
จํานวนคร้ัง จํานวนคน จํานวนคร้ัง จํานวนคน จํานวนคร้ัง จํานวนคน
ตุลาคม 1 263 14 5,072 15 5,335
พฤศจิกายน 3 1,029 9 4,982 12 6,011
ธันวาคม 5 3,629 8 6,340 13 9,969

9 4,921 31 16,394 40 21,315

มกราคม 9 29,826 6 5,530 15 35,356
กุมภาพันธ์ 15 42,607 12 9,627 27 52,234
มีนาคม 1 15,108 2 1,865 3 16,973
เมษายน 2 2,738 6 4,051 8 6,789
พฤษภาคม 3 5,830 8 6,925 11 12,755

30 96,109 34 27,998 64 124,107

สถิติการให้บริการและสาธิตการใช้งานเคร่ืองลงคะแนนเลือกตั้ง รุ่นที่ 4
ประจําเดือนเดือน ตุลาคม 2561 – พฤษภาคม 2562 

ฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการเลือกตั้ง

สํานักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

14 มิถุนายน 2562

รวม

ส่วนกลาง สนง.กกต.จว.
ปี เดือน

รวม

รวม

2561

2562



นําเคร่ืองลงคะแนนเลือกต้ังเพ่ือใชในการประชุมใหญสามัญ

ประจําป คร้ังที่ 1/25561 ของพรรคไทยรักธรรม 

วันท่ี 19 ตุลาคม 2561 

 



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
ประธานและกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพย 

กองบินตาํรวจ จํากัด 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจําปการศึกษา 2561 

วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัย 

สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล จํากดั 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัย 

มหาวิทยาลัยธรุกจิบัณฑิตย 

วันท่ี 15 ธันวาคม 2561 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการผูแทนฝายลูกจางเพื่อเขาเปนคณะกรรมการ 

กิจการสมัพันธธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 



นําเครื่องลงคะแนนไปใชในการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการดําเนินการและกรรการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยสํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตร ีจาํกัด 
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ใชในการเลือกตัง้ 

หัวหนาพรรคและคณะกรรมการบรหิารพรรคประชาธปิตย   

โรงแรมมริาเคิลแกรนด 

วันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการสโมสรนักเรียน ปการศึกษา 2562  

โรงเรียนเซนตคาเบรียล 

 วันท่ี 30 พฤษภาคม 2562



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้หวัหนาพรรคและ
กรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย 

วันท่ี 11 พฤศจกิายน 2561 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ไปจดัแสดงในงาน  
Thailand Local Government Summit 2018 

วันท่ี 26-27 พฤศจิกายน 2561 



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
ประธานนักเรียนและประธานคณะส ี

โรงเรียนสตรวีิทยา 2 ในพระราชูปถัมภฯ 
วันท่ี 9 มกราคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

ประธานนักเรียนและประธานคณะส ี

โรงเรียนสายนํ้าผึ้งในพระอุปถัมฯ 

วันท่ี 11 มกราคม 2562 



  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

ประธานสภานักเรยีนโรงเรียนวัดราชโอรส 

วันท่ี 17 มกราคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

ประธานกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกจิการ 

สหกรณออมทรัพยฯ ธนาคารออมสนิ 

วันท่ี 19 มกราคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการผูแทนฝายลูกจางเพื่อเขาเปนคณะกรรมการ 

กิจการสมัพันธ 

ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสูจนหลกัฐานตํารวจ 

วันท่ี 24 มกราคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

สมาชิกสภานักเรียนมัธยมศึกษา 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

วันท่ี 25 มกราคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัยฯ กรมบัญชีกลาง 

วันท่ี 25 มกราคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัยฯ  

สหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 

วันท่ี 27 มกราคม 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ใชในการเลือกตัง้ 

ประธานนักเรียนและประธานคณะส ี

โรงเรียนหอวัง 

วันท่ี 28 มกราคม 2562 



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพย 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพย 

ตํารวจทางหลวง จํากดั 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 



  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
คณะกรรมการบรหิารนักเรียน ปการศึกษา 2562  

โรงเรียนเทพศิรินทร 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการสาธติ 

เครื่องลงคะแนนเลือกตัง้ องคการเภสัชกรรม 

วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการดาํเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย

ตํารวจกองปราบปราม จํากัด 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัย 

กรมทางหลวง จํากัด 

วันท่ี 11 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการและประธานนักเรียนประจําปการศึกษา 2561 

โรงเรียนวดัประดูในทรงธรรม 

วันท่ี 13 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการดาํเนินการและผูตรวจสอบกจิการของสหกรณ 

ออมทรัพยพนักงานการทาเรือแหงประเทศไทย จํากัด 

วันท่ี 15 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพย 

ตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

วันท่ี 15 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยศาลยุตธิรรม 

วันท่ี 17 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

คณะกรรมการดาํเนินการและผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย  

ปตท. จาํกัด 

วันท่ี 20 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

ผูแทนลูกจางในคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ 

สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาล สนามบินนํ้า 

วันท่ี 22 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

ผูแทนลูกจางในคณะกรรมการความปลอดภัย  

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ 

สํานักงานสลากกนิแบงรัฐบาลเอกมยั 

วันท่ี 22 กุมภาพนัธ 2562 

  



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 

องคการนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วันท่ี 26 กุมภาพนัธ 2562 

 



นําเครื่องลงคะแนนเลือกตัง้เพื่อใชในการเลือกตัง้ 
กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรพัย 

การไฟฟาสวนภูมภิาค จํากัด 
วันท่ี 1 มีนาคม 2562 

 



นําเครื่องลงคะแนนไปใชในการเลือกตั้ง 
สโมสรนักศึกษา ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

วันท่ี 3 เมษายน 2562 
 

 

 

 

 

 



นําเครื่องลงคะแนนไปใชในการเลือกตั้งคณะกรรมการ 

สโมสรนักศึกษาและประธานนักศึกษาประจาํคณะวิชา/วิทยาลยั  

ประจําปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑิตย 

 วันท่ี 25 เมษายน 2562
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