
การประชุม
คณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าองค์การบรหิารสว่นต าบล

วันศุกร์ที ่ 8  ตุลาคม  2564 

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings



ร่างแผนการจดัการเลือกตัง้สมาชกิฯ และนายก อบต.  (เดือน กันยายน)

วันที่ ครม. มีมติ เห็นสมควรใหม้ี

การเลอืกตัง้ทอ้งถิ่นตาม ม.142

กันยายน

วันที่ สนง.เลขา ครม. มีหนังสอืแจง้ สนง.กกต. 

ว่า ครม. เห็นสมควรใหม้ี      การเลอืกตัง้

อบต.

วันสุดท้าย กกต. พิจารณา

แต่งตั้ง กกต.ทอ้งถิน่

วัน พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

นับจากวนัประกาศ

นับจากวนัเลอืกตัง้

ผอ.กต.จว.จดัประชมุชี้แจง 

ซักซ้อมปลดั อบต. และ

เจ้าหนา้ที ่ที่เกี่ยวขอ้ง

ประชุมชีแ้จง ผอ.กต.จว. ผ่านสือ่

อิเลก็ทรอนิกส์



ร่างแผนการจดัการเลือกตัง้สมาชกิฯ นายก อบต.  (เดือน ตุลาคม)

วัน ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นับจากวนัประกาศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นับจากวนัเลอืกตัง้ 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

กกต. ประกาศก าหนด                       

ให้มีการเลือกตัง้ (ม.142) 

เดือนตลุาคม

วันที่ ผอ.กต.จว. ให้ความเหน็ชอบ

วันรับสมคัรเลอืกตั้ง (ม.12)ผอ.กต.ทอ้งถิน่ประกาศ

ให้มีการเลือกตัง้ (ม.12)

ประกาศบญัชีรายชือ่

ผู้สมัคร (ม.52)

วันสดุทา้ยยืน่ค ารอ้งตอ่ กกต.

กรณีไมร่บัสมคัร (ม.55)

วันที่ ผอ.กต.ทอ้งถิ่น เสนอ

ร่างประกาศใหม้กีารเลือกตัง้
วันสดุทา้ย กกต.ทอ้งถิน่ ประชมุเลือก                 

ปธ.กกต.ทอ้งถิน่



ร่างแผนการจดัการเลือกตัง้สมาชกิฯ นายก อบต.  (เดือน พฤศจกิายน)

พฤศจิกายน

วันสุดทา้ยเปลีย่นแปลง

หน่วยเลอืกตัง้/ทีเ่ลือกตัง้ (ม.23) แจ้งเหตทุีไ่มอ่าจไปใช้

สิทธิเลอืกตั้ง (ม.40)

ประกาศก าหนดหนว่ยเลือกตัง้/

ที่เลือกตั้ง (ม.23)

วันสุดทา้ย กกต.ทอ้งถิน่ ประชุม

เลือกปธ.กกต.ทอ้งถิน่

วัน จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

นับจากวนัประกาศ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

นับจากวนัเลอืกตัง้ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2

วันเลอืกตัง้
วันสดุทา้ยการยืน่ค ารอ้งคดัค้าน

การรบัสมคัร กรณีกอ่นวนัเลอืกตัง้ ไม่

น้อยกวา่ 20 วัน (ม.56)

วันสุดทา้ยเพิม่ชือ่

ถอนชือ่ (ม.44 , ม.45)

แจ้งเหตทุีไ่มอ่าจไปใช้

สิทธิเลอืกตั้ง (ม.40)

วันสุดทา้ย

แจ้งการแต่งตัง้

ตัวแทนผูส้มคัร (ม.58)

วันสุดทา้ยที ่กกต. วินิจฉัยสทิธิ

สมัคร กรณกีอ่น

วันเลอืกตัง้ ไม่น้อยกวา่ 10 วัน 

(ม.56)

วันสุดทา้ยแต่งตัง้ 

กปน./รปภ. (ม.28) วันสุดทา้ยสง่หนงัสอื

แจ้งเจา้บา้น (ม.43) วันสุดทา้ยอบรมเจา้

พนักงานผูด้ าเนนิการ

เลือกตั้ง/มอบวสัดุ

อุปกรณ์

วันสุดทา้ยศาลอทุธรณ/์

ศาลอทุธรณภ์าค 

วินิจฉัยสทิธสิมคัร (ม.56)



วัน/ พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส/. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นับจากวนัประกาศ

นับจากวนัเลอืกตัง้ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

วัน ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นับจากวนัประกาศ

นับจากวนัเลอืกตัง้ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ธันวาคม

มกราคม

แจ้งเหตุทีไ่มอ่าจ

ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ (ม.40) ประกาศผลการเลอืกตัง้ 

ตามมาตรา 17 ว.1

วันสุดทา้ยจดัส่งบญัชรีายชือ่

ผู้มีสิทธเิลอืกตัง้

เพื่อจัดท าบัญชผีูถ้กูจ ากดัสิทธิ

วันที ่ผอ.กต.ทอ้งถิน่ เสนอ

ร่างประกาศให้มกีารเลอืกตัง้

วันสดุทา้ย กกต.ท้องถิน่

ประชมุเลอืก ปธ.กกต.ทอ้งถิน่

ร่างแผนการจดัการเลือกตัง้สมาชกิฯ นายก อบต.  (เดือน ธันวาคม 2564 – มกราคม 2564)





โครงสรา้งการบรหิารจดัการเลอืกตัง้องคก์ารบรหิารสว่นต าบล (อบต.)
ศูนย์ประสานการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด

ผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ า อบต. คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ า อบต.

ศูนย์ประสานงานการเลอืกตัง้

ประจ าองคก์ารบริหารสว่นต าบล

คณะท ำงำนรับสมัคร ตำมควำมเหมำะสม
คณะท างานรวมผลคะแนน

1ชุด ๆ ละ 2 คน

ผู้ช่วยปฏิบตังิานอืน่

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม

นายอ าเภอนายทะเบยีนอ าเภอ

คณะท ำงำนประทับตรำบัตรเลือกต้ัง
1-2 ชุด ๆ ละ 2 คน

คณะกรรมกำรประจ ำหน่วย
ประธำนกรรมกำรประจ ำหน่วย 1 คน

กรรมกำรประจ ำหน่วย 8 คน

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 2 คน

ผู้ช่วยปฏิบัติงำน กปน. 
ท ำหน้ำที่คัดกรอง (อสม.) 1-3 คน

ผู้ช่วยปฏิบัติงำนอื่น
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม

คณะท ำงำนรับ - จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ 
10 หน่วย : ชุด ๆ ละ 1 คน

คณะท ำงำนรักษำควำมปลอดภัยบัตรเลือกต้ัง
วันละ 3 ชุด ๆ ละ 2 คน

ศูนย์ประสานการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั

ผู้อ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั



เลือกตัง้ อบต.

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

กกต.อบต.

เริ่มปฏิบัตหิน้าที่ตั้งแต่

วันที่ ผอ.กต.อบต. ประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้

(วันที่ 6 ต.ค. 64)



เลือกตัง้ อบต.

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์ารบรหิารสว่นต าบล

การแตง่ตัง้ กกต. อปท. แทนต าแหนง่ทีว่า่ง 
“ ในกรณ ีกกต.อปท. พ้นจากหนา้ที ่ก่อนวนัเลอืกตัง้               

ให้ ผอ.กต.จว. พิจารณาแตง่ตั้งผู้มคีณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะ

ต้องห้าม เป็น กกต. อปท. แทนใหค้รบจ านวนและเปน็ไปตาม

หลักเกณฑ์” (ระเบียบ ฯ ฉบับที ่3 ข้อ 40 )
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หน้าทีแ่ละอ านาจของ กกต.อบต.  มาตรา 27 

ให้ความเหน็ชอบในการก าหนดหนว่ยเลือกตัง้/ทีเ่ลือกตัง้

1. ให้ความเหน็ชอบในการแตง่ตั้งและจดัอบรม จพง.ปน.

2. ให้ความเหน็ชอบบญัชีรายชือ่  เพิ่มชือ่/ถอนชือ่

3. ก ากับดแูลอ านวยการเลือกตัง้การลงคะแนน นับคะแนน และประกาศผลการนบัคะแนน

4. ก าหนดสถานทีร่วมคะแนน รวบรวมผลคะแนน และรายงานผลการเลือกตัง้

5. ปฏิบัติการใดตามทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย หรือที ่กกต.มอบหมาย

เพื่อประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ที ่ผอ.กต.จว. อาจแตง่ตัง้หรอืมอบหมายให ้กกต.

ท้องถิ่น แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ บุคคล หรือคณะบคุคลในการปฏบิตัิงานไดต้ามสมควร 

(มาตรา 27 วรรคสอง)
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หน้าทีแ่ละอ านาจของ กกต.อบต.ตามระเบยีบ กกต.ว่าดว้ยวธีกีารหาเสียง ข้อ 19

1. ประกาศจ านวนของประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกตัง้ และแผน่ป้าย

เกี่ยวกบัการหาเสยีงเลือกตัง้ทีผู่้สมคัรจดัท าได้ 

2. ประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตั้ง 

และตดิแผน่ป้ายเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกตัง้

3. ประกาศก าหนดสถานทีป่ดิประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลือกตัง้ และ

ติดแผ่นปา้ยเกีย่วกบัการหาเสียงเลอืกตัง้

โดยก่อนประกาศสถานทีป่ดิประกาศ ให้ กกต.อบต.หรอืหนว่บงานในพืน้ทีแ่ละ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเมือ่ออกประกาศใหแ้จง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

และปดิประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั
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การปฏิบตัหินา้ที่ของ กกต.อบต. ตามแผนการจดัการเลือกตัง้

1. ประชมุเพือ่เลือกกนัเองเปน็ประธาน  1 คน (ภายใน  1 ตุลาคม 2564)

2. ประชมุเพือ่ซกัซ้อมแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเลอืกตัง้ (8 ตุลาคม  2564)

3. ประชมุเพือ่ออกประกาศ ตามระเบียบฯ กกต.วา่ดว้ยการหาเสยีง ตามระเบยีบ ข้อ 19

(ก่อนวนัรับสมคัร และ ปิดประกาศใหท้ราบ)

4.    ประชมุก าหนดมาตรการเกีย่วกบั COVID-19 

4. แต่งตัง้บคุคลหรอืคณะบคุคลเพือ่ชว่ยเหลอืในการเลอืกตั้งตามที ่ผอ.กดต.จว.มอบหมาย

5. เห็นชอบรายชือ่บคุคลหรอืคณะบคุคลเปน็ผู้ชว่ยเหลอืในการเลอืกตัง้ของ ผอ.กต.อบต

6. ให้ความเหน็ชอบกรณตีา่ง ๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด

7. ก าหนดสถานทีร่วมคะแนน รวบรวมผลคะแนน และรายงานผลการเลือกตัง้

8.     ก าหนดสถานทีเ่กบ็หบีบัตรเลือกตัง้ทีน่บัเป็นคะแนนแล้ว (หีบทียุ่บรวม)



มาตรการโควดิ 19 : ให้จัดท าแผนตามมาตรการเพือ่ เสนอ กก.โรคตดิต่อ

1 การรบัสมัคร /การประชมุผูส้มัคร/การอบรม จพง.ปน.

2 การจัดเตรยีมวสัดุอปุกรณก์ารเลอืกตัง้

3 การส่งมอบวสัดุอุปกรณก์่อนวนัเลอืกตัง้

4 การลงคะแนนในวนัเลือกตัง้  / การนับคะแนน 

725 การส่งมอบวสัดุอุปกรณห์ลงัการเลอืกตัง้



การเตรยีมการเลอืกตัง้

(มาตรา 142 ของ พ.ร.บ.การเลอืกตัง้ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2562)

(ระเบยีบ กกต.วา่ดว้ยการเลือกตัง้ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2562 ข้อ 10)

เมื่อ กกต.ประกาศก าหนดใหม้ีการเลอืกตัง้ (1 ต.ค. 64)

ให้ ผอ.กต.อบต. จัดตั้งศนูยป์ระสานงานการเลือกตัง้

(จัดท าเป็นประกาศหรือค าสัง่)



การประกาศใหม้กีารเลือกตัง้ (ระเบียบฯ ข้อ 11)

ผอ.กต.อบต. เสนอรา่งประกาศ ส.ถ./ผ.ถ. 1/1 ต่อ ผอ.กต.จว.เพือ่ให้ความเหน็ชอบ

เมื่อ ผอ.กต.จว ให้ความเห็นชอบแลว้ ให้ ผอ.กต.อบต. 

ประกาศให้มีการเลอืกตัง้กอ่นวันเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า 30 วัน

(ประกาศวันที ่6 ตุลาคม  2564)
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การประกาศใหม้ีการเลอืกตัง้ (ระเบยีบฯ ข้อ 11)

16

1. วันเลือกตัง้

2. วันสมัครรับเลอืกตัง้

3. สถานทีส่มัครรบัเลอืกตัง้

4. จ านวนสมาชิกสภา/ผูบ้รหิาร ที่พึงมีในแตล่ะเขตเลือกตัง้

5. จ านวนเขตเลอืกตัง้ และ พื้นที่เขตเลอืกตัง้

6. หลักฐานการสมัครรับเลอืกตัง้



การรับสมัคร

17



ตัวอย่างการจัดสถานที่รับสมัคร

กกต.

อบต

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

นายก

ช าระค่าธรรมเนียมการ

สมัคร

ออกใบรับสมัคร

ผอ.กต.อบต

สมาชิกเขต 1- 5 สมาชิกเขต 6-10

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

บริเวณจับสลาก

ทางออก

ทางเข้า

ตรวจเอกสาร/บันทึก

ถ้อยค า

สมาชิกเขต 11-16

เตรยีมเอกสาร



1. บัตรประชาชน /บัตรประจ าตวัหรือหลักฐานอืน่ใดของทางราชการ พร้อมส าเนา  1 ฉบับ

2. ส าเนาทะเบยีนบา้นฉบบัเจ้าบา้น พร้อมส าเนา 1 ฉบับ

3.  ใบรับรองแพทย์

4. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ขนาด 8.5 x 13.5 เซนตเิมตร

5. หลักฐานการเสยีภาษ ี(กรณีนายก อบต.) พร้อมส าเนา หรือหลกัฐานการแสดงด ารงต าแหนง่

6. หลักฐานการเสยีภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา ปีภาษี 2561 , 2562 และ ปีภาษ ี2563

เว้นแตเ่ป็นผู้ไมไ่ด้เสียภาษเีงนิได ้ให้ใชแ้บบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

7. หลักฐ่านอืน่ ๆ เช่น ใบเปลีย่นชือ่ตวั/นามสกุล สูจิบัตร

หลักฐานสมัครรบัเลอืกตัง้ (ตาม ส.ถ./ผ.ถ. 1/1)



การสมัครรบัเลอืกตัง้

 การยื่นใบสมัคร
 รายบคุคล 

 ยื่นเอกสารหลกัฐานพรอ้มใบสมคัร
 ค่าธรรมเนยีม

 นายก อบต. = 2,500 บาท   

 สมาชกิสภา อบต. = 1,000 บาท
 รูปถ่ายตามจ านวนทีก่ าหนด 

ตัวอย่าง จ านวนทีเ่ลือกตัง้  + ชุดส ารองส าหรบัปิดประกาศในวนัเลือกตัง้ +  ส ารองส าหรบั
ปิดซ่อมกรณชี ารดุฉีกขาด  + 1 (ส าหรบัส่งให ้สนง.กกต.จว.)

(กรณมีหีนว่ยเลือกตัง้จ านวนมาก อาจก าหนดใหน้ ารปูถา่ยเทา่ทีจ่ าเป็นเพือ่ใชเ้ป็นตน้ฉบบั)
20



การจับสลากล าดับการยื่นใบสมัคร ระเบยีบขอ้ 93

1. ต้องเป็นผู้สมัครที่ได้ลงเวลาไว้ก่อน 08.30 น. แยกเป็นรายเขตเลือกตั้ง

2. ถ้าผู้สมัครตามข้อ 1 (แต่ละเขตเลือกตั้ง) ตกลงกันได้ ให้บันทึกไว้ และให้ยื่นใบสมัครตามล าดับ
ที่ตกลงกัน 

3. ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้จับสลากเฉพาะผู้สมัครที่ตกลงกันไม่ได้

3.1 จับสลากครั้งที่ 1 ให้ ผอ.กต.อบต. เป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัคร เพ่ือจัดล าดับในการจับ
สลากครั้งที่ 2

3.2 จับสลากครั้งที่ 2 ให้ผู้สมัครตามล าดับ 3.1 จับหมายเลขล าดับการยื่นใบสมัคร

(ให้บันทึกการจับสลากไว้เป็นหลักฐาน)
21



จ านวนชุดในการจดัท า  ส.ถ./ผ.ถ. 4/5 

- ตามจ านวนทีเ่ลือกตัง้ 1 ชุด

- ชุดส ารองส าหรับทีเ่ลอืกตัง้ในวนัเลือกตัง้  1 ชุด

- ส ารองส าหรบัแทนการช ารุดฉกีขาด   1 ชุด

- ส่งให้ สนง.กกต.จว. 1 ชุด

- ที่อื่นทีเ่หน็สมควร เช่น อ าเภอ 1 ชุด

ใช้ติดประกาศ หรือทีเ่ลือกตัง้ที่เลือกตัง้หรือบรเิวณใกล้เคยีงทีเ่ลือกตัง้  หรอืสถานทีอ่ื่นที่

เห็นสมควร และจดัสง่ สนง.กกต.จว. จ านวน 1 ชุด (ระเบยีบ ข้อ 97)
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ตัวอยา่งใบรบัรองแพทย์



การตรวจสอบหลกัฐานการช าระภาษ ีตามมาตรา 51

24

หลักฐานการสมคัรในการแสดงการเสยีภาษีเงนิได้

บุคคลธรรมดา

ชื่อหนว่ยงานทีต่รวจสอบ/การตรวจสอบ

ม. 51 ผู้สมัครตอ้งยื่นหลกัฐานแสดงการเสยีภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา

เป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่

เป็นผู้ไม่ไดเ้สยีภาษีเงนิได้ ให้ท าหนงัสือยนืยนัการไม่ไดเ้สียภาษีพร้อมทั้ง

สาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

 ตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน 3 ปีภาษี

ย้อนหลัง ปีภาษี 2563, 2562, 2561 

 กรณีใบเสร็จรับเงินหายสามารถไปขอ

คัดแบบแสดงรายการ ภงด.90/91 ได้ที่

ส านักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ



ตัวอยา่งหลกัฐานการเสียภาษเีงนิได ้3 ปี ติดต่อกนั (ภงด.90 หรือ ภงด.91)

ปีภาษ ี2561

ปีภาษ ี2562

ปีภาษ ี2563



ตัวอย่างหลักฐานการเสยีภาษเีงินได ้3 ปี ติดต่อกนั (ภงด.90 หรือ ภงด.91)

ใบเสรจ็รบัเงนิการช าระภาษเีงนิได ้ ปีภาษ ี2561 , 2562 , 2563



ตัวอย่า งหลักฐานการ เสียภาษี เ งินได้  3 ปี 

ติดต่อกัน นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง

กรณีผู้สมัครเป็นผู้ไม้ได้เสียภาษีเงินได้ 

ให้ใช้ยื่นแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

(หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี)

ท าเครื่องหมาย





หนังสือยืนยนัการไมไ่ดเ้สียพรอ้มทัง้สาเหตุการไม่ไดเ้สยีภาษ ีตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

2561 2562 2563



การออกใบรบัใบสมคัรและหมายเลขของผูส้มคัร

เมื่อ ผอ.กต.อบต. ได้รับใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานของผู้สมัครแลว้ใหด้ าเนนิการ ดังนี้

ตรวจสอบเอกสาร  หลกัฐานตา่ง ๆ  ค่าธรรมเนยีมการสมคัร 

- ถ้าถูกตอ้งครบถว้น  ใหต้รวจสอบคณุสมบตัเิบือ้งตน้จากเอกสารหลักฐานอกีครัง้  ถ้า

เห็นวา่ถกูตอ้งใหอ้อกใบรบัใบสมคัร ให้แก้ผู้สมัครตามล าดับการยืน่ใบสมัครกอ่นหลังของ

แต่ละเขตเลอืกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/3

- ถ้าไม่ถกูตอ้งครบถว้น ให้คนืเอกสารทัง้หมดใหแ้ก่ผู้สมัคร และตอ้งมายืน่ใหมภ่ายหลงั

(เมื่อออกใบรบัใบสมัครแลว้  จะถอนการสมคัรไม่ได้)



การตรวจสอบคุณสมบตัิและลักษณะต้องหา้มของผู้สมัคร
ตามมาตรา 49 และ มาตรา 50 
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แนวทางการตรวจสอบ

วิธีการ ข้อกฎหมาย
1. ตรวจจากเอกสารของผู้สมัคร พ.ร.บ. การเลือกตั้งฯ มาตรา 49(2) (3) (4) 

มาตรา 50(1) (4) (12) 

พ.ร.บ. อบต.ฯ มาตรา 58/1

2. ผอ.กต.อบต.สง่ไปยงัหนว่ยงานที่ออกเอกสาร หรือ หน่วยงานต้นสังกัด 

(ในจังหวัด)

พ.ร.บ. การเลือกตั้งฯ มาตรา 49(1) มาตรา 50(1) 

(3) (4) (5) (8) (11) (12) (14) (16)(20) (21) 

(22) (23) (24) (25) (26) 

พ.ร.บ. อบต.ฯ มาตรา 58/1

ส่งข้อมูลให้ สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช เพื่อด าเนินการส่งไปให้

หน่วยงานตรวจสอบส่วนกลาง

พ.ร.บ. การเลือกตั้งฯ มาตรา 50(2) (3) (6) (7) (8) 

(9) (10) (11) (13) (15) (16) (17) (18) (19) 

(23) (24) (25) (26) 



2. การก าหนดหนว่ยเลือกตั้ง / ที่เลือกตัง้

(กกต.อบต.ต้องใหค้วามเห็นชอบ)
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ประกาศก าหนดหน่วยเลอืกตัง้/ทีเ่ลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) ระเบียบ ข้อ 16
เส

นอ
รา่

ง

นายทะเบียนอ าเภอ/
ท้องถิ่น เสนอร่าง
ประกาศก าหนดหนว่ย  
ต่อ กกต.ท้องถ่ิน

ให
้คว

าม
เห

น็ช
อบ

กกต.อปท พิจารณาให้
ความเห็นชอบ

ปร
ะก

าศ

ผอ.กต.ท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดหน่วยตามมติ 
กกต.ท้องถิ่น ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25
วัน
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การจัดท าประกาศก าหนดหน่วยเลอืกตัง้/ทีเ่ลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ.3/1) ระเบยีบ ข้อ 16

จัดท า 4 ชุด

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ อปท. เฉพาะหนว่ยทีอ่ยูใ่นเขต อปท.

 ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตัง้ หรือบรเิวณใกล้เคยีง

 ส่งให ้สนง.กกต.จว.

 ผอ.กต.ท้องถิน่เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
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การก าหนดทีเ่ลอืกตัง้ ระเบียบ ข้อ 20

เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ ความปลอดภยั

 จะก าหนดทีเ่ลอืกตัง้นอกเขตของหน่วยเลือกตัง้ก็ได้

 ต้องอยูบ่รเิวณใกล้เคียงกบัหน่วยเลือกตัง้นั้น
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การก าหนดหมายเลขประจ าหน่วย (ระเบยีบ ข้อ 19)

 การเลอืกตัง้สมาชกิสภา.อบต ให้ก าหนดตัง้แตห่มายเลข  1 
ตามล าดับจนครบทกุหน่วยของแตล่ะเขตเลอืกตัง้

 การเลอืกตัง้สมาชกิสภา อบต.และนายก อบต. พร้อมกัน  ให้
ก าหนดตามการเลอืกตัง้สมาชิกสภา ในแต่ละเขตเลอืกตัง้

การเลือกตัง้นายก อบต.อย่างเดียว ให้ก าหนดตัง้แตห่มายเลข 
1 ตามล าดับจนครบทกุหนว่ย
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3. การเปลี่ยนแปลงหนว่ยและทีเ่ลือกตั้ง  

(กกต.อบต.ต้องให้ความเหน็ชอบ)
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การเปลีย่นแปลงเขตของหนว่ยเลือกตัง้ ตามระเบยีบ ข้อ 18

1. มีความจ าเปน็ตอ้งเปลีย่นหน่วยเลอืกตัง้ 

2.    ให้ ผอ.กต.อปท. โดยความเห็นชอบของ กกต.อปท. ประกาศเปลีย่นแปลงเขต
ของหน่วยเลอืกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 3/2 ก่อนวันเลอืกตัง้ไม่น้อยกวา่ 10 วัน 

3. ส่งประกาศให้ ผอ.กต.จว.โดยเรว็ 

เว้นแตใ่นกรณี เกิดจลาจล อุทกภยั อัคคีภยั เหตุสุดวสิยั หรือเหตจุ าเปน็อย่างอืน่ จะ
ประกาศเปลีย่นแปลงเขตของหน่วยเลอืกตัง้น้อยกว่า  10 วันก็ได้
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การเปลีย่นแปลงทีเ่ลือกตัง้ ตามระเบยีบ ข้อ 20

1. มีความจ าเปน็ตอ้งเปลีย่นหน่วยเลอืกตัง้ 

2. ให้ ผอ.กต.อปท. โดยความเห็นชอบของ กกต.อปท. ประกาศเปลีย่นแปลง

ที่เลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 3/3 ก่อนวันเลอืกตัง้ไมน่้อยกวา่ 10 วัน  

เว้นแตใ่นกรณี เกิดจลาจล อุทกภยั อัคคีภยั เหตุสุดวสิยั หรือเหตจุ าเปน็อย่างอืน่ จะ
ประกาศเปลีย่นแปลงทีเ่ลอืกตัง้น้อยกวา่  10 วันก็ได้
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 เปลี่ยนแปลงหนว่ยเลือกตัง้/ทีเ่ลอืกตั้ง
10วัน

ก่อนวันเลอืกตัง้

40



4. แต่งตั้งและจดัอบรม  จพง.ปน. 

(กกต.อบต.ต้องให้ความเหน็ชอบ)
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การแต่งตั้ง กปน. (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.2/3) ระเบียบ ข้อ 45

o แต่งตัง้จากผูม้ีสทิธเิลอืกตัง้ จ านวน 9 คน

o โดยความเห็นชอบของ กกต.ทอ้งถิน่

o ก่อนวันเลอืกตัง้ไมน่้อยกว่า 20 วัน

o ประธาน กปน. ให้พิจารณาแตง่ตัง้จากขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐั หรือบุคคลทีผ่า่นการ

อบรมหลักสตูรทีส่ านกังานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง ก าหนด
42



การแต่งตั้ง รปภ. (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.2/3) ระเบียบขอ้ 51

o ผู้มีสิทธเิลอืกตัง้ (ตร. / ข้าราชการ / จนท.รฐั)

ควรเป็นผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในเขตสมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่

ของหนว่ยนัน้ ๆ 

o โดยความเหน็ชอบของ กกต.ทอ้งถิน่

o ก่อนวันเลอืกตัง้ไมน่้อยกว่า 20 วัน

o อย่างน้อยทีเ่ลอืกตัง้ละ 2 คน
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การประสานงานเพื่อแต่งตัง้ รปภ.

ผอ.กต.ทอ้งถิน่

ผบก.ภ.จว.

หน.สภ.

นายอ าเภอ

หน.สว่นราชการอืน่
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การจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ กปน. รปภ. (ส.ถ./ผ.ถ.2/3)

 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ อปท. ที่มีการเลอืกตัง้

 ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตัง้ ในวันเลอืกตัง้

 แจ้งผู้ไดร้บัแตง่ตัง้ทราบ (ส.ถ./ผ.ถ.2/5)

45



การแต่งตั้ง กปน.(เพิ่มเตมิ)ก่อนวันเลือกตัง้ ระเบียบขอ้ 46

o ก่อนวนัเลอืกตัง้ 

o กปน.ทีแ่ตง่ตัง้ขาดคณุสมบตัิ/ไม่สามารถปฏบิตัหินา้ที่ได/้การปฏบิตัหินา้ทีจ่ะ

ก่อใหเ้กิดความเสยีหาย  

o แต่งตัง้ผูท้ี่มีคุณสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มแทนจนครบจ านวนทีข่าด

o ให้ ผอ.กต.อปท. โดยความเห็นชอบของ กกต.อปท. 
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การแต่งตั้ง กปน. เพิ่มเติมในวันเลือกตัง้  ระเบยีบขอ้ 47

o ในวนัเลือกตัง้ ถึงเวลาออกเสยีงลงคะแนน 

o กปน.ทีแ่ตง่ตัง้มาไม่ครบจ านวน แต่ไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนทีไ่ด้รบัแตง่ตัง้

o ให้ กปน.ทีท่อียูป่ฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไป และรายงาน ผอ.กต.อปท.เพือ่แตง่ตัง้ใหค้รบจ านวน  

o กรณี กปน.ทีไ่ด้รบัแตง่ตัง้มาไม่ถงึกึง่หนึง่ของจ านวนที่ได้รบัแตง่ตัง้ ให้รายงาน 

ผอ.กต.อปท.เพือ่แตง่ตัง้ใหค้รบจ านวน  

47

o กรณี กปน.ทีไ่ด้รบัแตง่ตัง้ไมม่าเลย  ให ้ผอ.กต.อปท.แตง่ตัง้ กปน. ขึ้นใหม่เพื่อท า

หน้าที ่



5. การจดัท าบญัชรีายชือ่ผู้มสีทิธิเลือกตั้ง 

(กกต.อบต.ต้องให้ความเหน็ชอบ)
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การจัดท าบญัชีรายชื่อผูม้ีสิทธเิลอืกตัง้

• ให้นายทะเบียนอ าเภอ/ท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กต.ท้องถิ่น

 จัดท าร่างประกาศบัญชีรายชื่อฯ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 

30 วัน เสนอ กกต.ทอ้งถิ่นพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ และ    

ประกาศกอ่นวนัเลือกตัง้ไมน่อ้ยกว่า 25 วัน

 การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ไปยังเจ้าบ้าน ก่อนวันเลือกตั้งไม่ 

น้อยกว่า 15 วัน  

 การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

 การแก้ไขรายการผิดพลาดเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิฯ
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การจัดท าบญัชีรายชื่อของหนว่ยเลอืกตัง้ (ระเบยีบฯ)

• บัญชีรายชื่อฯ ให้จัดท าจ านวน 6 ชุด       

• ชุดที่ 1 ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้ง

• ชุดที่ 2 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ อปท.ที่มีการเลือกตั้ง

• ชุดที่ 3 ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง หรือ บริเวณใกล้เคียง

• ชุดที่ 4 ปิดประกาศ ณ ที่เลือกตั้ง ในวันเลือกตั้ง

• ชุดที่ 5 นายทะเบียนใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้อง   (มีเลข 13 หลัก)

• ชุดที่ 6 กปน.ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน   (มีเลข 13 หลัก)
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 แจ้งรายชือ่ผูม้สีทิธิเลอืกตั้งไปยงัเจา้บา้น

15วัน
ก่อนวันเลือกตัง้
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บัญชีรายชือ่ผู้มสีทิธิเลือกตั้ง

ผู้สมัคร

ผู้ใด

 ขอคัดส าเนาไดจ้าก  

นายทะเบยีนอ าเภอ/ทอ้งถิน่

(ให้ส าเนาชุดที ่4 ให้)

 เสียค่าใชจ้า่ยตามวิธกีารทีผู่อ้ านวยการ

ทะเบียนกลางก าหนด
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6. ตรวจสอบบญัชรีายชื่อ ด าเนินการเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ

(กกต.อบต.ตอ้งพิจารณามีมติ)
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การถอนชือ่ผูม้สีิทธเิลือกตัง้ ตามระเบยีบ ข้อ 83

1. นอภ./นายทะเบยีน/ผอ.กต.อปท. พบความผิดพลาดหรอืมเีหตอุนัควรเชื่อว่า

มีการย้ายบคุคลเขา้มาในทะเบยีนบา้นเพือ่ประโยชนใ์นการเลอืกตัง้โดยมิชอบ

2.    ให้รายงานตอ่ กกต.อปท.โดยเรว็

3. ให้ กกต.อปท.พจิารณา หากพบวา่ผดิพลาดหรอืมีการย้ายเพือ่ประโยชน์ในการ
เลือกตัง้ ให้มีค าสั่งแก้ไข หรือ ถอนชือ่ผู้นั้นออกจากบญัชี

4. แจ้งนายทะเบยีนภายใน 3 วัน 

5.    ให้นายทะเบยีนขดีฆา่ชื่อออก และ แจ้งเจา้บา้นทราบ
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การถอนชือ่ผูม้สีิทธเิลือกตัง้ ตามระเบยีบ ข้อ 84

1. ผู้มีสิทธเิลอืกตัง้เหน็วา่มีชือ่ผู้ไมม่ีสทิธเิลอืกตัง้ในบญัชีรายชื่อ

2.    ให้ยื่นค ารอ้งตอ่นายทะเบยีนกอ่นวันเลอืกตัง้ไมน่้อยกว่า 10 วัน

3.    ให้ นายทะเบยีนเสนอ กกต.อปท.พจิารณา หากพบว่าเปน็ผูม้ีสทิธเิลอืกตัง้ 

ให้ นายทะเบยีนแจง้ผูร้อ้งทราบ ภายใน 3 วัน 

4.    หากพบว่าผูน้ั้นเป็นผู้ไม่มีสทิธเิลอืกตัง้ ให้แจ้งนายทะเบยีนถอนชือ่ผูน้ั้นออกจาก

บัญชี ให้นายทะเบยีนขดีฆา่ชื่อออก และ แจ้งผู้รอ้งและเจา้บา้นทราบ
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การถอนชื่อผูม้ีสิทธเิลือกตัง้ ตามระเบยีบ ข้อ 85 

1. เจ้าบา้นเห็นว่ามีชือ่ผูไ้ม่มีสิทธเิลอืกตัง้ในทะเบยีนบา้นของตนโดบไม่ได้อยุ่จรงิ
2.    ให้ยื่นค ารอ้งต่อนายทะเบยีนกอ่นวันเลอืกตัง้ไมน่้อยกว่า 10 วัน
3.    ให้ นายทะเบยีนพจิารณา หากพบว่าเปน็ผูม้ีสทิธเิลอืกตัง้ ให้ขีดฆ่าชือ่ออกและ

แจ้งเจา้บา้นทราบ ภายใน 3 วัน 
4. กรณีเจ้าบา้นน าหลกัฐานไปแสดงตอ่ กปน.ในวนัเลอืกตัง้ว่ามีชือ่ผูไ้ม่มีสิทธิเลอืกตัง้

ในทะเบยีนบา้นของตนโดบไม่ไดอ้ยุจ่รงิ ให้ กปน.พิจารณาหากไม่ได้อยู่จรงิ 
ให้  กปน.มีค าสัง่ถอนชือ่โดยขดีฆ่าชือ่ออก และให ้ปธ.กปน.ลงลายมอืชื่อและ
บันทึกไวใ้นสมดุรายงานเหตกุารณ์ (85 วรรคสอง)
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 เพิ่มชื่อ – ถอนชื่อผูม้ีสทิธิเลือกตัง้
10วัน

ก่อนวันเลอืกตัง้
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7. ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนน  นับคะแนน 

และประกาศผลการนับคะแนน

(วิทยากรท าการอบรม)
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การส่งตัวแทนผู้สมัครประจ า ณ ที่เลือกตั้ง

ไม่น้อยกว่า 7 วัน
ยื่นหนงัสอืตัง้ตวัแทน (ส.ถ./ผ.ถ. 2/6)

ต่อ ผอ.กต.ทอ้งถิน่

หน่วยเลอืกตัง้ละ 1คน
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การสง่ตวัแทนผูส้มคัรประจ า ณ ที่เลือกตัง้ (ต่อ)

ผู้สมัครยื่นหนังสอืแตง่ตัง้ (แบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6)

ผอ.กต.ทอ้งถิ่น ลงชื่อรบัทราบ ระบ ุว/ด/ป

มอบคืน โดยเกบ็ส าเนาไวต้รวจสอบ

แจ้ง กปน.ที่เกีย่วขอ้งทราบ
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การแจ้งเหตทุีท่ าใหไ้ม่อาจไปใช้สทิธ ิและการถกูจ ากดัสิทธิ

• เมื่อมีประกาศใหม้ีการเลอืกตัง้ ให้นายทะเบยีนอ าเภอ/ทอ้งถิน่ หรือผู้ไดร้บัมอบหมาย
มีหน้าทีร่บัแจง้เหตฯุ และด าเนนิการเกีย่วกับการรบัแจง้เหตฯุ แทน ผอ.กต.ทอ้งถิน่
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การแจง้เหตทุีไ่มอ่าจไปใชส้ทิธเิลือกตั้ง

 ระยะเวลาแจง้เหตทุีไ่ม่อาจไปใช้สิทธเิลือกตัง้

7วัน
 ก่อนวันเลือกตัง้

 หลังวันเลอืกตัง้ 
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การถกูจ ากดัสทิธ ิกรณไีมไ่ปใชส้ทิธเิลือกตัง้โดยมไิดแ้จง้เหต ุ ดังนี้

สมัครรบัเลือกตัง้ ส.ส. , ส.ถ. , ผ.ถ. , ส.ว.

สมัครรบัเลอืกเป็นก านนัและผู้ใหญบ่า้น

เข้าชือ่ถอดถอน ส.ถ. , ผ.ถ.

การด ารงต าแหนง่ ข้าราชการการเมอืง ข้าราชการรฐัสภาฝา่ยการเมอืง

การด ารงต าแหนง่รอง / เลขา / ผู้ช่วย / ที่ปรึกษา / ประธานทีป่รกึษา/       

คณะทีป่รกึษา ผ.ถ.,

การด ารงต าแหนง่ เลขา / ผู้ช่วยเลขา ปธ.สภาทอ้งถิน่ 

เลขา รอง ปธ.สภาทอ้งถิน่

(ระยะเวลาการจ ากดัสิทธคิรัง้ละ 2 ปี)

ผู้มีสิทธเิลอืกตัง้ (การถูกจ ากดัสิทธ ิม.42)
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การจัดท าบญัชรีายชื่อผูท้ีไ่ม่ไปใช้สิทธฯิและไม่แจง้เหตุฯ

• นายทะเบยีนอ าเภอ/ทอ้งถิน่ จัดท าบญัชรีายชือ่ผูท้ี่ไมไ่ปใชส้ทิธิฯ และไม่แจง้เหตฯุ ให้
แล้วเสร็จภายใน 60 วันนบัแตว่นัเลอืกตัง้

 จัดท าตามแบบ ส.ถ./ส.ถ.1/9 จ านวน 4 ชุด

 ชุด 1 สนง.กกต.จว. เก็บไวเ้ปน็หลกัฐาน (ระบุเลข 13 หลัก)

 ชุด 2 หน.พนักงานส่วนทอ้งถิ่น เก็บไวเ้ปน็หลกัฐาน (ระบุเลข 13 หลัก)

 ชุด 3 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ อปท.

 ชุด 4 ปิดประกาศ ณ ที่ท าการผูใ้หญ่บา้น หรือสถานทีท่ี่

เห็นสมควร  เฉพาะผูม้สีิทธิเลอืกตัง้เขตในหมูบ่า้น/ชมุชน
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การด าเนินการเกีย่วกับการเลอืกตั้ง
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หีบบัตรเลอืกตัง้

 ลักษณะตามทีก่ าหนด

 อปท. ใช้หีบบตัรทีม่ีอยูเ่ดิมได้

 เลือกตัง้ 2 ประเภทพรอ้มกนั ใช้หีบบตัร 

แยกกนั ควรท าสญัลกัษณใ์ห้ชดัเจน    

เช่น หีบบัตรนายกฯ หีบบัตรสมาชกิ

 เหตสุดุวสิยัไม่สามารถจดัหาได้  อาจ

ก าหนดสิง่ทีใ่ชแ้ทนหบีบตัรได้
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หีบบัตรเลือกตั้ง ชนิดพลาสตกิ



คูหาลงคะแนน อย่างน้อยหนว่ยเลอืกตัง้ละ ๓ คูหา



คูหาลงคะแนนส าหรบัทีเ่ลอืกตัง้

 ไม่น้อยกวา่ 3 คูหา + คูหา COVID 1 คูหา

 การจดัวาง ค านึงถึงผูพ้กิาร ผู้สูงอาย ุ

 มีการจดัคูหาพเิศษส าหรบัผูม้ีอณุหภมูิเกนิ 37.5 องศา
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บัตรเลือกตัง้

 ไม่น้อยกวา่ 20 

ฉบับ / เล่ม

 ผู้บริหารและ  

สมาชิก  สีต่างกนั

 ต้องประทบัตรา 

หรือเครือ่งหมาย   

ก่อนน าไปใช้

 มีการรกัษาความปลอดภยั

ตลอดเวลาทีเ่กบ็รกัษา

 ผอ.กต.ทอ้งถิน่ แต่งตั้งคณะท างาน

ประทบัตรา โดยม ีค่าตอบแทน 4,000 

ฉบับ/คน/วนั
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การเตรยีมบตัรเลอืกตั้ง

1. การส ารวจข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ หน่วยเลือกตั้ง

2. น าข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง+จ านวนส ารอง ร้อยละ 5 เป็นจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ใน

แต่ละประเภท (หรืออาจก าหนดเป็นอย่างอื่น)

3. ภายหลังปิดรับสมัครให้แจ้งจ านวนบตัรเลือกตั้งที่ใช้และจ านวนหมายเลขผู้สมัคร

สูงสุดให้ ผอ.กต.จว.

4. ผอ.กต.จว. ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานให้ สนง.กกต.ด าเนินการจัดสรรบัตร

(รอสัง่การอีกครัง้)



การจดัสง่บตัรเลอืกตั้ง

1. ให้ ผอ.กต.อปท. แต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างจ านวน 3 คน 

เป็นคณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง

2. จัดเตรียมรับบัตรเลือกตั้ง ณ ที่ท าการ อบต. ตามวัน เวลา  ที่ก าหนด 

โดยโรงพิมพ์จะจัดส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด

(รอสัง่การอีกครัง้)



แผนการจดัพมิพบ์ตัรในการเลอืกตัง้สมาชกิสภาฯ และนายก อบต.

วัน ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นับจากวนัประกาศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

นับจากวนัเลอืกตัง้ 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28

ตุลาคม
วันแรก

จัดพิพม์บตัร

พฤศจิกายน

วัน จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.

วันที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

นับจากวนัประกาศ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

นับจากวนัเลอืกตัง้ 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2

วันเลอืกตัง้

วันสุดท้ายของการ

จัดพิพม์บตัร
เริ่มการจดัสง่

บัตรเลอืกตัง้วนัแรก

ภาคใต้ วันที่  8 - 9 พ.ย. 2564

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ วันที่  9 – 11 พ.ย. 2564

ภาคเหนอื วันที่ 10 - 11 พ.ย. 2564

ภาคตะวนัออกและภาคกลาง วันที่ 11 - 12 พ.ย. 2564



การรกัษาความปลอดภยับัตรเลือกตัง้

- เม่ือบัตรเลือกตั้งถึง อปท. ให้น าไปเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย

- แต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย เพ่ือท าหน้าทีร่ักษาความ

ปลอดภัยบัตรเลือกตั้งตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา



การประทบัตราบตัรเลือกตั้ง

- ให้ ผอ.กต.อบจ. เสนอรูปแบบตราประทับบัตรเลือกตั้ง ให้ ผอ.กต.จว.พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- ให้จัดเตรียมตราประทับให้มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนบตัรเลือกตั้ง

- แต่งตั้งคณะท างานประทับตราบัตรเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการประทับตราให้แล้วเสร็จก่อนวัน

รับมอบวัสดุอุปกรณ์

- ในวันรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้ก าชับ กปน. ให้ตรวจสอบบัตรเลือกตั้งทุกใบว่าได้มีการประทับ

ตราครบถ้วนหรือไม่



การจดัเตรยีมวัสดอุปุกรณ์

- บัตรเลอืกตั้ง, ตัวอย่างบตัรเลอืกตั้ง, บัตรทาบผู้พกิาร

- หีบบัตรเลือกตัง้

- คูหาออกเสยีง

- กุญแจ หรือสายรดัหบีบตัร

- แนวกัน้แถบพลาสตกิ

- วัสดุอุปกรณป์ระจ าหนว่ย

- แบบพมิพ์, แบบขดีคะแนน



วัสดุอุปกรณเ์พิม่เตมิกรณกีารจดัการเลอืกตัง้

ภายใตส้ถานการณ ์COVID-19

- แอลกอฮอลล์เจล ส าหรบัลา้งมือ

- หน้ากาก Face shield ถุงมือยาง ส าหรบั กปน.
- เครื่องวดัอุณหภมูิ

- อุปกรณ์ส าหรบัฆา่เชือ้ท าความสะอาด

ฯลฯ



การด าเนินงานก่อนวันเลือกตั้ง
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การอบรม กปน. 

รุ่นละไมเ่กิน 9-10 หน่วย อบรม 1 วัน 

(โดยวิทยากรอ าเภอที่ สนง.กกต.จว. ท าการอบรมไว)้
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ผู้ช่วยเหลือการปฏิบตัหินา้ทีใ่นวนัมอบวสัดอุปุกรณ์

- คณะท างานรับจา่ยวสัดุอปุกรณก์ารเลอืกตัง้  

10 หน่วยตอ่ชดุๆละ 2 คน

- ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจ าหนว่ยเลอืกตัง้          

(อสม.) อย่างนอ้ยหนว่ยละ 2-3 คน   



การด าเนนิงานในวันเลือกตัง้(กปน)

ให้ระมัดระวงัการจา่ยบตัรเลือกตัง้ใหก้ับผู้มีสิทธิเลอืกตัง้ทีม่ีสิทธิเลอืกตัง้เฉพาะผู้บรหิารของ 

กปน. อาจท าเครือ่งหมายหรอืท าสญัลกัษณใ์ห ้กปน.เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน

81

เน้นย้ าการน าบตัรเลือกตัง้ทีน่บัเปน็คะแนนแลว้ และเอกสารตา่ง ๆ บรรจลุงในหบีบตัรเลือกตัง้

ก่อนน าสง่ กกต.อปท.



การนบัคะแนน
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การด าเนินงานหลงัปิดการออกเสียงลงคะแนน



การนับคะแนนเลือกตั้ง

 ให้นบัคะแนน ณ ที่เลือกตัง้

 โดยเปดิเผย  และ ติดต่อกนัใหเ้สรจ็ จะเลือ่นหรอืประวงิเวลาไม่ได้

 กปน.แบง่หนา้ทีใ่นการนบัคะแนน

 กรณมีกีารเลอืกตัง้ 2 ประเภท ให้แบง่ กปน.เป็น 2 ชุด เพื่อนบั   

คะแนน  

 เมื่อเสรจ็สิน้การนบัคะแนน ให้ กปน.ตรวจสอบความถูกตอ้ง และปิด

ประกาศรายงานผลการนบัคะแนน ณ ที่เลือกตัง้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 5/7(ใหม่)
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ในระหวา่งการนบัคะแนนหรือรวมคะแนน  

ผู้แทนผูส้มคัร ซึ่งสังเกตการณ์ในที่เลอืกตัง้  หรือ

 ผู้มีสิทธเิลอืกตัง้

เห็นว่า การนับคะแนน หรือ การรวมคะแนนในหน่วย ไม่ถูกต้องตาม

กฎหมายหรอืระเบยีบ  ให้ท าการคัดค้าน โดยยื่นค าคัดค้านต่อ กปน.ตาม

แบบที่ก าหนดก่อนการนับคะแนนหรือรวมคะแนนเสร็จ

* ควรจัดท าประกาศฯ ติดไว้ที่บอร์ดการนับคะแนนด้วย
84



1. ให้จัด จนท.รบัวสัดุ

อุปกรณเ์ลือกตัง้ให้

เพยีงพอ โดยใหม้ี

ผู้รบัผิดชอบ

ผลคะแนน  

(ส.ถ./ผ.ถ.5/7) 

เพือ่น าสง่เจา้หนา้ที่

รวมคะแนน 1 คน 

ในทันททีีร่บัมอบ

2. ให้ จนท.รบัวสัดุ

อีก 1 คน แยกเอกสาร

ดังนี้

- หีบที่บรรจบุตัรเลือกตัง้

เพื่อน าไปยบุรวม

- บัญชีรายชือ่ทกุชดุ

- ต้นขั้วบตัรและบตัร

เลือกตั้งทีเ่หลือ

- วัสดุอปุกรณอ์ืน่ ๆ 

3. รายงานผล 

การรบัมอบตอ่ 

กกต.ทอ้งถิน่หรอื

ผู้ที่ไดร้บัมอบหมาย

การรับรายงานผลการนับคะแนนและวัสดุอปุกรณเ์ลือกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ.5/10)



1. ให้น าหบีบตัรเลอืกตัง้ที่

นับเป็นค าแนนแลว้มา

เปิดและน าถงุบตัร

เลือกตั้งของแต่ละ

หน่วยเลือกตัง้ใสใ่นหบี

บัตรเลือกตัง้ทีว่า่งเปล่า

จนเต็ม โดยแยกเป็น

ของนายก อบต. และ 

สมาชิก อบต.

2. จัดท า ส.ถ./ผ.ถ. 5/17

ปิดไวท้ีข่า้งหบีบตัรเพือ่ให้

ทราบวา่ในหบีบตัร

เลือกตัง้ทีย่บุรวมมบีตัร

เลือกตัง้ประเภทใดและ

ของหนว่ยเลือกตัง้ใดบา้ง

และเกบ็รกัษาไวใ้นที่

ปลอดภยัตามที ่

กกต.อบต.ก าหนด

3. การยบุรวมตน้ขัว้

บัตรเลือกตั้ง ให้น า

วิธกีารยบุรวมบตัร

เลือกตัง้ทีน่บัเปน็

คะแนนแล้วมาใช้

โดยอนโุลม

การยุบรวมหบีบตัรเลอืกตัง้และตน้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ (ส.ถ./ผ.ถ.5/17)



การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. 5/8

ให ้ กกต .อบต .  รวมคะแนนของผู ้สม ัค รร ับ เล ือกตั ้งจากแบบ 

ส.ถ.ผ.ถ.5/7 ดังนี้

1.  กรณีผลการนับคะแนนนายก อบต. ให้เอาข้อมูลของทุกหน่วยเลือกตั้งมา

คิดค านวณ 

2.  กรณีผลการนับคะแนนสมาชิกสภา อบต. ให้เอาข้อมูลของทุกหน่วย

เลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งมาคิดค านวน
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ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง

กรณีที่ปรากฏว่า การนับคะแนนในหน่วยใด หรือในเขตเลือกตั้งใดมิได้

เป็นไปโดยสุจริต/เที่ยงธรรม

กกต. มีอ านาจสั่งใหเ้ปิดหบีบตัร และนับคะแนน 

แต่ ต้องกระท าภายใน 90 วันนับแตป่ระกาศผลการเลอืกตัง้
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ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้ง

กรณีที่ผลการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ เปลี่ยนแปลงผู้ได้รับเลือกตั้ง

ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งเดิมพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ กกต. ประกาศผลการ

เลือกตั้งจากการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ด ารงต าแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ได้รับเลือกตั้งเดิม
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การประกาศรับรองผล
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การประกาศผลการเลอืกตัง้  (มาตรา 17) 

การเลอืกตัง้เปน็ไปโดยสุจรติ /เที่ยงธรรม

ให้ประกาศผล        

ภายใน 30 วันนับแตว่นัเลือกตัง้
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การเลอืกตัง้ไมเ่ป็นไปโดยสจุรติ /เที่ยงธรรม

ประกาศผล       

การเลอืกตัง้        กกต.สบืสวน/ไตส่วน       

ให้แล้วเสรจ็
จัดเลอืกตัง้ใหม่        

ไม่ช้ากว่า 

60 วัน

นับแต่วันเลือกตั้ง

การประกาศผลการเลอืกตัง้  (มาตรา 17) 
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เงื่อนไขการประกาศผลการเลือกตั้ง
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1. คะแนนมากทีส่ดุ  

2. ได้รับคะแนนมากกวา่คะแนนทีไ่ม่เลือกผูใ้ด

การประกาศผลการ

เลือกตัง้

กรณีที่ผู้สมัครรบั

เลือกตัง้มากกวา่

จ านวน ส.ถ/ผ.ถ.

ที่จะพึงมี 
(ม. 110)

การประกาศผลการเลือกตัง้

3. หากไมม่ีผู้สมคัรใดได้คะแนนตามขอ้ 2

4. ให้ ผอ.กต.จงัหวดั ประกาศใหม้ีการเลือกตัง้ใหม่/รบัสมคัรใหม่/

ผู้สมัครเดิมไม่มสีทิธิสมคัร 
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1. คะแนนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของผู้มีสทิธใินเขต

2. ได้คะแนนมากกวา่คะแนนทีไ่ม่เลอืกผู้ใด

การประกาศผลการ

เลือกตัง้

กรณีที่ผู้สมัครรบั

เลือกตัง้เทา่กับ

จ านวน ส.ถ/ผ.ถ.

ที่จะพึงมี 
(ม. 111)

การประกาศผลการเลือกตัง้

3. หากไมม่ีผู้ใดได้รบัเลือกตัง้

4. ให้ ผอ.กต.จงัหวดั ประกาศใหม้ีการเลือกตัง้ใหม่ 

(ผู้ที่ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ขอ้ 2 ไม่มีสิทธสิมคัรฯ)
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การเลือกตัง้ใหม่ (กรณไีม่มีผูไ้ด้รบัเลือกตัง้)

การจดัการเลอืกตัง้ใหม ่เนื่องจากไม่มผีูไ้ดร้บัเลอืกตัง้

 กรณสีมาชกิสภาทอ้งถิน่ ให้ด าเนนิการจดัการเลือกตั้งอกีครัง้หนึง่

 กรณผีูบ้รหิารทอ้งถิน่ ให้ด าเนนิการจดัการเลือกตัง้จนกวา่จะม ี         

ผู้ได้รบัเลือกตัง้  (ม.112)
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ตอบข้อซักถาม
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จบการบรรยาย
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