
การลงคะแนนและการนับคะแนน
สาํหรบัการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น



การลงคะแนนและ
การนับคะแนนเลอืกตั�ง

สาํหรบัการเลอืกต ั�ง 
ส.ถ. หรอื ผ.ถ.

ผูม้ีสทิธิเลอืกต ั�งผูม้ีสทิธิเลอืกต ั�ง

รปภ.กปน.



1. คณะกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั�ง

จาํนวนบุคลากร คุณสมบตัิ

พ.ร.บ. ส.ถ. / ผ.ถ.     กาํหนดไม่นอ้ยกว่า 5 คน
ร่างระเบียบ ส.ถ./ผ.ถ.  เลอืก ส.ถ./ผ.ถ. พรอ้มกนั

มี กปน. ไม่นอ้ยกว่า 9 คน

เลอืกเฉพาะ ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
มี กปน. ไม่นอ้ยกว่า 7 คน

เป็นผูม้ีสทิธิเลอืกต ั�ง
ปธ.กปน.   แต่งต ั�งจากขา้ราชการ หรือ จนท.ของรฐั

หรือบุคคลที�ผ่านการอบรมตามหลกัสูตร
ที� สนง.กกต. กาํหนด

 กรณี กปน. มาปฏบิตัิหนา้ที�ไม่ครบ
 กรณีมี กปน. มาปฏบิตัิหนา้ที�ไม่นอ้ยกว่ากึ�งหนึ�ง
 กรณีมี กปน. มาไม่ถงึกึ�งหนึ�ง
 กรณีไม่มี กปน. มาปฏบิตัิหนา้ที�เลย 

ให ้ผอ.กต.ทอ้งถิ�น แต่งต ั�งผูม้ีสทิธิเลอืกต ั�ง 
เป็นกรรมการประจาํหน่วยเลอืกตั�ง 
เพื�อปฏบิตัิหนา้ที�ในหน่วยเลอืกตั�งนั�น ก่อนการนบัคะแนน



2. เจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั

จาํนวนบุคลากร คุณสมบตัิ

 อย่างนอ้ยแห่งละ 2 คน
 กรณีมีความจาํเป็นตามสถานที�ที�มผีลต่อความปลอดภยั
      อาจแต่งตั�งเพิ�มเติมไดต้ามความเหมาะสม

เป็นเจา้หนา้ที�ตํารวจ
เป็นสมาชิกกองอาสารกัษาดินแดน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น
สารวตัรกาํนนั ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น

อาํนาจหนา้ที�

 รกัษาความปลอดภยัและความสงบเรียบรอ้ยบรเิวณที�เลอืกต ั�ง
 สนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ที�ของ กปน. เช่น ช่วยเหลอืสนบัสนุนการปฏบิตัหินา้ที�ในการลงคะแนนและนบัคะแนน



3. ผูมี้สิทธิเลือกตั�ง

3.1 คุณสมบตัิ

 มีสญัชาติไทย
 อายุไม่ตํ �ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวนัเลอืกตั�ง
 มีชื�อในทะเบียนบา้นในเขตเลอืกตั�งเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ปี นบัถงึวนัเลอืกต ั�ง
 คุณสมบตัิอื�นตามที�กฎหมายว่าดว้ยการจดัต ั�ง อปท. กาํหนด

3.2 ลกัษณะตอ้งหา้ม

 ภกิษุ สามเณร นกัพรต นกับวช
 ตอ้งคุมขงั
 อยู่ระหว่างถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกต ั�ง (ไม่ว่าคดีจะถงึที�สดุแลว้หรอืไม่)
 วกิลจริตหรือจติฟั �นเฟือน
 ลกัษณะอื�นตามที�กฎหมายว่าดว้ยการจดัต ั�ง อปท. กาํหนด



3.3 การแจง้เหตทุี�ทาํใหไ้ม่อาจไปใชส้ทิธิเลอืกต ั�งและการถูกจาํกดัสทิธิ
 แจง้เหตุภายใน 7 วนั ก่อนวนัเลอืกต ั�ง หรือภายใน 7 วนั นบัแต่วนัเลอืกต ั�ง
 การถกูจาํกดัสทิธ ิ6 ประการ

สมคัรรบัเลอืกเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. และ ผ.ถ. หรือ ส.ว.
สมคัรรบัเลอืกเป็นกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น
การเขา้ชื�อรอ้งขอใหถ้อดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
ดํารงตําแหน่งขา้ราชการการเมอืง และขา้ราชการรฐัสภาฝ่ายการเมือง
ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารทอ้งถิ�น เลขา ผูช่้วยเลขา ประธานที�ปรึกษา ที�ปรึกษา 
        หรือคณะที�ปรึกษาผูบ้ริหารทอ้งถิ�น
ดํารงตําแหน่งเลขานุการ ผูช่้วยเลขานุการ ประธานสภาทอ้งถิ�น และเลขานุการ
        รองประธานสภาทอ้งถิ�น



3.3 การแจง้เหตทุี�ทาํใหไ้ม่อาจไปใชส้ทิธิเลอืกต ั�งและการถูกจาํกดัสทิธิ

โดยระยะเวลาการถกูจาํกดัสทิธ ิ

มีกาํหนดคร ั�งละ 2 ปี นบัแต่วนัเลอืกตั�ง 

คร ั�งที�ผูม้ีสทิธเิลอืกตั�งไม่ไปใชส้ทิธเิลอืกตั�ง



4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

1. เขา้รบัการอบรม

2. ตรวจรบับตัรเลอืกตั�ง หบีบตัรเลอืกตั�ง แบบพมิพ ์อปุกรณ์การเลอืกตั�ง 
และนําไปเกบ็รกัษาไวใ้นที�ปลอดภยั

3.  จดัเตรยีมสถานที�เลอืกตั�ง (ตามตวัอย่างแผนผงัที�เลอืกตั�ง)

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน กอ่นวนัออกเสยีงลงคะแนน



ขอ้สงัเกต

วนัรบัมอบหบีบตัรและวสัดอุปุกรณ์ใหต้รวจนับจาํนวน                     
บตัรเลอืกต ั�ง และการประทบัตราบนบตัรเลอืกตั�งทกุฉบบั                
พรอ้มกบัตรวจสอบจาํนวนหนา้และจาํนวนหน่วยเลอืกตั�ง                     
ในบญัชีรายชื�อผูมี้สทิธิเลือกต ั�งใหถู้กตอ้ง

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน กอ่นวนัออกเสยีงลงคะแนน



กอ่นเปิดการออกเสยีงลงคะแนน

 เวลา 06.00 น. (โดยประมาณ) กปน. และ รปภ. เดินทางมาถึงที�เลือกต ั�ง 
พรอ้มบตัรเลอืกต ั�ง หบีบตัรเลือกตั�ง แบบพิมพ ์และวสัดุอปุกรณ์การเลือกตั�ง 
ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายในและบริเวณโดยรอบสถานที�เลอืกต ั�ง 

 ตรวจสอบสภาพหบีบตัรเลอืกต ั�ง และตรวจนับจาํนวนบตัรเลือกตั�ง เพื�อจดัทาํ
ประกาศรายงานเกี�ยวกบัจาํนวนบตัรเลือกตั�ง ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 
(ส.ถ./ผ.ถ. 5/2) จาํนวน 3 ชดุ

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน 



กปน. ประชมุจดัแบง่หนา้ที�ความรบัผิดชอบ ดงันี�

 หนา้ที�อาํนวยความสะดวกบริเวณที�เลอืกต ั�ง
 หนา้ที�ตรวจสอบบญัชีรายชื�อผูมี้สทิธิเลอืกต ั�ง
 หนา้ที�มอบบตัรเลือกต ั�ง
 หนา้ที�ควบคมุคูหาออกเสยีงลงคะแนน
 หนา้ที�ควบคมุหบีบตัรเลือกต ั�ง

กอ่นเปิดการออกเสยีงลงคะแนน

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน



เปิดการออกเสยีงลงคะแนน

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.1  ขั�นตอนการลงคะแนน

 เวลา 08.00 น. ให ้กปน. นําหีบบตัรมาแสดงใหผู้มี้สิทธิเลือกตั�งเห็นว่า                     
เป็นหีบเปล่า จากนั�นใหปิ้ดหีบบตัรเลือกตั�ง ปิดเทปกาวผนึกรอยต่อรอบ                   
หีบบตัรเลือกตั�ง ใส่สายรดัหรืออุปกรณ์อื�นที�ใช้แทนสายร ัด ให ้กปน.                     
ลงลายมือชื�อบนสายรดั แลว้เปิดช่องใสบ่ตัรเลอืกต ั�ง

 ปธ.กปน. กลา่วเปิดการออกเสยีงลงคะแนน



4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

1
2 3

4 5

กระบวนการลงคะแนน



ภายหลงัปิดการลงคะแนน ให ้กปน. ดาํเนินการ ดงันี�

 ดาํเนินการเกี�ยวกบับตัรเลอืกตั�ง

 จดัทาํประกาศเกี�ยวกบัจาํนวนบตัรเลือกต ั�ง เมื�อเสรจ็สิ�นการลงคะแนน                           
(ส.ถ./ผ.ถ. 5/4) จาํนวน 3 ชดุ

 นับจาํนวนผูม้าใชส้ทิธิเลอืกต ั�งจากบญัชีรายชื�อผูมี้สทิธิเลอืกต ั�ง และบนัทกึขอ้มูลผูมี้
สทิธิเลอืกต ั�งในแผ่นแรกของบญัชีรายชื�อผูมี้สทิธิเลือกต ั�ง

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง ปิดการลงคะแนน



4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.2  การเลอืกผูส้มคัร

 ผ.ถ. ทาํเครื�องหมายกากบาท (x) เลอืก 1 หมายเลข

 ส.ถ. ทาํเครื�องหมายกากบาท (x) เลอืกตามจาํนวนที�จะพงึมี



การอาํนวยความสะดวกผูม้าใชส้ทิธิเลอืกต ั�ง
ที�เป็นคนพกิาร ทพุพลภาพ หรอืผูสู้งอายุ

กรณีไม่สามารถทาํเครื�องหมาย 
ลงในบตัรเลอืกต ั�ง

กรรมการประจาํหน่วยเลอืกตั�ง

ญาติหรอืบุคคลที�ไวว้างใจ

เป็นผูท้าํเครื�องหมายลงในบตัรเลอืกตั�งแทน โดยความยินยอมและ
เป็นไปตามเจตนาของคนพกิารหรอืทุพพลภาพ หรอืผูสู้งอายุ

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.3  การช่วยเหลอือาํนวยความสะดวกคนพกิาร ทุพพลภาพ และผูสู้งอายุ



เมื�อถงึเวลา 17.00 น. ประธานกรรมการประจาํหน่วยเลอืกตั�ง                                 
กลา่วปิดการออกเสยีงลงคะแนน ใหง้ดจา่ยบตัรเลอืกต ั�ง (ทนัท)ี ยกเวน้

กรณีที�มีผูม้ีสิทธิเลือกตั�งซึ�งประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไดป้รากฏตวัอยู่ในที�เลือกตั�ง เพื�อใชส้ิทธิเลือกตั�งแลว้ 
ก่อนเวลาปิดการออกเสยีงลงคะแนน แต่ยงัไม่ไดแ้สดงตนหรือรบับตัรเลอืกต ั�ง 
ใหก้รรมการประจําหน่วยเลือกตั�งอนุญาตใหบุ้คคลเหล่านั�นแสดงตนและมอบบตัรเลือกตั�งเพื�อใชส้ิทธิเลือกตั�ง              
แลว้บนัทึกไวใ้นรายงานเหตุการณ์ประจาํที�เลอืกต ั�ง (ส.ถ./ผ.ถ.๕/๓) 

4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.4  การดําเนินการกรณีผูม้าแสดงตนมาถงึหลงัเวลาปิดการลงคะแนน



4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง4. การลงคะแนนของผูม้ีสิทธิเลือกตั�ง

4.5  การดําเนินการกรณีผูม้ีสทิธเิลอืกต ั�งไม่สามารถลงลายมือชื�อได ้

กรณีผูมี้สทิธิเลอืกต ั�งไม่สามารถลงลายมือชื�อได ้ใหพ้มิพล์ายนิ� วมือขวาแทน 
หากไม่มีนิ� วหวัแม่มือขวา  ใหพ้มิพนิ์� วหวัแม่มือซา้ย 
หากไม่มีนิ� วหวัแม่มือท ั�งสองขา้ง ใหพ้มิพล์ายนิ� วมือใดนิ� วมือหนึ�งแทน
หากไม่มีนิ� วมืออยู่เลย ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ และหมายเหตุว่าไม่มีนิ� วมือในบญัชีรายชื�อ                 

ผูมี้สทิธิเลอืกต ั�ง



5. การนับคะแนน

5.1 ขั�นตอนการนบัคะแนน

กปน. คนที� 1 หยิบบตัรเลอืกต ั�งคร ั�งละฉบบัและคลี�บตัร สง่ให ้กปน. คนที� 2

กปน. คนที� 2 วินิจฉยับตัรและอา่นคะแนน 

กปน. คนที� 3 ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน

กปน. คนที� 4 เจาะมมุบตัรเลอืกตั�งที�ไดว้ินิจฉยัทกุบตัรและอา่นคะแนน                

แลว้ใสล่งในภาชนะที�เตรยีมไว ้ใหถู้กตอ้งตามประเภท
                ของบตัร



5. การนับคะแนน

5.2 การวนิิจฉยับตัรลงคะแนน

ตวัอย่างการทาํ
เครื�องหมายกากบาท 



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

1) บตัรปลอม หมายถึง บตัรลงคะแนนที�ไม่ไดด้ําเนินการจดัพมิพโ์ดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั�ง และ
เป็นบตัรลงคะแนนที�บุคคลอื�นจดัพมิพใ์หม้ีลกัษณะใกลเ้คียงกบับตัรจริงและนํามาใชใ้นการลงคะแนนเลือกตั�งสมาชิก
สภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (1) ระเบียบฯ ขอ้ 172 (1))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

2) บตัรที�มีการทําเครื�องหมายเพื�อเป็นที�สงัเกต
หรือเขียนขอ้ความใดๆ ลงในบตัรเลือกตั�งนอกจาก
เครื�องหมายในการลงคะแนน เวน้แต่เป็น การกระทํา
โดยชอบดว้ยกฎหมายของคณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั�ง (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (2) ระเบียบฯ 
ขอ้ 172 (2))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

3) บตัรที�มิไดท้ําเครื�องหมายลงคะแนน  
(พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (3) ระเบียบฯ ขอ้ 172 (3))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

4) บตัรที�ทําเครื�องหมายลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัร
เกนิจาํนวนสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นที�
พึงมีในเขตเลือกตั�งนั�น (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (4) 
ระเบียบฯ ขอ้ 172 (4))

หมายเหตุ  สมาชิกสภาทอ้งถิ�นที�พึงมีในเขต
เลอืกต ั�งนั�นมีจาํนวน 6 คน



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

5) บตัรที�ไม่อาจทราบไดว้่าลงคะแนนใหแ้ก่
ผูส้ม ัครใด เวน้แต่เป็นการลงคะแนน “ไม่เลือก
ผูส้มคัรผูใ้ด” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (5) ระเบียบฯ            
ขอ้ 172 (5))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

6) บตัรที�ไดท้ําเครื�องหมายลงคะแนนใหแ้ก่
ผูส้มคัรแลว้ทําเครื�องหมายในช่องทําเครื�องหมาย  
“ไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (6) 
ระเบียบฯ ขอ้ 172 (6))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

7) บตัรที�ทําเครื�องหมายลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัร
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นนอก “ช่องทํา
เครื�องหมาย” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) ระเบียบฯ 
ขอ้ 172 (8))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

8) บตัรที�ทําเครื�องหมายลงคะแนน นอก “ช่อง
ไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด” (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) 
ระเบียบฯ ขอ้ 172 (9))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

9) บตัรที�ทําเครื�องหมายลงคะแนนใน “ช่องทํา
เครื�องหมาย” ที�ไม่มีผูส้มคัร (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 
(7) ระเบียบฯ ขอ้ 172 (10))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

10) บตัรที�ทําเครื�องหมายใหก้บัผูส้มคัรที�ถกูถอน
ชื�อออกจากประกาศรายชื�อผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั�ง 
(พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) ระเบียบฯ ขอ้ 172 (10))

หมายเหตุ ผูส้มคัรหมายเลข 16 ถกูถอนชื�อออก
จากประกาศรายชื�อผูส้มคัรรบัเลอืกตั�ง

๑๖



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

11) บ ัตรที� ทํ า เครื� อ งหมายให ้ก ับผู ้สม ัครที�
เสียชีวิตก่อนวนัเลือกตั�ง (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) 
ระเบียบฯ ขอ้ 172 (10))

หมายเหตุ ผูส้มคัรหมายเลข 17 เสียชีวิตก่อน
วนัเลอืกต ั�ง

๑๗



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

1 2)  บ ัต ร ที� ทํ า เ ค รื� อ ง ห ม าย อื� น นอก จ า ก
เครื�องหมายกากบาท (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) 
ระเบียบฯ ขอ้ 172 (11))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

13) บ ัตรที�ทําเครื� องหมายลงคะแนนใหก้ ับ
ผูส้ม ัครใน “ช่องทําเครื�องหมาย” เกินกว่าหนึ� ง
เครื�องหมายใน “ช่องทําเครื�องหมาย” เดียวก ัน 
สําหรบัการเลือกตั�งผูบ้ริหารทอ้งถิ�นหรือสมาชิกสภา
ทอ้งถิ�นคนเดียว (พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) ระเบียบฯ 
ขอ้ 172 (12))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรเสีย

14) บตัรที�มิใช่บตัรซึ�งกรรมการประจาํหน่วยเลอืกต ั�งมอบให ้(พ.ร.บ.ฯ มาตรา 100 (7) ระเบียบฯ ขอ้ 172 (7))



ตวัอย่างลกัษณะบตัรดีบางส่วน

1) กรณีทําเครื�องหมายที�ไม่มีผูส้มคัรรบัเลือกตั�ง 
เช่น ถกูถอนชื�อออกจากประกาศรายชื�อผูม้ีสทิธิสมคัร
รบัเลอืกต ั�งหรือเสยีชีวติก่อน วนัเลอืกต ั�ง

หมายเหตุ ผูส้มคัรหมายเลข 16 ถูกถอนชื�อออก
จากประกาศรายชื�อผูม้ีสิทธิสมคัรรบัเลือกตั�งหรือ
เสยีชีวติก่อนวนัเลอืกต ั�ง

๑๖



ตวัอย่างลกัษณะบตัรดีบางส่วน

2) กรณีทําเครื�องหมายอื�น เช่น  นอกเหนือ
จากเครื�องหมาย X 



ตวัอย่างลกัษณะบตัรดีบางส่วน

3) กรณีทําเครื�องหมายใหผู้ส้มคัรในช่องทํา
เครื�องหมายเกินกว่าหนึ� งเครื�องหมายใน “ช่องทํา
เครื�องหมาย” เดียวกนั



การตรวจสอบความถูกตอ้งของการนับคะแนน

ผลการตรวจสอบถูกตอ้ง

ผูม้าแสดงตนใชส้ทิธิเลอืกต ั�งตามบญัชีรายชื�อ = บตัรดี + บตัรไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด + บตัรเสยี

นําบตัรเลอืกต ั�งที�นบัเป็นคะแนนบตัรดี บตัรเสยี และบตัรไม่เลอืกผูส้มคัรผูใ้ด แยกใส่ถงุวสัดุ (ชั�นใน) 
พรอ้มเขียนจาํนวนบตัรเลอืกตั�งที�บรรจุอยู่ในถงุวสัด ุ(ชั�นใน) 

จดัทํารายงานผลการนบัคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) จาํนวน 3 ชุด

5. การนับคะแนน

5.3 การดําเนินการภายหลงัการนบัคะแนนเลอืกตั�ง



การตรวจสอบความถูกตอ้งของการนับคะแนน

ผลการตรวจสอบไม่ถูกตอ้ง

จาํนวนผูม้าแสดงตนใชส้ทิธิเลอืกต ั�งตามบญัชีรายชื�อ ไม่ตรงกบั จาํนวนบตัรเลอืกต ั�ง

กรรมการประจาํหน่วยเลอืกตั�ง ดําเนินการตรวจสอบความถกูตอ้ง

กรรมการประจาํหน่วยเลอืกตั�ง รายงานผ่าน ผอ.กต.ทอ้งถิ�น เพื�อรายงาน ผอ.กต.จว. เพื�อให ้กกต. พจิารณาส ั �ง
นบัคะแนนเลอืกตั�งใหม่      ส ั �งออกเสยีงลงคะแนนใหม่

5. การนับคะแนน

5.3 การดําเนินการภายหลงัการนบัคะแนนเลอืกตั�ง



5. การนับคะแนน

ใหก้รรมการประจาํหน่วยเลอืกตั�ง จดัทาํรายงานผลการนับคะแนน (ส.ถ./ผ.ถ. 5/7) 
จาํนวน 3 ชดุ

การจดัทาํรายงานผลการนับคะแนน
5.3 การดําเนินการภายหลงัการนบัคะแนนเลอืกตั�ง



5. การนับคะแนน

การจดัเกบ็เอกสารและสิ�งของต่างๆ 

5.3 การดําเนินการภายหลงัการนบัคะแนนเลอืกตั�ง


