลงชื่อ) ......................................... กรรมการการเลือกตั้งประจํา (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
        วันท่ี ........................ เดือน .................................. พ.ศ. ................. 
หมายเหต ุ  กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ีไมอาจรวมเดินทางไปสงหีบบัตรเลือกตั้งได คือ 
  ๑. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
  ๒. ................................................................ เพราะเหตุ ...................................................... 
 

ส.ถ./ผ.ถ.๑๖ 



 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ท่ี............................... 

เขตเลือกตัง้ท่ี ....... อําเภอ/เขต ................... จังหวัด .................. 
เร่ือง งดการนับคะแนนเลอืกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 
 เนื่องจากไดเกิดเหตุการณ         จลาจล           อุทกภัย          อัคคีภัย           เหตุสุดวิสัยอื่น   
หนวยเลือกตั้งท่ี............... เขตเลือกตั้งท่ี .......... (ถามี) ตําบล/แขวง ................... อําเภอ/เขต..................... 

จังหวัด ......................... ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ........ เดือน .................. พ.ศ. ......ทําใหไมสามารถทําการนบั

คะแนนเลือกตั้ง ของหนวยเลือกตั้งดังกลาวได 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอ ๑๘๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งท่ี............เขตเลือกตั้งท่ี........................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต...............................

จังหวัด.................................................จึงประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งในหนวยเลือกตั้งนี้  
 
     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
                           ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๓ 



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจังหวัด ............................... 

เร่ือง กําหนดวันและสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
 
 ตามท่ีคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งท่ี ........เขตเลือกตั้งท่ี ......(สมาชิกสภาทองถ่ิน) ตําบล/แขวง 

.................. อําเภอ/เขต .......................... จังหวัด ............................. ไดประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง 

(สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) ของหนวยเลือกตั้งดังกลาว  เมื่อวันท่ี ....... เดือน ................ พ.ศ. ....             

ในการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ........ เดือน .............. พ.ศ. .... เนื่องจาก ...................................................... นั้น   

 อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และขอ ๑๘๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ในการประชุมคร้ังท่ี ......./.... เมื่อวันท่ี ...... เดือน ............. พ.ศ. .... 

จึงประกาศใหมีการนับคะแนนเลือกตั้งในวันท่ี ..... เดือน .......... พ.ศ. .... ณ........... (สถานท่ี) ..................... 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. .......... 
 
 
 
               (ลงชื่อ) .............................................. 
                (............................................) 
               ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ............................. 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๒๔ 



 
 

 

 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่................. 

เขตเลือกตั้งที่............อําเภอ/เขต...............จังหวัด.................... 

เร่ือง  จํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน 

______________ 

 ดวยคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่............หมูที่.......ตําบล/แขวง.........................       

อําเภอ/เขต...............................ที่เลือกตั้ง................................เขตเลือกตั้งที่ .......................                 

ไดตรวจนับบัตรเลือกตั้ง ....(สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)..... ที่ไดรับมาแลวทั้งหมดมีจํานวน ดังน้ี 

  

 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. .... 

 

ลงชื่อ .............................................. 

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

        ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ   ส.ถ./ผ.ถ.๓๓ จัดทํา จํานวน ๓ ชุด 

๑. ปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง จํานวน ๑ ชุด 

๒. สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ ชุด 

๓. เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน ๑ ชุด 
 

ประเภทของบัตรเลือกตั้ง จํานวน หมายเหตุ 

๑. สมาชิกสภาทองถิ่น ......................................บัตร  

๒. ผูบริหารทองถิ่น ......................................บัตร  

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๓ 



 
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่ ........... 

เขตเลอืกตั้งที่ ....... อําเภอ/เขต ......................... จังหวัด .................... 

เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิน้การลงคะแนน 

______________ 

 ตามที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งที่.............. หมูที่ ..... ตําบล/แขวง ................. 

อําเภอ/เขต...................... ที่เลือกตั้ง ...................... เขตเลือกตั้งที่ ........ จังหวัด.................................          

ไดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน และไดเปดการลงคะแนนเลือกตั้ง ....(สมาชิกสภา/

ผูบริหารทองถิ่น)..... ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันน้ี เปนตนมา น้ัน 

 บัดน้ีการลงคะแนนเลือกตั้งไดเสร็จสิ้นลงแลว จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ดังน้ี 

รายการ 
การเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาทองถิ่น 

การเลือกตั้ง 

ผูบริหารทองถิ่น 
หมายเหต ุ

๑. จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับมา .............................บัตร .............................บัตร  

๒. มีผูมาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งและลงคะแนน .............................คน .............................คน  

๓. บัตรเลือกตั้งที่เหลือ .............................บัตร .............................บัตร  

ประกาศ  ณ  วันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. .... 

 

ลงชื่อ .............................................. 

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

        ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ   ส.ถ./ผ.ถ.๓๔ จัดทํา จํานวน ๓ ชุด 

๑. ปดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง จํานวน ๑ ชุด 

๒. สงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน ๑ ชุด 

๓. เก็บไวเปนหลักฐาน จํานวน ๑ ชุด 

ส.ถ./ผ.ถ.๓๔ 



 
 

 

 

บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้ง(สมาชิกสภาทองถิน่) 

หนวยเลือกตัง้ท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

อําเภอ ................ เขตเลือกตัง้ท่ี ......... จังหวัด .............................. 

 

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

จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยูในถุงวัสดุใส จํานวน ............... บัตร 

๑. บัตรดี จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งท่ีไมประสงคจะลงคะแนน  จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๔ แบบขีดคะแนนเลือกตัง้ (ส.ถ. ๑๓) จํานวน ..................... ชุด 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. ๑๔) จํานวน ..................... ชุด 

 

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

ส.ถ. ๔๑ 



 
 

 

 

บันทึกขอมูลจํานวนบัตรเลือกตั้ง(ผูบริหารทองถิน่) 

หนวยเลือกตัง้ท่ี ........ หมูท่ี ....... ตําบล/เทศบาล ............................. 

อําเภอ ................ เขตเลือกตัง้ท่ี ......... จังหวัด .............................. 

 

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

จํานวนบัตรเลือกตั้งท่ีบรรจุอยูในถุงวัสดุใส จํานวน ............. บัตร 

๑. บัตรดี จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๒. บัตรเลือกตั้งท่ีไมประสงคจะลงคะแนน  จํานวน ................ บัตร (.........................................) 

๓. บัตรเสีย จํานวน ................ บัตร (.........................................) 
๔ แบบขีดคะแนนเลือกตัง้ (ผ.ถ. ๑๓) จํานวน ..................... ชุด 

๕. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ. ๑๔) จํานวน ..................... ชุด 

 

             

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

             

      

ผ.ถ. ๔๑ 



 

     

 

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตัง้  

ท่ีมีอยูในหีบบัตรเลือกตัง้ท่ี.... 

-------------------- 

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

จํานวนถุงวัสดุใสท้ังหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด .................................... 
ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ท่ี หมายเหตุ

๑     
๒     
๓     
...     
ฯลฯ     

 
 

 

 

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

  สวนทองถ่ิน/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
         (......................................)  

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

  สวนทองถ่ิน/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
         (......................................)  

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

  สวนทองถ่ิน/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
          (......................................)  

 

หมายเหต ุ ใชสําหรับปดขางหีบบัตรเลือกตัง้ท่ียุบรวม 

 

   

 

 

ส.ถ. ๔๒ 



 

 

     

 

 

บันทึกขอมูลของหนวยเลือกตั้งสําหรับบัตรเลือกตัง้  

ท่ีมีอยูในหีบบัตรเลือกตัง้ท่ี.... 

-------------------- 

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

จํานวนถุงวัสดุใสท้ังหมดที่อยูในหีบบัตรเลือกตั้ง ......... ถุง 

ซึ่งประกอบดวยถุงวัสดุใสของหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ........ จังหวัด .................................... 
ดังตอไปนี้ 

ลําดับท่ี อําเภอ ตําบล/เทศบาล หนวยเลือกตัง้ท่ี หมายเหตุ

๑     
๒     
๓     
...     
ฯลฯ     

 
 

 

 

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

  สวนทองถ่ิน/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
         (......................................)  

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

  สวนทองถ่ิน/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
         (......................................)  

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

  สวนทองถ่ิน/ผูท่ีไดรับมอบหมาย 
          (......................................)  

         

 

 

หมายเหต ุ ใชสําหรับปดขางหีบบัตรเลือกตัง้ท่ียุบรวม       

  

ผ.ถ. ๔๒ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
เรื่อง บัญชีรายชือ่ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

 
สําหรับหนวยเลือกตั้งที่ .......... หมูที่ .......... ตําบล/แขวง ........................... เทศบาล ....................... อําเภอ/เขต ........................... 
บานเลขที่  ........................... ถึงบานเลขที่  ........................... หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ........................... ถนน ........................... 

ตําบล/แขวง ........................... เทศบาล ....................... อําเภอ/เขต ........................... 
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ........................................................................................ 

      ๑. ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน .................. คน 
      ๒. ผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. คน 
      รายละเอียดขอ ๒. ปรากฏตามบัญชรีายชื่อตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๙ ที่แนบทายประกาศนี ้
                 ลงชื่อ    ประธานกรรมการประจําหนวยเลือกตัง้ 
                       (...........................................) 
ลงชื่อ              กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   ลงชื่อ     กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
     (...........................................)             (...........................................) 
ลงชื่อ              กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   ลงชื่อ     กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
     (...........................................)             (...........................................) 
ลงชื่อ              กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง   ลงชื่อ     กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 
     (...........................................)             (...........................................) 
 

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

ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑ 

ยกเลิก 



  
 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้สมาชิกสภาทองถิน่ (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
ณ สถานท่ีนับคะแนน (ระบุสถานที่)  

ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ........... เวลา ............... น.) คณะกรรมการนบั

คะแนนเลือกตั้ง ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง......................................... 

มอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

 ๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ................ ใบ (ใสสายรัด หมายเลข .....................) 
 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดหมายเหตุ การลงคะแนนเลือกตั้ง    

ใชลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ ./ผ .ถ .  ๓๓)                

จํานวน .................... ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)    

ซึ่งมีผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑) จํานวน ...(ถามี)... ฉบับ 
 ๖. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ..................... บัตร 
 ๗. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. บัตร 
 ๘. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด  
 ๙. แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) จํานวน ................... ฉบับ 

 ๑๐. ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จํานวน ................... ฉบับ 
 ๑๑. สมุดรายงานประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙) จํานวน ............ ชุด  
 ๑๒.  คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
 ๑๓.  วัสดุอุปกรณหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ...................................................................... 

 
 
 

ส.ถ. ๑๖/๑    ยกเลิก 



 
 
 
 
 

- ๒ - 
 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายได

ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว จึงลงลายมอื

ชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
                              ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

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

 

 
 
 

ส.ถ. ๑๖/๑ 

   ยกเลิก 



 
 
 
 

 

รายงานการสงหีบบัตรเลอืกตั้ง  

และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตัง้ผูบริหารทองถิ่น (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
ณ สถานท่ีนับคะแนน (ระบุสถานที่)  

ตําบล/แขวง ...................... อําเภอ/เขต ....................... จังหวัด ...................... 

 
 
 วันนี้ (วันท่ี ............... เดือน ......................... พ.ศ. ........... เวลา ............... น.) คณะกรรมการนบั

คะแนนเลือกตั้ง ไดนําหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง......................................... 

มอบใหแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

 ๑. หีบบัตรเลือกตั้ง จํานวน ................ ใบ (ใสสายรัด หมายเลข .....................) 
 ๒. ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙) ชุดหมายเหตุ การลงคะแนนเลือกตั้ง    

ใชลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................... ชุด และชุดอื่นๆ จํานวน ...................... ชุด (ถามี) 
 ๓. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการลงคะแนน (ส.ถ ./ผ .ถ .  ๓๓)                

จํานวน .................... ฉบับ 
 ๔. ประกาศรายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๔)    

ซึ่งมีผูมาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง จํานวน ..................... ฉบับ 
 ๕. ประกาศรายชื่อผูมาใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๙/๑) จํานวน ...(ถามี)... ฉบับ 
 ๖. บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ..................... บัตร 
 ๗. ตนข้ัวบัตรเลือกตั้งท่ีใชในการลงคะแนนเลือกตั้ง จํานวน ................. บัตร 
 ๘. สมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๒) จํานวน ................... ชุด  
 ๙. แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๓) จํานวน ................... ฉบับ 

 ๑๐. ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๑๔) จํานวน ................... ฉบับ 
 ๑๑. สมุดรายงานประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙) จํานวน ............ ชุด  
 ๑๒. คูหาลงคะแนน จํานวน ................ คูหา 
 ๑๓. วัสดุอุปกรณหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ ...................................................................... 
 

ผ.ถ. ๑๖/๑    ยกเลิก 



 
 
 
 

 
- ๒ - 

 
 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายได

ตรวจสอบหีบบัตรเลือกตั้งและรับมอบเอกสารหลักฐานตามรายการดังกลาวขางตนไวถูกตองแลว จึงลงลายมอื

ชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 
 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
          (.......................................)  (ผูมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
                              ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

 
 (ลงชื่อ) .........................................  กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                              หรือผูแทน 
          (.......................................) (ผูรับมอบ) 

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

 

 

 
 

ผ.ถ. ๑๖/๑ 
   ยกเลิก 



ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
เร่ือง  กําหนดระยะเวลาเดินทางในการสงหีบบัตรเลอืกตัง้ 

                                  จากท่ีเลือกตัง้ไปยังสถานท่ีนับคะแนนเลอืกตัง้ 
______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๖/๑ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและชื่อ) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด จึงประกาศกําหนด

ระยะเวลาเดินทางในการสงหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหาร

ทองถิ่น) จากท่ีเลือกตั้งไปยังสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง (   ระบุสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง   ) ดังนี้ 
๑. เขตเลือกตั้งท่ี ๑  

หนวย 
เลือกตั้งที ่

ที่เลือกตั้ง/หมูที่

ตําบล/อําเภอ 
ระยะทาง

ประมาณ 
(กม.) 

ระยะเวลา 
ในการเดินทาง 

หมายเหตุ

     

 ฯลฯ    

๒. เขตเลือกตั้งท่ี ๒  
หนวย 

เลือกตั้งที ่
ที่เลือกตั้ง/หมูที่

ตําบล/อําเภอ 
ระยะทาง

ประมาณ 
(กม.) 

ระยะเวลา 
ในการเดินทาง 

หมายเหตุ

     

 ฯลฯ    

                                                         ฯลฯ 

 ประกาศ ณ วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ. .......... 

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

        ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๗ 

 ยกเลิก 



 
คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
ท่ี............./................ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลอืกตัง้และเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตัง้ 
______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๖๐ และขอ ๖๒ ของระเบียบคณะกรรมการ      

การเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติ

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) คร้ังท่ี........./...........เมื่อวันท่ี.........

เดือน..................พ.ศ. ........ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ...... 

เดือน ............. พ.ศ. .... จึงแตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งและเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง       

ฝายตาง ๆ ในการเลือกตั้ง ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) ในวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ. ....ดังตอไปนี้ 
๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)   

 ๑.๑ เขตเลือกตั้งท่ี ๑  (ระบุสถานท่ี) 
 ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ประกอบดวย 
      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                         ฯลฯ 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 ยกเลิก ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘ 



 
-๒- 

  
 ๑.๒ เขตเลือกตั้งท่ี ๒  (ระบุสถานท่ี) 
 ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ประกอบดวย 
      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                      ฯลฯ   
๒. การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน (...ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ...) 
 ๒.๑ แหงท่ี ๑ (ระบุสถานท่ี) 
  ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ประกอบดวย 

      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                      ฯลฯ   
 

  

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘ 

 ยกเลิก 



 

 

- ๓ - 
 
๒.๒ แหงท่ี ๒ (ระบุสถานท่ี) 
  ๑) คณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ประกอบดวย 

      ๑.๑.๑ ประธานกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก................. 
                              ๑.๑.๒ กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ไดแก          
          (๑) .................................    (๒) ............................... 

              (๓) .................................    (๔) ............................... 
              (๕) .................................    (๖) ...............................   
                             ฯลฯ 

 ๒) เจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้งฝายตาง ๆ ไดแก (ถามี) 
    (๑) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 

       (๒) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
     (๓) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
       (๔) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๕) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
   (๖) ฝาย.....................................จํานวน..................ชุด (รายชื่อตามผนวก) 
                                                      ฯลฯ      
ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ. ........... 

 

 

 

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

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘ 
 ยกเลิก 



คําส่ังผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
ท่ี............./................ 

เร่ือง  แตงตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง 
______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ และขอ ๖๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง       

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) คร้ังท่ี........./...........เมื่อวันท่ี.........เดือน..................

พ.ศ. ....  และมติคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดคร้ังท่ี .../.... เมื่อวันท่ี ... เดือน .............     

พ.ศ. .... จึงแตงตั้งกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารองในการเลือกตั้ง (ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น)          

ในวันท่ี..........เดือน.............พ.ศ. ....ดังตอไปนี้ 
๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ)   

 ๑) กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง ไดแก  
 (๑) .................................    (๒) ............................... 

(๓) .................................    (๔) ............................... 
(๕) .................................    (๖) ...............................   

ฯลฯ 

๒. การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน (...ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ...) 
 ๑) กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสํารอง ไดแก   

 (๑) .................................    (๒) ............................... 
(๓) .................................    (๔) ............................... 
(๕) .................................    (๖) ...............................   

                             ฯลฯ 

ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี.................เดือน..........................พ.ศ. ........... 
 
  ส่ัง ณ วันท่ี...................เดือน.......................... พ.ศ. ........... 

 

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

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 
 
 

 
 

 

 
  

 
 ส.ถ./ผ.ถ. ๓๘/๑ 

 ยกเลิก 



 
 
 
 
 
 
 

                                                          ปกหนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙ 

สมุดรายงานเหตุการณประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 
(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

__________________ 
สถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง.......(ระบุสถานท่ี)...........  เขตเลือกตั้งท่ี....................(ถามี) 

ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................... 
ในการเลือกตั้งเมื่อวนัท่ี.........................เดือน.............................พ.ศ. ........................ 

 

 

 ยกเลิก 



 

สมุดรายงานเหตุการณประจําสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

(ชื่อสมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 
______________   

 ๑. สถานท่ีนับคะแนนเลือกตัง้ (ระบุสถานท่ี) เขตเลือกตัง้/แหงท่ี...................(ถามี)           

หมูท่ี...............ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต............................จงัหวัด...................................          

ในการเลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) เมื่อวันท่ี............เดือน......................พ.ศ. .......... 
 ๒. บันทึกเหตุการณตาง ๆ ระหวางการนับคะแนนเลือกตั้ง (ถามี) 
     คร้ังท่ี ๑ ................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................. 
  จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

    (ลงชื่อ) ......................................... ผูรองเรียน/คดัคาน (ถามี) 
                                                  (.........................................) 
                                        วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

 

                                        (ลงชื่อ) ......................................... ผูจดบันทึก/กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
                                                  (.......................................) หรือเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

      คร้ังท่ี ๒ ................................................................................................................... 

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

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

                                                           ฯลฯ    
จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 

 

    (ลงชื่อ) ......................................... ผูรองเรียน/คดัคาน (ถามี) 
                                                  (.........................................) 
                                        วันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ. ............. 

                                        (ลงชื่อ) ......................................... ผูจดบันทึก/กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง 
                                                  (.......................................) หรือเจาหนาท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง 

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

                                                             ฯลฯ 
 

 
 

 

 
  

 
 

 ยกเลิก ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙ 



 
 

 

- ๒ - 

  

ไดตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณในระหวางการนับคะแนนเลือกตัง้ดังกลาวขางตนแลว 
เห็นวาถูกตองตามความเปนจริง จึงลงลายมอืชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ถ./ผ.ถ. ๓๙ 

 ยกเลิก 



ประกาศผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา (ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

อําเภอ/เขต..................... จังหวัด.......................... 
เร่ือง  กําหนดสถานที่นับคะแนนเลอืกตัง้ (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่น) 

______________ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอ ๑๖๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง      

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงประกาศกําหนดสถานท่ีนับคะแนน

เลือกตั้ง (สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ิน) ดังตอไปนี้ 

 ๑. การเลือกตั้ง (สมาชิกสภาทองถ่ิน) 
  (๑) เขตเลือกตั้งท่ี ๑ กําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ................................... 
  (๒) เขตเลือกตั้งท่ี ๒ กําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตั้ง ณ .................................... 

ฯลฯ 
 
 ๒. การเลือกตั้ง (ผูบริหารทองถ่ิน) กําหนดสถานท่ีนับคะแนนเลือกตัง้ ณ ................... 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ. .......... 

 

 

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

        ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจาํ(ประเภทองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชื่อ) 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

ส.ถ./ผ.ถ. ๔๐ 

 ยกเลิก 




