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การด าเนินการตรวจสอบ 
ความถูกต้องของการนับคะแนน 

การจัดท ารายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/10) และน าส่งสิ่งของดังต่อไปนี้คืน
ให้แก่ กกต.ท้องถิ่น หรือผู้ที่ กกต.ท้องถิ่น มอบหมาย 

1. หีบบัตรเลือกตั้ง 
2. เอกสารก ากับหีบบัตรเลือกตั้ง 

ประกอบด้วย 
2.1 บัตรเลือกตั้งท่ีเหลือท้ังหมดและ

ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง 
2.2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) ชุดท่ีใช้
ตรวจสอบและหมายเหตุ   
การออกเสียงลงคะแนน 

2.3 ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้ง
ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
(ส.ถ./ผ.ถ. 5/2) 

2.4 รายงานเหตุการณ์ประจ าท่ี
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/3) และ
ส าเนาแบบทักท้วง (ส.ถ./ผ.ถ. 
5/5) ถ้ามี 

2.5 ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้ง
เมื่อเสร็จสิ้นการออกเสียง
ลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/4) 

2.6 รายงานผลการนับคะแนน
เลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) 
จ านวน 1 ชุด 

2.7 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง 
(ส.ถ./ผ.ถ. 5/10) 

3. คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดและ
สิ่งของอื่นๆ 

ถุงใบที่ 1 

ถุงใบที่ 2 

ถุงใบที่ 3 

แบบพิมพ์ที่ปดิประกาศ ณ ที่เลือกตั้งภายหลังการนับคะแนนเสร็จสิ้น 

1. ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/2) 
2. ประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสรจ็สิ้นการออกเสียงลงคะแนน     

(ส.ถ./ผ.ถ. 5/4) 
3. รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) จ านวน 1 ชุด 

ใส่เอกสารข้อ  
 2.1 - 2.6,     
สมุดแบบพิมพ์
ประจ าหน่วย 

ใส่ป้ายต่างๆ 
และเอกสาร
อ่ืนๆ 

ใส่วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

ก 
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

การแบ่งหน้าท่ีของกรรมการประจ าหน่วยเลือกต้ัง  
ในการนับคะแนน 

 ตรวจนับจ านวนต้นขั้วบัตร และบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือ บันทึก
จ านวนบัตรเลือกตั้งท่ีใช้ไปและทีเ่หลือ ลงที่ปกหลังของบัตร
เลือกตั้งและลงลายมือช่ือบนปกหลังบัตรเลือกตั้งแตล่ะเล่ม 
เจาะบัตรที่เหลือทุกฉบับ และใช้เชือกมัด แยกเป็น
ประเภทๆ ละ 2 ปึก 

 จัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จ
สิ้นการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/4)   จ านวน 3 ชุด 

 นับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งจากบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธิ
เลือกตั้ง ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน 
และบันทึกข้อมูลจ านวนผู้มสีิทธิเลอืกตั้ง และผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งในแผ่นแรกของบัญชีรายชือ่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   
(ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) โดยบันทึกจ านวนแยกเป็นชายและหญิง
ด้วย 

คนที่ 1 

หยิบบัตรทลีะฉบับ คลี่และส่ง 

คนที่ 2 

วินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง และอ่าน 

คนที่ 3 

ขานทวนและ ขีดคะแนน 

คนที่ 4 
เจาะบัตรและใส่ลงภาชนะ 

 บัตรด ี
 บัตรเสีย 
 บัตรไม่เลือก

ผู้สมคัรใด 
 

1. กปน. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

2. หากตรวจสอบแล้วไมต่รงกันอีก ให้รายงานพร้อมเหตุผลของการ
นับคะแนนไม่ตรง ผ่าน ผอ.กต.ท้องถิ่น เพื่อรายงาน ผอ.กต.จว. 
เพื่อให้ กกต. พิจารณาสั่งนับคะแนนใหม่ หรือสั่งออกเสียง
ลงคะแนนใหม่ 

3. บันทึกไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าทีเ่ลือกตั้ง และน าส่งหบีบตัร
พร้อมวัสดุอุปกรณ์แก ่กกต. ท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

ไม่ถูกต้อง 
จ านวนผู้มาแสดงตนไม่ตรงกับจ านวนบัตรเลือกตั้ง 

ถูกต้อง 

1. น าบัตร 3 ประเภทแยกใส่ถุง (ชั้นใน) พร้อมเขียนจ านวนบัตร 
2. กปน. ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในแบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/6) 

1. จัดท ารายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) 3 ชุด 
2. จัดท าแบบบันทกึข้อมูลจ านวนบัตร (ส.ถ./ผ.ถ. 5/16) 
3. จัดท ารายงานการส่งหีบบัตร (ส.ถ./ผ.ถ. 5/10) 

จัดเก็บเอกสารและสิ่งของใส่ถุงชั้นนอก 
1. แบบขีดคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/6) จ านวน 1 ชุด 
2. รายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) จ านวน 1 ชุด 
3. แบบบันทึกขอ้มูลจ านวนบัตร (ส.ถ./ผ.ถ. 5/16) จ านวน 1 ชุด 
4. ถุงบัตรทั้ง 3 ประเภท จ านวน 3 ถุง 

กปน. ไม่น้อยกว่า  
5 คน และ รปภ. 

น าส่งหีบบัตรพร้อม
สิ่งของส่งคือให้แก่ 

กกต.ท้องถิ่น 

จ านวนผู้มาแสดงตน = บัตรดี + บัตรไม่เลือก + บัตรเสีย 



 ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง 
แบบพิมพ์ และวัสดุ
อุปกรณ์การเลือกตั้ง 

ตรวจความเรียบร้อยภายในและบริเวณโดยรอบสถานท่ี
เลือกตั้ง สภาพหีบบัตรเลือกตั้ง ตรวจนับจ านวนบัตร
เลือกตั้ง จัดท าประกาศรายงานเกี่ยวกับจ านวนบัตร
เลือกตั้งก่อนการออกเสียงลงคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/2) 
จ านวน 3 ชุด 

รปภ. มีหน้าท่ี ดงันี ้
-  รักษาความปลอดภัย

และความสงบเรียบร้อย
บริเวณที่เลือกตั้ง 

-  ช่วยเหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กปน. 

-  รักษาความปลอดภัย
บัตรเลือกตั้ง 
หีบบัตรเลือกตั้ง 
เอกสารและ
อุปกรณ์ที่
เกี่ยวขอ้ง 

จัดแบ่งหน้าท่ี กปน. ดังนี ้

- หน้าท่ีอ านวยความสะดวก 

- หน้าท่ีตรวจสอบบญัชี
รายชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้ง  

- หน้าท่ีมอบบัตรเลือกตั้ง 

- หน้าท่ีควบคุมคูหาออก
เสียงลงคะแนน 

- หน้าท่ีควบคุมหีบบัตร
เลือกตั้ง 

 แสดงหีบบัตรเลือกตั้งให้เห็นว่าเป็นหีบเปล่า 

 ปิดหีบบัตรเลือกตั้งโดยใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นที่
ใช้แทนสายรัด ให้ กปน. ลงลายมือชื่อบนสายรัด 
แล้วปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง พร้อมบันทึกการ
ด าเนินการในรายงานเหตุการณ์ประจ าหน่วย
เลือกตั้ง 

ปธ.กปน. กล่าวเปิดการออก

เสียงลงคะแนนและเร่ิม

ด าเนินการออกเสียงลงคะแนน 

 เข้ารับการอบรม 

 จัดเตรียมสถานที่เลือกตั้ง 

 การตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  
ตรวจสอบรายชื่อ ล าดับที่ และภาพใบหน้าของผู้มี

สิทธิเลือกตั้งว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันให้ลงลายมือ
ช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง และส่งมอบหลักฐานฯ 
พร้อมแจ้งล าดับที่แก่ กปน. ผู้ท าหน้าท่ี
มอบบัตรเลือกตั้ง 

การอ านวยความสะดวก 
1) แนะน าผู้มสีิทธิเลือกตั้งจดล าดับท่ีจากบัญชีรายชื่อผูม้ีสิทธิ

เลือกตั้ง 
2) แนะน าให้ผู้มสีิทธิเตรียมหลักฐานแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิ 
3) จัดระเบียบให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนน 
4) ประชาสมัพันธ์ขั้นตอนการ

ลงคะแนน และหลักฐานในการ
แสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 

5) การอ านวยความสะดวกแก่คน
พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอาย ุ

 บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรหมดอายุก็ใช้ได้) 
 บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือ

หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลักขอผู้ถือบัตร 

การมอบบัตรเลอืกตั้ง (กรณีเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
และผู้บริหารท้องถิน่พร้อมกัน) 
คนท่ี 1 มอบบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
1) รับหลักฐานการแสดงตนจาก กปน. ผู้ท าหน้าที่

ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มสีิทธเิลือกตั้งและรับฟังว่ามี
ชื่ออยู่ในบัญชีรายชือ่ผู้มีสทิธิเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ. 1/5) 
ล าดับที่เท่าใด 

2) จดบันทึกล าดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของผู้มี
สิทธไิวท้ี่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง
ลายมือไว้ที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งหรือพิมพล์ายน้ิวมือ แล้วให้ 
กปน. ลงลายมือชื่อในต้นขั้วบัตรเลอืกตั้ง 

3) ฉีกบัตรเลือกตั้งผู้บริหารทอ้งถิ่นตามรอยปรุจากต้นขั้วบัตร
เลือกตั้งโดยใช้ไม้บรรทัดทาบ  

4) พับบัตรเลือกตั้งตามรอยพับให้เรียบร้อย 
5) ส่งมอบหลักฐานแสดงตน และบัตรเลือกตั้งผู้บริหาร

ท้องถิ่นให้ กปน. ผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งคนที่ 2 และ
แจ้งให้ทราบด้วยวา่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้ันมีชื่ออยู่ในบัญชี
รายชื่อผู้มีสทิธิเลอืกตั้งล าดับที่เท่าใด 

คนท่ี 2 มอบบัตรเลือกตั้งสมาชกิสภาทอ้งถิ่น 
1) รับมอบหลักฐานการแสดงตนและบัตรเลือกตั้ง

จาก กปน. ผู้ท าหน้าที่มอบบัตรเลอืกตั้ง คนที่ 1 
และรับฟังวา่ผู้มีสทิธิเลอืกตั้งน้ันมีทือ่ยู่ในล าดับที่ใด 

2) ด าเนินการเช่นเดียวกับ กปน. ผู้ท าหน้าที่ผู้มอบบัตร
เลือกตั้งคนที่ 1 ตามล าดับ ขอ้ 2) - 5) 

3) มอบบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท พร้อม
หลักฐานการแสดงตนคืนให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งเพือ่ไปออกเสียงลงคะแนน 
 

การควบคุมคูหาลงคะแนน 
1) ตรวจสอบการปิดประกาศ 

ค าเตือน การกระท าความผิดเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งท่ี
ด้านในคูหาลงคะแนนทุกคูหา 

2) จัดระเบียบการเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งละ 1 คน  
3) แนะน ามิให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งใช้เครือ่งมือหรือ

อุปกรณ์ใดบันทึกภาพบตัรเลือกตั้งที่ตนได้
ลงคะแนนแล้ว 

4) แนะน าให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งพับบตัรเลือกตั้งให้
เรียบร้อยก่อนออกจากคูหาลงคะแนน 

5) ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ หรือผูสู้งอายุให้สามารถลงคะแนนได้  

การควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 
1) ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง 
2) ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง น าบัตรเลือกตัง้ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง

ด้วยตนเองต่อหน้า กปน. ผู้ควบคมุหีบบัตรเลือกตั้ง 
3) ดูแลให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตร

เลือกตั้งแตล่ะประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน 
4) ควบคุมมิให้ผูม้ีสิทธิเลือกตั้งน าบัตรเลือกตั้งออกไปจากท่ี

เลือกตั้ง และระวังมิใหม้ีการกระท าผิดเกีย่วกับบัตร
เลือกตั้ง เช่น การฉีกบัตรเลือกตั้ง หรือการน าบตัรเลือกตั้ง
ออกไปจากที่เลือกตั้ง 

เมื่อถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน 
- ปธ.กปน. กลา่วปิดการออกเสียงลงคะแนน 
-  งดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง เว้นแต่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งพึงประสงค์จะออก

เสียงลงคะแนนได้มาแสดงตัวอยู่ในที่เลือกตั้งก่อนเวลาปิดการออก
เสียงลงคะแนน แต่ยังไม่ได้แสดงตนหรือรับบัตร ให้ กปน. อนุญาต
ให้บุคคลเหล่านั้นแสดงตนและมอบบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิ 

-  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนออกเสียงแล้วเสร็จ ให้ กปน. ลง
ลายมือชื่อในปา้ยส าหรับปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/1) 
แล้วน าปา้ยดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งบนหีบบัตรเลือกตั้ง
ทั้ง 2 หีบ 

ประมาณ 07.00 น. กปน. และ รปภ. เดินทาง
ถึงสถานทีล่งคะแนนเลือกต้ัง 


