
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเลือกสมาชกิวฒุสิภา   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
มาตรา  ๙๐  ก าหนดว่า  ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาท าหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา  และก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจ านวนสองร้อยคน  แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยแยกผู้ ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร  ซึ่งเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก 
ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ใช้บังคับ  และเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  
มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๙๐  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  
๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กร”  หมายความว่า  องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  และได้ด าเนินการ  
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง  และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



“วันเลือก”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือก  
สมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี   

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   
“ผู้มีสิทธิเลือก”  หมายความว่า  ผู้สมัครที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกในระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  

หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี   
“สถานที่รับสมัคร”  หมายความว่า  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 

ให้เป็นสถานที่ท าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   
“สถานที่เลือก”  หมายความว่า  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกก าหนดให้เป็นสถานที่เลือก  

สมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึง
บริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบสถานที่เลือก   

“คณะกรรมการการเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการระดับอ าเภอ  คณะกรรมการระดับจงัหวดั  
หรือคณะกรรมการระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 

“ผู้อ านวยการการเลือก”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  ผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับจังหวัด  หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี   

“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้  
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้อ านวยการการเลือก  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือตามที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมอบหมาย   

“ผู้ว่าราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ปลัดกรุงเทพมหานครด้วย 
“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการเขตด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย   
“อ าเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย   
“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึง  ส านักงานเขตด้วย   
“ผู้สูงอาย”ุ  หมายความว่า  ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป   

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



“ญาติ”  หมายความว่า  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั  
ลุง  ป้า  น้า  อา   

ข้อ ๕ เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในการเลือกสมาชกิวุฒสิภา  เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นเป็นอย่างอื่น   

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นหรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล 

เพื่อสมัครรับเลือกเปน็สมาชกิวุฒสิภา 
 
 

ข้อ ๗ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององคก์รที่มีสิทธแินะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวฒุสิภา  
ตามแบบ  ส.ว.  ๑  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันลงทะเบียนขององค์กร  ซึ่งต้องก าหนดให้มีการเริ่มลงทะเบียนไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  และต้องก าหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่าสิบวัน 

(๒) ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 
(๓) เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 
เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งน าประกาศดังกล่าว

ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
ข้อ ๘ องค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความประสงค์

จะลงทะเบียน  ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือบุคคลที่องค์กรมอบอ านาจให้ท าการแทน  โดยแสดง 
หลักฐานหนังสือมอบอ านาจ  ตามแบบ  ส.ว.  ๓  ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล 
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา  ตามแบบ  ส.ว.  ๒  ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวดัหรอื
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ส านักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่   
ในกรณีที่องค์กรมีส านักงานหลายแห่งให้ถือที่ตั้งของส านักงานใหญ่ในการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร
และจะต้องยื่นค าขอภายในวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ การยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  ให้เลือกกลุ่มดังต่อไปนี้ได้เพียงกลุ่มเดียว   
(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  อันได้แก่  ผู้เคยเป็นข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ต ารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  
ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  แพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุข  
พยาบาล  เภสัชกร  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม  ปลูกพืชล้มลุก  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ประมง  หรือ
อื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบคุคลซึง่มใิช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ผู้ใช้แรงงาน  
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  
ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น  ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และ 
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ   ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว  อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  
มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๘) กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ประชาสังคม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๙) กลุ่มศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การแสดงและบันเทิง  นักกีฬา  สื่อสารมวลชน  ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ 
ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจที่จะประกาศก าหนดการมีลักษณะอื่น ๆ   ในท านองเดียวกัน

ในวรรคหนึ่งได้ 
ข้อ ๑๐ การยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  ให้ยื่น   

แบบค าขอลงทะเบียน  (ส.ว.  ๒)  พร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น 
(๒) ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  หรือระเบียบขององค์กรที่แสดงว่า  

มิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(๓) ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถงึการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนือ่งแลว้  

ไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  ได้แก่  รายงานการประชุมหรือรายงานผล  
การด าเนินงาน  และรายงานทางการเงิน 

(๔) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นซึ่งทางราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ  แล้วแต่กรณี 
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การยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้ยื่นแบบค าขอลงทะเบียน  (ส.ว.  ๒)  
พร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการ  ประกอบด้วย  ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็น  
องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  และเอกสารตามวรรคหนึ่ง  (๔)  และ  (๕) 

เอกสารตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ  
แล้วแต่กรณี  จัดท าจ านวนสามชุดและรับรองส าเนาความถูกต้องด้วย 

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับแบบค าขอ
ลงทะเบียนขององค์กรแล้ว  ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าการลงรายการในแบบค าขอลงทะเบียนขององค์กร
และหลักฐานการลงทะเบียนขององค์กรครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
ให้คืนแบบค าขอลงทะเบียนขององค์กรพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวให้กับผู้นั้น  เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง
แล้วน ากลับมายื่นใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาวันลงทะเบียนขององค์กร  หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องให้ออกใบรับค าขอลงทะเบียนขององค์กร  ตามแบบ  ส.ว.  ๔  แก่ผู้ที่มายื่นค าขอ
ลงทะเบียนขององค์กร   

เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรในแต่ละวัน  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร   
ตามแบบ  ส.ว.  ๕  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเป็นประจ าทุกวัน  และเมื่อพ้น
ระยะเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรแล้ว  ให้รายงานสรุปผลการยื่นค าขอลงทะเบียน  
ขององค์กร  ตามแบบ  ส.ว.  ๖  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรและคุณสมบัติขององค์กรให้เสร็จสิ้นภายในห้าวันนับแต่  
วันปิดการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  แล้วให้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร  
ตามแบบ  ส.ว.  ๗  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

การตรวจสอบคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุ 
อันควรสงสัยหลักฐานการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว
เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง 

ข้อ ๑๓ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับลงทะเบียนขององค์กร  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   
ตามแบบ  ส.ว.  ๘  แยกเป็นรายกลุ่มเพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และให้ประกาศไว้   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ให้องค์กรที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันที่มีประกาศ  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ด าเนินการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องคัดค้าน 
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เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเสนอความเห็นตามวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในสามวนันับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้งจากผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั  
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติมีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล  
เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้ด าเนินการประกาศรายชื่อองค์กรนั้นเพ่ิมเติม  ตามแบบ  ส.ว.  ๘/๑  
แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ให้แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรนั้นทราบด้วย  มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งประกาศตามข้อ  ๑๓  ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าสามวัน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรับสมัครตามข้อ  ๕๗   

หมวด  ๒ 
ผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเลอืก   

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก   

 
 

ข้อ ๑๕ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด   
และระดับประเทศ  ตามล าดับ   

ข้อ ๑๖ การเลือกระดับอ าเภอ  ให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอในแต่ละอ าเภอ  ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายอ าเภอ     เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ   เป็นกรรมการ   
 ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนสามคน    
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ   
(๔) เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ

หรือข้าราชการประจ าอ าเภอซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
 ประจ าจังหวัดแต่งตั้ง 
ข้อ ๑๗ การเลือกระดับอ าเภอ  ส าหรับกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอ  

ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการเขต     เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในเขตนั้น   เป็นกรรมการ 
 ซึ่งผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งจ านวนสามคน  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ   
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(๔) เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้อ านวยการ 
 การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
ข้อ ๑๘ การเลือกระดับจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดยกเว้น

กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด    เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัหรือบุคลากร  เป็นกรรมการ  

 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตจังหวัดนั้น 
 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ   
(๔) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ ๑๙ การเลือกระดับจังหวัด  ส าหรับกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด  

ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร      เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 
 ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
 จ านวนสามคน   
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ   
(๔) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๒๐ การเลือกระดับประเทศ  ให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ  ประกอบด้วยบุคคล

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการการเลือกตั้ง    เป็นกรรมการ   
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เป็นเลขานุการ 
ข้อ ๒๑ ภายในสามวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  

ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามข้อ  ๑๖  (๔)  หรือข้อ  ๑๗  (๔)  

แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอ าเภอ  ตามแบบ  ส.ว.  ๙  และ 
แจ้งการแต่งตั้งให้นายอ าเภอนั้น ๆ  ทราบ   

(๒) ให้นายอ าเภอเรียกประชุมบุคคลตามข้อ  ๑๖  (๒)  และ  (๔)  หรือข้อ  ๑๗  (๒)  และ  (๔)  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอจ านวนสองคนตามข้อ  ๑๖  (๓)  หรือ 
ข้อ  ๑๗  (๓)  แล้วแต่กรณี  และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอและผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
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ตามแบบ  ส.ว.  ๑๐/อ  รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอนั้นและรายงานให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ 

(๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมบุคคลตามข้อ  ๑๘  (๒)  และ  (๔)  หรือข้อ  ๑๙  (๒)  
และ  (๔)  แล้วแต่กรณี  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจ านวนสองคนตามข้อ  ๑๘  (๓)  
หรือข้อ  ๑๙  (๓)  แล้วแต่กรณี  และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๐/จ  รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
และศาลากลางจังหวัด   

เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

ข้อ ๒๒ กรรมการโดยต าแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครในเขตอ าเภอหรือในเขตจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 

กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิต้องมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง  หรือเป็นผู้สมัคร  หรือมีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครในเขตอ าเภอ
หรือในเขตจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัดพ้นจากหน้าที่ภายในห้าวันนับแต่วันเลอืก  
ในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี  ยกเว้นกรรมการและเลขานุการระดับอ าเภอซึ่งเป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าภารกิจของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจะเสร็จสิ้น   

นอกจากการพ้นจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้กรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการ 
ระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พ้นจากหน้าที่เมื่อ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่  โดยเห็นว่ากรรมการระดับอ าเภอหรือ  

กรรมการระดับจังหวัด  ผู้ใดเป็นผู้มีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอ
หรือเขตจังหวัดนั้น  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่  โดยเห็นว่ากรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือเป็นผู้สมัคร  หรือมีบุพการี  
บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอหรือเขตจังหวัดนั้น  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
จะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

การพ้นจากหน้าที่ตามวรรคสองย่อมไม่กระทบการใดที่กระท าไปในหน้าที่  รวมทั้งการได้รับ
ค่าตอบแทนก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ  และให้ถือว่ามติการให้พ้นจากหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๘
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ข้อ ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด  
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยห้าคน  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการระดับจังหวัด  หรือ   
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้มีกรรมการเหลือน้อยกว่าห้าคน  ให้นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งกรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการระดับจังหวัดคนใหม่แทนให้ครบจ านวน   
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๐/๑/อ  หรือ  ๑๐/๑/จ  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  

การประชุมของคณะกรรมการระดบัอ าเภอหรือคณะกรรมการระดบัจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชมุ
ไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ 
ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  
และให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการการเลือกมีหน้าที่และอ านาจช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  แนะน า  
อ านวยความสะดวก  และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  และด าเนินการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

เพ่ือประโยชน์ในการเลือก  ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนา
ในเขตอ าเภอ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้มีการเลือกระดับอ าเภอได้ภายในกรอบเงินงบประมาณหรือ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดจนกว่าภารกิจการเลือกจะเสร็จสิ้น   

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ การใดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกหรือผู้อ านวยการการเลือก  ซึ่งในระเบียบนี้
ก าหนดให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ด าเนินการแทน  ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกหรือผู้อ านวยการ 
การเลือกได้มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการแทน  แล้วแต่กรณี  และ  
ให้คณะกรรมการการเลือกหรือผู้อ านวยการการเลือกมีหน้าที่ควบคุมติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้   

ข้อ ๒๗ ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอ าเภอเป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ  ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดบัจังหวดัเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดบั
จังหวัด  และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ   
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ข้อ ๒๘ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอ าเภอ 
(๒) จัดให้มีการรับสมัคร 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
(๔) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็นรายกลุ่มและ  

แต่ละวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ  โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

(๕) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครทุกคนเพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบและ   
ใช้ประโยชน์ในการเลือก 

(๖) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม 

(๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือก   
พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม  (๕)  ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด   

(๘) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๙) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือประชาสัมพันธ์  

ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

หรือมอบหมาย 
ข้อ ๒๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอแยกเป็นรายกลุ่มและ 

แต่ละวิธีการสมัคร  โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปภายในสามวัน  นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอเพ่ือให้  
ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม 

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม  (๓)  ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
หรือมอบหมาย 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่มและ 

แต่ละวิธีการสมัคร  โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปภายในสามวัน  นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพ่ือให้  
ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม 

(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เพื่อประกาศผลการเลือก 

(๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

หรือมอบหมาย 
ข้อ ๓๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศพ้นจากหน้าที่ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก

ระดับประเทศ   

ส่วนที ่ ๒ 
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่พื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก   

 
 

๑.  ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลือก   
ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในอ าเภอหรือจังหวัดที่มีการเลือก  

แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับ  ก่อนวันรับสมัคร  
ไม่น้อยกว่าห้าวัน  ดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/อ  จ านวนไม่เกินสิบห้าคน  มีหน้าที่ด าเนินการรับสมัคร  การบันทึกข้อมูล
การรับสมัคร  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร  และหน้าที่อื่น  ๆ   
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและ
เข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ   

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๒) ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัด  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/จ  จ านวนไม่เกินเจ็ดคน  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจาก
การเลือกระดับอ าเภอ  จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ  
และหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ  
การแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/จ   

(๓) ให้คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/ป  จ านวนไม่เกินยี่สิบคน  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัด  จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด   
และหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/ป   

กรณีอ าเภอใดที่มีผู้สมัครรวมกันเกินหกร้อยคน  ให้เพ่ิมจ านวนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสองคนต่อผู้สมัครที่เพ่ิมขึ้นทุกหนึ่งร้อยคน  โดยให้คณะกรรมการ 
การเลือกระดับอ าเภอแต่งตั้งเพ่ิมเติม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/๑/อ  ก่อนวันเลือกระดับอ าเภอไม่น้อยกว่าห้าวนั 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี  
ระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรจากส านักทะเบียน
อ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานคร  หรือส านักทะเบียนจังหวัด  หรือศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาคสาขาจังหวัด  หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาค  หรือส านักบริหารการทะเบียน  อย่างน้อย
แห่งละหนึ่งคน  เพ่ือท าหน้าที่จัดท าเอกสารข้อมูลในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  บันทึกข้อมูลประจ า
สถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในแต่ละระดับ 

ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกพ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือก  
ยกเว้นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่ งผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอตามข้อ  ๒๓  ได้คัดเลือก 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจ านวนห้าคน  เพ่ือช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่  
ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดหรือผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเขตอ าเภอนั้น  
โดยให้พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอดังกล่าว 

๒.  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการการเลือกแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับไม่น้อยกว่าห้าวัน   

ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกส าหรับวิธกีารสมัครตามขอ้  ๕๑  วิธีการละหนึ่งชดุ  
ชุดละสิบคน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกหนึ่งคนและกรรมการประจ าสถานที่เลือก
เก้าคน  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๒/อ  ๑๒/จ  หรือ  ๑๒/ป  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่เลือกในวันเลือก  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ  ๑๔/จ  หรือ  ๑๔/ป  แล้วแต่กรณี      

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



กรณีที่ผู้สมัครส าหรับวิธีการสมัครใดตามข้อ  ๕๑  มีจ านวนรวมกันเกินหนึ่ งพันคน   
ให้เพิ่มจ านวนกรรมการประจ าสถานที่เลือกสองคนต่อผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นทุกห้าร้อยคน 

ส าหรับการเลือกระดับประเทศให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร
จ านวนห้าชุด 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกัน 
(๒) ด าเนินการลงคะแนนและนับคะแนน 
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  พ้นจากหน้าที่เมื่อน าส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบ  

บัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเลือกให้แก่ผู้อ านวยการ
การเลือก  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓๕ ก่อนการลงคะแนนเลือก  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกพบว่ามีกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกรายงานคณะกรรมการการเลือกเพ่ือแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  เป็นกรรมการประจ าสถานที่เลือกเพ่ิมเติม 
ให้ครบจ านวนก่อนการลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๒/๑/อ  ๑๒/๑/จ  หรือ  ๑๒/๑/ป  แล้วแต่กรณี   

๓.  เจำ้หน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัย 

ข้อ ๓๖ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือกตามจ านวนคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก
อย่างน้อยชุดละสองคน   

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสาน
กับอธิบดีกรมการปกครอง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  หรือผู้บังคับหน่วยทหารในพ้ืนที่  จัดให้ 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง  โดยคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือน  หรือพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง  หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หรือข้าราชการทหาร  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของหน่วยงานรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๓๗ เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการตามข้อ  ๓๖  แล้ว  
ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คณะกรรมการการเลือก  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
พร้อมคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกในแต่ละระดับ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๒/อ  ๑๒/จ  หรือ  ๑๒/ป  แลว้แต่กรณี  
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ  ๑๔/จ   
หรือ  ๑๔/ป  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีจ าเป็นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการเลือกอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๘ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่เลือก 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  

ในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ   
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก   

๔.  เจำ้หน้ำที่รกัษำควำมสงบเรียบร้อย 

ข้อ ๓๙ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือก  ดังนี้   

(๑) สถานที่เลือกระดับอ าเภอ  จ านวนห้าคน 
(๒) สถานที่เลือกระดับจังหวัด  จ านวนสิบคน 
(๓) สถานที่เลือกระดับประเทศ  จ านวนยี่สิบคน   
ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจไมเ่พียงพอให้น าความในขอ้  ๓๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
ข้อ ๔๐ เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการตามข้อ  ๓๙  แล้ว  

ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแก่คณะกรรมการการเลือก  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
พร้อมคณะกรรมการประจ าสถานที่ เลือกและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยในแต่ละระดับ   
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๓/อ  ๑๓/จ  หรือ  ๑๓/ป  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้ทราบและ
เข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ  ๑๔/จ  หรือ  ๑๔/ป  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีจ าเป็นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการเลือกอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก 
(๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือกตลอดระยะเวลา  

จนเสร็จสิ้นภารกิจ   
(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกและผู้อ านวยการ  

การเลือก  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกได้รับมอบ  

บัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 

๕.  กำรอบรมพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่เพ่ือช่วยเหลอืกำรปฏิบตังิำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลอืก 

ข้อ ๔๒ ก่อนวันรับสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี  
การอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒   

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีวิทยากรในการอบรม
และปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๔๓ ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดให้มี  
การอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  
การเลือกในแต่ละระดับตามข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๗  และข้อ  ๔๐  และให้น าความในข้อ  ๔๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

๖.  ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัตหิน้ำที่ 

ข้อ ๔๔ ให้ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก  ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  
แนบท้ายระเบียบนี้   

หมวด  ๓ 
ผู้สมัครและกำรสมคัรรบัเลอืก 

 
 

ส่วนที ่ ๑   
กำรประกำศวนัรบัสมัครและสถำนที่รับสมัคร   

 
 

ข้อ ๔๕ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๕  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันเลือกระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ 
(๒) ก าหนดวันรับสมัคร  โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับและต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
วันเลือกในระดับอ าเภอต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  วันเลือกใน 

ระดับจังหวัดต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ  และวันเลือกในระดับประเทศต้องไม่เกินสิบวัน
นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด  ทั้งนี้  ในการก าหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้องก าหนดเป็นวันเดียวกัน  
ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๔๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการตามข้อ  ๔๕  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือก  
ระดับอ าเภอประกาศสถานที่รับสมัครให้ประชาชนทราบ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๖  และให้ปิดประกาศ
สถานที่รับสมัครและให้น าประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.  ๑๕)  ตามข้อ  ๔๕  
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอนั้นด้วย 

ข้อ ๔๗ สถานที่รับสมัครต้องก าหนดให้อยู่ภายในเขตอ าเภอที่จะมีการเลือก  และควรมีลักษณะ
เป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครได้อย่างสะดวกตามขั้นตอนและ
วิธีการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๔๘ ภายในสามวันหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครและวันเลือกแล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๔๙ ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร  
วัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งจัดท าเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบสถานที่รับสมัคร  เพ่ือการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้สมัครและมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัคร 

ส่วนที ่ ๒   
กลุ่มและวธิีกำรสมัคร 

 
 

ข้อ ๕๐ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มีกลุ่มที่สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจ านวนสิบกลุ่ม  
ประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  อันได้แก่   ผู้ เคยเป็นข้าราชการ   
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ต ารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  
ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  แพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุข  
พยาบาล  เภสัชกร  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม  ปลูกพืชล้มลุก  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ประมง  หรืออืน่ ๆ   
ในท านองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ผู้ใช้แรงงาน  
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  
ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น  ๆ  
ในท านองเดียวกัน   

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และ 
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ  ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว  อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น  ๆ   
ในท านองเดียวกัน   

(๘) กลุ่มสตรี   ผู้สู งอายุ   คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติ พันธุ์   กลุ่มอัตลักษณ์อื่น   
ประชาสังคม  องค์กรสาธารณประโยชน์  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๙) กลุ่มศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การแสดงและบันเทิง  นักกีฬา  สื่อสารมวลชน   
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๑๐) กลุ่มอื่น  ๆ 
ทั้ งนี้   คณะกรรมการการเลื อกตั้ งมี อ านาจที่ จะประกาศก าหนดการมี ลั กษณะอื่น  ๆ   

ในท านองเดียวกันในวรรคหนึ่งได้    
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕๒  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕๓  ย่อมมีสิทธิสมัคร 

ในกลุ่มอื่น ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  (๑๐)  ได้ 
ข้อ ๕๑ การสมัครในแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๕๐  อาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
(๒) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

ส่วนที ่ ๓ 
ผู้มีสิทธิสมคัร 

 
 

ข้อ ๕๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี   
(๔) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
 (ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (ค) ท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (ง) เคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
 (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สองปีการศึกษา 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓)  ไม่ใช้บังคับแก่สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  

และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ตามข้อ  ๕๐  (๘)   
ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามข้อ  ๕๑  (๒)  

ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
ข้อ ๕๓ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ   
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ  

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอ าเภอ  เว้นแต่  

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึ งที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการหรือ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติ ด 
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าส านัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ  

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ  

การกระท าด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

(๑๙) เป็นข้าราชการ 
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่ง

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง  

วันสมัครรับเลือก 
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  เว้นแต่ได้พ้นจากการเปน็สมาชกิ  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๕) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ในคราวเดียวกัน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๕๔ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือก  

ในกลุ่มตามข้อ  ๕๐  ได้เพียงกลุ่มเดียวและสมัครโดยวิธีการตามข้อ  ๕๑  ได้เพียงวิธีการเดียว  รวมทั้ง 
มีสิทธิสมัครได้เพียงอ าเภอเดียว   

ส่วนที ่ ๔ 
เอกสำรและหลักฐำนกำรสมคัร   

 
 

ข้อ ๕๕ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาขอรับเอกสารการสมัครตามข้อ  ๕๖  
ด้วยตนเองก่อนการยื่นการสมัคร  โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปติดต่อขอรับเอกสาร  
การสมัครได้จากนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ณ  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะสมัคร   

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๕๖ ก่อนการสมัครรับเลือก  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส าหรับ
กรุงเทพมหานครหรอืผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย  เตรียมเอกสารการสมัครเพ่ือมอบให้ผู้ประสงคจ์ะสมัครรับเลอืก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบใบสมัคร  (ส.ว.  ๑๗) 
(๒) แบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘) 
(๓) แบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานในกลุ่มที่สมัคร  

(ส.ว.  ๑๙) 
(๔) แบบหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  (ส.ว.  ๒๐)  และแบบหนังสือยินยอมให้แนะน าชือ่  

(ส.ว.  ๒๑)   

ส่วนที ่ ๕ 
กำรสมคัรรบัเลือกเปน็สมำชกิวุฒสิภำ 

 
 

๑.  กำรยืน่ใบสมัคร 

ข้อ ๕๗ ให้ผู้สมัครในเขตอ าเภอ  ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง  
ต่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  ณ  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด  ภายใน
ระยะเวลาการรับสมัครตามข้อ  ๔๕  ดังนี้ 

(๑) แบบใบสมัคร  (ส.ว.  ๑๗) 
(๒) แบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘) 
(๓) แบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานในกลุ่มที่สมัคร  

(ส.ว.  ๑๙)   
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว

ประชาชนตามกฎหมาย  ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๖) ใบรับรองแพทย์ 
(๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้างประมาณ  

๔.๐  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๕.๒๓  เซนติเมตร  จ านวนคนละหนึ่งรูป  ส าหรับปิดแบบข้อมูลแนะน าตัว
ของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘)   

(๘) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
 (ข) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้ว 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
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 (ค) หลักฐานซึ่งแสดงว่าท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็น เวลาติดต่อกัน   
ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

 (ง) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านอยู่ ในอ าเภอที่ 
สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

 (จ) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 

(๙) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น 
 (๙.๑) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ  ซึ่งมีต าแหน่ง

หรือเงินเดือนประจ า  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 (๙.๒) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  (ถ้ามี)  เป็นต้น 
(๑๐) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละสองพันห้าร้อยบาท 
(๑๑) ส าเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓ 
กรณีสมัครโดยค าแนะน าขององค์กร  ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแบบหนังสือแนะน า

ชื่อผู้สมัครจากองค์กร  (ส.ว.  ๒๐)  พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กรและแบบหนังสือ  
ยินยอมให้แนะน าชื่อ  (ส.ว.  ๒๑)  ตามข้อ  ๕๖  (๔)  แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย   

เอกสารแบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘)  ตามข้อ  ๕๖  (๒)  ให้มีข้อความและ
ข้อมูลได้  ดังนี้ 

(๑) ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร 
(๒) ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
(๓) ประวัติการท างานหรือประสบการณ์ในการท างานในกลุ่มที่สมัคร 
(๔) ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
เอกสารแบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานใน 

กลุ่มที่สมัคร  (ส.ว.  ๑๙)  ตามข้อ  ๕๖  (๓)  ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัคร
มีคุณลักษณะเช่นนั้นจริงและต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง  
ความถูกต้องมาด้วย  ยกเว้นสตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น  
ตามข้อ  ๕๐  (๘) 

เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  (๔)  (๕)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑)  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย  ในกรณีที่ไม่อาจ  
ลงลายมือชื่อได้ให้รับรองความถูกต้องโดยให้ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาลงในเอกสารและ
หลักฐานแทน  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิว้มือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ไดร้บั
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การยกเว้น  และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหมายเหตุในเอกสารและหลักฐานดังกล่าวว่า  
ไม่มีนิ้วมือพร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

ข้อ ๕๘ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว  ให้ตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าการลงรายการในใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้คืนใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการสมัครดังกล่าวแก่ผู้สมัครผู้นั้น  เพ่ือด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง  
แล้วน ามายื่นใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร   

กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ตรวจสอบว่าหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  
ให้สอบถ้อยค าเพ่ือยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัคร  แล้วลงบันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้ง  
ออกใบรับใบสมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๒  แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องเรียงล าดับตามกลุ่มที่สมัครและวิธีการสมัคร  
และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครมารับเอกสารข้อมูลแนะน าตัวของ
ผู้สมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๓   

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอในการรับสมัคร  ให้มีผู้ช่วยเหลือใน  
การรับลงทะเบียนผู้สมัคร  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร  รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  
และบันทึกข้อมูลผู้สมัครได้ 

ข้อ ๕๙ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ออกใบรับใบสมัคร  (ส.ว.  ๒๒)   
แก่ผู้สมัครแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัคร  และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครในอ าเภอนั้นหรือ
อ าเภออื่นอีก  ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครตกเป็นของรัฐ  โดยผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บ
รักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ช่วยเหลือตามข้อ  ๓๒  (๑)  บันทึกข้อมูลผู้สมัครจาก  
แบบใบสมัคร  (ส.ว.  ๑๗)  พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร  เพ่ือประมวลผลการสมัครรับเลือก
สมาชิกวุฒิสภา   

ข้อ ๖๐ เมื่อพ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอรายงาน
สรุปผลการรับสมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๔  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๕ 

ข้อ ๖๑ ในระหว่างเวลาการรับสมัครจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร  ห้ามมิให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร 

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ  แต่ไม่ว่าในกรณีใด  ห้ามมิให้เปิดเผย
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หรือท าด้วยประการใด ๆ  ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจ านวนผู้สมัคร 
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  จนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร   

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครภายใน
ระยะเวลาหรือวันที่ก าหนดเพราะเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอื่นใด   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครโดยวิธีการอื่นหรือจะก าหนด  
วันรับสมัครเพ่ิมเติมก็ได้ 

๒.  กำรประกำศบัญชรีำยชือ่ผู้สมัคร 

ข้อ ๖๓ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตามข้อ  ๕๒   
และข้อ  ๕๓  ให้เสร็จสิ้น  หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๖/อ  ทุกกลุ่มที่สมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มและ
ทุกวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ  ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  โดยให้ประกาศไว้  ณ  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  และสถานที่เลือก 

กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้สมัครผู้ ใดขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือ 
สมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  หรือหนึ่งอ าเภอ  หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
การสมัครอันเป็นเท็จ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัครและให้แจ้งการไม่ รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๗ 

กรณีตรวจสอบผู้สมัครตามข้อ  ๕๑  (๒)  แล้วปรากฏว่าองค์กรซึ่งแจ้งการแนะน าชื่อหรอืรับรอง
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ  ให้การแจ้งการแนะน าชื่อหรือการรับรองเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวเป็นโมฆะ  และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการตามวรรคสอง 
โดยอนุโลม  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ชื่อตัวและชื่อสกุลผู้สมัคร  อายุ  อาชีพ  
และวุฒิการศึกษาสูงสุด  กลุ่มและวิธีการสมัคร   

การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  ให้ผู้สมัครได้รับ
หมายเลขประจ าตัวเรียงล าดับตามตัวอักษรชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  เว้นแต่กรณี
ประกาศรายชื่อตามข้อ  ๖๕  วรรคสอง  ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครผู้นั้นเพ่ิมเติมต่อท้าย 
จากหมายเลขผู้สมัครล าดับสุดท้ายในบัญชีรายชื่อผู้สมัครของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น 

ข้อ ๖๔ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมอบเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร  
ตามข้อ  ๕๗  วรรคสาม  ให้ผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ส่วนที่  ๖ 
กำรยื่นค ำร้องกรณีสั่งไม่รับสมัครหรือสั่งลบชื่อผู้สมัคร 

 
 

ข้อ ๖๕ ผู้สมัครผู้ ใดไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ สมัครตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ ง   
ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครโดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาแล้ว  ถ้าศาลฎีกามีค าสั่ง  
ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นเพ่ิมเติม  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๖/๑/อ  และ
ประกาศไว้  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง  พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ  แต่ถ้าศาลฎีกา
มีค าสั่งไม่ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  ให้แจ้งค าสั่งของศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 

ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคสอง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เมื่อถึงวันเลือก  ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย  ให้ผู้อ านวยการการเลือกด าเนินการเลือกต่อไป  
โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ  
ในกรณีเช่นนี้  ค าวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ด าเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๖๖ ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้ว  มีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือก  
ตามข้อ  ๖๓  วรรคสอง  ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ  และให้ผู้อ านวยการการเลือกดังกล่าว 
สั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  โดยขีดฆ่ารายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ  พร้อมบันทึกสาเหตุ
ของการลบชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้  แล้วแจ้งให้ผู้ถูกลบชื่อทราบโดยเร็ว  
ตามแบบ  ส.ว.  ๒๗  แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   

ผู้ถูกลบชื่อตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก  แต่ไม่มีผลกระทบต่อ  
การรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว   

ผู้ถูกลบชื่อตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการ  
การเลือกสั่งลบชื่อ  และให้น าความในข้อ  ๖๕  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้รับสมัครผู้ถูกลบชื่อ  ให้ผู้นั้นได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
หมายเลขเดิมตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง   

ข้อ ๖๗ ระหว่างการด าเนินการเลือกไม่ว่าระดับใด  หากผู้อ านวยการการเลือกตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดผู้ใดขาดคุณสมบัติ  หรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  หรือหนึ่งวิธีการ  หรือมากกว่าหนึ่งอ าเภอ  หรือ  
แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสาร  หรือหลักฐานประกอบการรบัสมัครอันเปน็เท็จ  ให้ถือว่าผู้สมัครผูน้ัน้
กระท าการเพ่ือให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกที่พบเหตุดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจาก  
บัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี  และน าความในข้อ  ๖๖   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งตามวรรคสองแล้ว  ให้ยื่นค าร้อ งต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่ง 
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น   

หมวด  ๔ 
กำรด ำเนนิกำรเลือกระดับอ ำเภอ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
กำรก ำหนดสถำนทีเ่ลือก 

 
 

ข้อ ๖๘ เมื่อมีประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  (ส.ว.  ๒๖/อ)  ตามข้อ  ๖๓  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับอ าเภอประกาศก าหนดสถานที่เลือกในเขตอ าเภอนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
ตามแบบ  ส.ว.  ๒๘/อ  จ านวนสามชุดเพื่อด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ   
(๒) ชุดที่  ๒  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือปิดประกาศ  ณ  ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(๓) ชุดที่  ๓  ปิดประกาศ  ณ  สถานที่เลือกในวันเลือก 
สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก  มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อ  

การด าเนินการเลือก  และควรก าหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ  พร้อมทั้งให้มีป้าย 
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความสะดวก
ในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุด้วย 

ข้อ ๖๙ ก่อนวันเลือกหากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็น
อย่างอื่น  ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ  
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๙/อ  เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศ
ดังกล่าวไว้ตามข้อ  ๖๘  หากถึงวันเลือกเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลงให้น าความในข้อ  ๙๙  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกและบญัชีรำยชือ่ผู้มีสิทธิเลอืก 

 
 

ข้อ ๗๐ ให้ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
ตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอ   

ข้อ ๗๑ ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
ตามแบบ  ส.ว.  ๓๐/อ  จากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังนี้ 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน 
(๒) ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล 
(๓) เพศ  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้ 
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้จัดท าจ านวนสี่ชุดเพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ชุดที่หนึ่ง  ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เลือกในวันเลือก   
(๒) ชุดที่สอง  ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ใช้แก้ไขปรบัปรงุ

ให้ถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อหรือลบชื่อ  และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(๓) ชุดที่สามและชุดที่สี่  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปรับปรุง  

ให้ตรงกับชุดที่สอง  และส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกไว้ใช้ส าหรับการรับรายงานตัว  
ผู้มีสิทธิเลือกก่อนการลงคะแนน  การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชุด  และส าหรับ  
การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนกรณีที่ต้องเลือกกันเองใหม่หนึ่งชุด   

ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ตามวรรคสาม  (๑)  ห้ามมิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือก   

ข้อ ๗๒ กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาตามข้อ  ๖๖  
วรรคสี่  ภายหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอ  ให้ด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้สมัครดังกล่าว  
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพ่ิมเติมต่อจากใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพ่ิมชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้ 

กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งให้ลบชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๖๖  ภายหลังประกาศ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้ด าเนินการถอนชื่อผู้สมัครดังกล่าว  โดยขีดฆ่ารายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอ  (ส.ว.  ๓๐/อ)  พร้อมท าบันทึกสาเหตุของการขีดฆ่าไว้ในช่องหมายเหตุและ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ส่วนที่  ๓ 
บัตรลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๗๓ บัตรลงคะแนนให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็นและมีช่องส าหรับเขียน
หมายเลขผู้สมัครจ านวนสองช่อง  โดยให้มีลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) บัตรลงคะแนนเมื่อ พับแล้วด้านหน้าทางซ้ายมีตราครุฑและถัดไปมีข้อความว่า   
“บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา  กลุ่มที่  ..”   

(๒) ด้านในของบัตรลงคะแนนให้มีช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครจ านวนสองช่องและค าอธิบาย
เกี่ยวกับการลงคะแนน   

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มีรหัส  หรือเครื่องหมาย  หรือข้อความอื่นใดเพ่ิมเติม
เป็นกรณีพิเศษในบัตรลงคะแนนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรลงคะแนน 

บัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๗๔ บัตรลงคะแนนและต้นขั้วบัตรลงคะแนนให้เย็บเป็นเล่ม  เล่มละไม่เกินยี่สิบบัตร   

มีรอยปรุเพ่ือให้ฉีกบัตรลงคะแนนออกจากต้นขั้วบัตรลงคะแนนได้และให้มีปกหน้าและปกหลัง 
ปกบัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๗๕ ต้นขั้วบัตรลงคะแนนอย่างน้อยให้มีข้อความว่า  “เล่มที่  ..  เลขที่  ..  ล าดับที่  ..”  

อยู่ด้านบนของต้นขัว้บัตรลงคะแนน  มีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ที่จ่ายบัตรลงคะแนน
และมีที่ส าหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรลงคะแนน 

ส่วนที ่ ๔ 
หีบบตัรลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๗๖ หีบบัตรลงคะแนนให้ท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง  มีฝาด้านบนและ  
มีที่ส าหรับใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ด้านหน้ามีลักษณะที่สามารถมองเห็นภายใน 
หีบบัตรลงคะแนนได้  และที่ฝาด้านบนมีช่องใส่บัตรลงคะแนน  

หีบบัตรลงคะแนนให้มีป้ายหรือข้อความระบุว่า  “กลุ่มที่  ..  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง”  
หรือ  “กลุ่มที่  ..  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร” 

หีบบัตรลงคะแนนให้มีลักษณะตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซึ่งไม่สามารถจัดหาหีบบัตรลงคะแนนให้มีลักษณะ  

ตามข้อ  ๗๖  ได้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรลงคะแนนได้ 

้หนา   ๒๗
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ส่วนที่  ๕ 
กำรเลือก 

 
 

๑.  บททั่วไป 

ข้อ ๗๘ กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครเกินกว่าสามคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือก 
ระดับอ าเภอจัดให้มีการลงคะแนนเลือก  เพ่ือเลือกผู้สมัครของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นให้เหลือสามคน 

ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครไม่เกินสามคน  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
ไม่ต้องจัดให้มีการเลือก   

๒.  กำรด ำเนินกำรกอ่นวันเลือก   

ข้อ ๗๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียม   
หีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งจะใช้
ในการเลือกของแต่ละสถานที่เลือกเพ่ือส่งมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการตามข้อ  ๘๐ 

ข้อ ๘๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  
ส่งมอบหีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ข้อ ๘๑ การมอบบัตรลงคะแนนตามข้อ  ๘๐  ให้จัดสรรบัตรลงคะแนนให้เพียงพอต่อ   
การลงคะแนนเลือกในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  และให้มีการลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ  
บัตรลงคะแนนที่ปกหน้าของบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๘๒ เมื่อได้ตรวจสอบและนับจ านวนบัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อ 
ผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกน าบัตรลงคะแนนทั้งหมด
บรรจุลงในหีบบัตรลงคะแนนแล้วปิดหีบบัตรลงคะแนน  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  และ  
ให้ปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนตามแบบ  ส.ว.  ๓๑  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และ 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้รวมเก็บไว้ในถุงพลาสติกใส   

ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยน าหีบบัตรลงคะแนน  
บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ไปเก็บรักษาไว้ 
ในที่ปลอดภัย   

๓.  กำรด ำเนินกำรในวันเลอืก 

ข้อ ๘๓ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวน 
การเลือกในวันเลือกไว้  ณ  สถานที่เลือก 

้หนา   ๒๘
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ข้อ ๘๔ ในวันเลือก  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
น าหีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ   
ที่ใช้ในการเลือก  และผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่เลือก  ต้องไปถึงสถานที่เลือกเวลา
ประมาณ  ๐๖.๐๐  นาฬิกา 

ข้อ ๘๕ ก่อนเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกนับจ านวน 
บัตรลงคะแนนทั้งหมด  แล้วจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน  
(ส.ว.  ๓๒/อ)  จ านวนสามชุด  เพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศ  ณ  สถานที่เลือก  จ านวนหนึ่งชุด   
(๒) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  จ านวนหนึ่งชุด   
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จ านวนหนึ่งชุด   
ข้อ ๘๖ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกจัดแบ่งหน้าที่  เพ่ือเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ 

ในแต่ละช่วงเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วงเวลารับรายงานตัวผู้สมัคร  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร

แบ่งหน้าที่รับรายงานตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่มในวิธีการสมัครนั้นอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน 
(๒) ช่วงเวลาจัดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร  

แบ่งหน้าที่ในการลงคะแนน  ดังต่อไปนี้   
 (ก) หน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณสถานที่เลือก  ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ล าดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  การจัดระเบียบและควบคุมดูแล
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
ที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนน  เพื่อให้การด าเนินการเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 (ข) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ได้แก่  การตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  
ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกแล้วส่งหลักฐานแสดงตน  
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน 

 (ค) หน้าที่มอบบัตรลงคะแนน  ได้แก่  การรับหลักฐานแสดงตน  การบันทึกหมายเลข
ล าดับที่ไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  การลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือก  
ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  ฉีกบัตรลงคะแนนตามรอยปรุออกจาก 
ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พับบัตรลงคะแนน  และเขียนหมายเลขกลุ่มที่สมัครของผู้มีสิทธิเลือกด้านหน้า  
บัตรลงคะแนน  ก่อนส่งมอบหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกเพื่อน าไปลงคะแนน 

 (ง) หน้าที่ควบคุมคูหาและหีบบัตรลงคะแนน  ได้แก่  การควบคุมดูแลคูหาและ   
หีบบัตรลงคะแนน  จัดระเบียบการเข้าไปลงคะแนนการเลือกและอ านวยความสะดวกในการใส่บัตรลงคะแนน  
ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกน าบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก 

้หนา   ๒๙
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เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือก  ในกรณีที่ต้องด าเนินการลงคะแนนมากกว่า
สามกลุ่ม  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกอาจจัดแบ่งผู้ท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  (ค)   
และ  (ง)  ได้ตามความเหมาะสม   

ข้อ ๘๗ เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจ า 
สถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัครเดียวกนัพร้อมหลักฐานในการรายงานตัว  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชนหรอื
บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  โดยให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวลงลายมือชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  และจัดให้ผู้สมัครที่รายงานตัวแล้วรวมอยู่ 
ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ก าหนด  เมื่อพ้นเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ถ้ามี
ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาปรากฏตัวอยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่ก าหนดก่อนเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา   
ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกรับรายงานตัวผู้สมัครผู้นั้น  หากผู้สมัครผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือ  
มาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

เมื่อด าเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว  ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัคร
ที่ไม่ได้มารายงานตัว  พร้อมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้ในช่องหมายเหตุ  และให้ประธานกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๓/อ)  จ านวนสามชุด  
และให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๕  โดยอนุโลม 

ข้อ ๘๘ เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของทั้งสองวิธีการสมัครด าเนินการตามข้อ  ๘๗  
เรียบร้อยแล้ว  หรือเมื่อพ้นเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร
เกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัครได้รับทราบ 

ข้อ ๘๙ ผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดที่มารายงานตัวมีจ านวนไม่เกินสามคน  ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้รับเลือกส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก  และเมื่อผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับอ าเภอประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ  ๘๘  เรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้สมัครของกลุ่มนั้นและ 
วิธีการสมัครนั้นออกจากสถานที่เลือก 

กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครที่มารายงานตัวมีจ านวนเกินสามคน  ให้จัดการลงคะแนน  
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  ระยะเวลาลงคะแนนเลือกให้เริ่มเมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ  ๘๘  เรียบร้อยแล้ว  จนถึงระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น   

ข้อ ๙๐ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนของแต่ละวิธีการสมัคร  ให้คณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือกน าหีบบัตรลงคะแนนที่ต้องใช้ในการเลือกมาแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกนั้น 
เห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตรลงคะแนนและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด   
แล้วเปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนและบันทึกการด าเนินการดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  
(ส.ว.  ๓๔/อ)  โดยให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคนและผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคน 
ลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   
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ข้อ ๙๑ เมื่อด าเนินการตามข้อ  ๙๐  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวเปิด  
การลงคะแนนเลือก  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้  ถึงเวลาการลงคะแนนแล้ว  ขอเปิดการลงคะแนน”   
แล้วจึงเริ่มด าเนินการลงคะแนนต่อไป 

๔.  กำรลงคะแนน   

ข้อ ๙๒ ให้ผู้มีสิทธิเลือกมาแสดงตนต่อกรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนว่ยงานของรัฐที่มีรปูถ่ายและมีเลขประจ าตวัประชาชนของ
ผู้ถือบัตร  เมื่อกรรมการประจ าสถานที่เลือกพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไว้เป็นหลักฐาน  แล้วส่งหลักฐานแสดงตน  
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน 

ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่มอบบัตรลงคะแนนเขียนหมายเลขล าดับที่ของ   
ผู้มีสิทธิเลือกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  แล้วให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกลงลายมือชื่อ 
ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พับบัตรลงคะแนนแล้วเขียนหมายเลขกลุ่มที่สมัครของผู้มีสิทธิเ ลือกด้านหน้า 
บัตรลงคะแนนก่อนส่งมอบหลักฐานการแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกเพ่ือน าไปลงคะแนน   

ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้น  และ 
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกหมายเหตุว่าไม่มีลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 

ข้อ ๙๓ การลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันและ 
วิธีการสมัครเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิกใน  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  ได้ช่องละหนึ่งหมายเลข  และ
ให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครใด 
เกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

ข้อ ๙๔ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกได้ลงคะแนนแล้ว  ให้พับบัตรลงคะแนนเพ่ือมิให้ผู้อื่นเห็นว่า
ลงคะแนนให้กับผู้ใดและให้น าบัตรลงคะแนนนั้นใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง  แล้วให้รออยู่  
ในสถานที่เลือกจนกว่าคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกจะปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนน   
(ส.ว.  ๓๘/อ)  ไว้  ณ  สถานที่เลือก 

ข้อ ๙๕ ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่ควบคุมคูหาและหีบบัตรลงคะแนน  
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแล
ของกรรมการประจ าสถานที่เลือก  โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  
ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกได้ลงคะแนนด้วยตนเอง  โดยให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภออนุญาต  ให้ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาใน  
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การใช้สิทธิเลือกที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
การเลือกหรือการลงคะแนน  สามารถน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปในสถานที่เลือกได้  เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพท าให้ไม่สามารถเขียนหมายเลขในบัตรลงคะแนนเลือกได้  ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก
เป็นผู้กระท าการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกนั้นโดยให้มีกรรมการประจ าสถานที่เลือกอีกหนึ่งคนเป็นพยาน  
แล้วบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   

ข้อ ๙๖ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  จะให้ผู้ใดเข้าไปในสถานที่เลือกไม่ได้  เว้นแต่   
ผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการเลือกและผู้มีสิทธิเลือกโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาลงคะแนน  นอกจากผู้มีสิทธิเลือก  
ซึ่งเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก  
บันทึกเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก   

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  คณะกรรมการการเลือก  
ผู้อ านวยการการเลือก  และผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ
ผู้อ านวยการการเลือก  มีสิทธิเข้าไปในสถานที่เลือกได้  เพ่ือท าการสอดส่องดูแลหรือแนะน าให้  
การด าเนินการเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกบันทึกการเข้าไปในสถานที่เลือกของบุคคลตามวรรคสองไว้ใน
รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ) 

ข้อ ๙๗ ภายใต้ข้อบังคับหมวด  ๗  การเก็บรักษาเอกสาร  การท าลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลอืก  
และท าลายบัตรลงคะแนน  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย   
ท าให้เปลี่ยนสภาพหรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือน าไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนน  หรือบัตรลงคะแนน  หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๙๘ ในระหว่างการลงคะแนน  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องให้ท า 
การทักท้วงและให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกบันทึกค าทักท้วงพร้อมทั้งค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)  แล้วให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจ าสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ ๙๙ ในวันเลือก  ถ้าการลงคะแนนในสถานที่เลือกใดไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก   
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  กรณียังไม่ได้เปิดให้มีการลงคะแนน  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๕/อ  จ านวนสามชุด  เพื่อ 
 (๑.๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เลือกหนึ่งชุด 
 (๑.๒) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนึ่งชุด 
 (๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด 
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(๒) รายงานผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว   

(๓) จัดเก็บรักษาบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกไว้
ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 

(๔) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   
ข้อ ๑๐๐ เมื่อเปิดให้มีการลงคะแนนและมีการลงคะแนนแล้ว  กรณีมีเหตุตามข้อ  ๙๙   

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศงดการลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๕/อ)  จ านวนสามชุด  และให้น าความในข้อ  ๙๙  (๑)  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) รายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทราบโดยเร็ว   
ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ระงับการมอบบัตรลงคะแนนและปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๑)  แล้วลงลายมือชื่อ  

บนฝาหีบบัตรลงคะแนน  และปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพ่ือป้องกันการเปลี่ยน 
หีบบัตรลงคะแนน   

(๒) นับบัตรลงคะแนนที่เหลือให้ทราบจ านวนและใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรใน 
ส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระท า  
ด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้ 

(๓) นับจ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน 

(๔) จัดท ารายงานส่งหีบบัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๔๐/อ) 
(๕) บันทึกเหตุการณ์งดลงคะแนน  จ านวนบัตรลงคะแนนตาม  (๒)  และจ านวนผู้มาแสดงตน

และรับบัตรลงคะแนนตาม  (๓)  ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   
(๖) น าสิ่งของต่อไปนี้  (ถ้ามี)  ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ผู้อ านวยการการเลือก

ระดับอ าเภอก าหนด  ได้แก่ 
 (๖.๑) หีบบัตรลงคะแนน 
 (๖.๒) บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
 (๖.๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน 
 (๖.๔) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๒/อ) 
 (๖.๕) ประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนนเลือก  (ส.ว.  ๓๓/อ) 
 (๖.๖) รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ  ) 
 (๖.๗) คูหาลงคะแนนทั้งหมด  และวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 
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ข้อ ๑๐๑ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๙๙  หรือข้อ  ๑๐๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด 
วันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอ าเภอ  การเลือกระดับจังหวัด  หรือการเลือกระดับประเทศตาม  
ความจ าเป็นก็ได้   

๕.  กำรด ำเนินกำรหลังปดิกำรลงคะแนน 

ข้อ ๑๐๒ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว   
ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้  การลงคะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน”  และให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกลงลายมือชื่อในป้าย
ส าหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๑)  แล้วน าป้ายดังกล่าวปิดทบัช่องใส่บัตรบนหีบบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๑๐๓ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกน าบัตรลงคะแนนที่เหลือมานบัให้ทราบจ านวน  
แล้วท าเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัสดุอื่นเจาะทะลุบัตรลงคะแนนทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง   
ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้อง กันมิให้ใช ้
บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ได้  รวมทั้งจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้น  
การลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๖/อ  จ านวนสามชุด  เพื่อด าเนินการตามข้อ  ๘๕  โดยอนุโลม 

๖.  กำรนับคะแนน 

ข้อ ๑๐๔ การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้กระท า  ณ  สถานที่เลือก  
โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 

ข้อ ๑๐๕ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรลงคะแนนทีละฉบับ  วินิจฉัย 

บัตรลงคะแนน  และอ่านคะแนน 
(๒) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนใน   

แบบขีดคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๗ 
(๓) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรลงคะแนนที่ได้วินิจฉัยจาก

กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่งแล้วแยกเก็บใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 
ในกรณีที่ต้องด าเนินการนับคะแนนมากกว่าสามกลุ่ม  กรรมการประจ าสถานที่ เลือก  

ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๓)  อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้   
ข้อ ๑๐๖ ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการเปิดหีบบัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่ม

และแต่ละวิธีการสมัคร  หากพบว่ามีบัตรลงคะแนนผิดกลุ่มปะปนมาในหีบบัตรลงคะแนน  ให้กรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกที่พบบัตรผิดกลุ่ม  มอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวแก่ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก
เพ่ือน าไปรวมกับบัตรลงคะแนนในหีบบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง  โดยให้บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ า
สถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)  และให้ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าว 
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ข้อ ๑๐๗ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครช่องหนึ่งช่องใด  ดังต่อไปนี้  
ไม่ให้นับเป็นคะแนนส าหรับช่องหมายเลขนั้น   

(๑) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 
(๒) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอารบิก 
(๓) บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
(๔) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครใน  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  เกินกว่าหนึ่งหมายเลข  

ผู้สมัครในช่องเดียวกัน   
(๕) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้สมัครใน  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”   
(๖) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครนอก  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  และให้นับคะแนนใน

“ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  ที่สามารถนับคะแนนได้ 
ข้อ ๑๐๘ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับ 

เป็นคะแนน 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรลงคะแนน

นอกจากหมายเลขผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
(๓) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนด 
(๔) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าสถานที่เลือกมอบให้ 
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๗  ทั้งสอง  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” 
(๖) บัตรที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๗  และลงคะแนนเลือกผู้สมัครเพียงคะแนนเดียว 
ข้อ ๑๐๙ เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการตามข้อ  ๑๐๕  และข้อ  ๑๐๖  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรลงคะแนนครั้งละฉบับ  คลี่บัตรลงคะแนน  

วินิจฉัยบัตรลงคะแนน  และอ่าน  ดังนี้ 
 (๑.๑) ถ้าเป็นบัตรดี  ให้อ่านว่า  “ดี”  และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนว่า   

“..  และ  ..”  พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกได้เห็น 
 (๑.๒) ถ้าเป็นบัตรลงคะแนนที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๗  ให้อ่านว่า  “ดีบางส่วน”  และ 

อ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนว่า  “..”  พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ใน 
บริเวณสถานที่เลือกได้เห็น 

 (๑.๓) ถ้าเป็นบัตรลงคะแนนที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๘  ให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้ง 
ชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกได้ เห็น  และให้กรรมการประจ าสถานที่ 
เลือกคนหนึ่งสลักหลังบัตรลงคะแนนว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเสียเพราะเหตุใด   

้หนา   ๓๕
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(๒) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง  ขานทวนหมายเลข  แล้วจึงขีดคะแนนลงใน   
แบบขีดคะแนน  โดยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน  ส าหรับการขีดคะแนน
ในแบบขีดคะแนน  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งขีดต่อหนึ่งคะแนน  แต่เมื่อถึงขีดที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และ
วงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป      หรือ     หรือ      เป็นต้น  เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนน  และ
ให้ท าเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด 

(๓) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม  รับบัตรลงคะแนนจากกรรมการประจ าสถานที่เลือก
คนที่หนึ่ง  หลังจากที่กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สองได้ขานทวนหมายเลขและขีดคะแนนแล้ว   
ให้เจาะมุมบัตรลงคะแนนที่วินิจฉัย  แล้วพับบัตรลงคะแนนแยกเก็บใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้  โดยแยก 
เป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบและใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

เมื่อกรรมการประจ าสถานที่ เลือกได้นับคะแนนจากบัตรลงคะแนนหมดแล้ว  ให้คว่ า   
หีบบัตรลงคะแนนให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกเห็นได้โดยชัดเจนว่าไม่มีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ใน   
หีบบัตรลงคะแนนแล้ว 

ข้อ ๑๑๐ ในระหว่างการนับคะแนน  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง  ให้ท า
การทักท้วงและให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกบันทึกค าทักท้วง  พร้อมทั้งค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)  แล้วให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจ าสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ ๑๑๑ ห้ามมิให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกจงใจนับบัตรลงคะแนน  อ่านบัตรลงคะแนน  
หรือรวมคะแนนให้ผิดจากความจริง  หรือกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตร
ลงคะแนนช ารุด  เสียหาย  หรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรลงคะแนน  
ที่ใช้ได้  หรือท ารายงานการลงคะแนนผิดจากความจริง 

ข้อ ๑๑๒ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว  ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนับคะแนน  โดยให้นับจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนว่าตรงกับจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกหรือไม่  หากถูกต้องตรงกันให้น าบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้วเก็บใส่ในถุงพลาสติกใส  
(ถุงชั้นใน)  ตามประเภทบัตรดีและบัตรเสีย  แล้วรายงานผลการนับคะแนนตามข้อ  ๑๑๓  ต่อผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอโดยเร็ว  ส าหรับแบบขีดคะแนนให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

กรณีจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก  ให้กรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกด าเนินการตรวจสอบ  ถ้าจ านวนบัตรลงคะแนนยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีก  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) รายงานผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอพร้อมเหตุผลของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับ
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๒) ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว   

(๓) ส่งหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของตามข้อ  ๑๑๖  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๐/อ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสอง  (๒)  แล้ว  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
การเลือกดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ก าหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอ าเภอ   
การเลือกระดับจังหวัด  หรือการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑๓ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกจัดท ารายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/อ)  
ของแต่ละกลุ่มจ านวนสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดไว้  ณ  สถานที่เลือก  จ านวนหนึ่งชุด 
(๒) ใส่ในถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว   

จ านวนหนึ่งชุด 
(๓) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  

จ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ ๑๑๔ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ  ของแต่ละกลุ่ม

และแต่ละวิธีการสมัคร  ไว้ในถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ดังนี้ 
(๑) ถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นใน)  ตามข้อ  ๑๑๒ 
(๒) แบบขีดคะแนนที่ใช้ในการขีดคะแนนแล้ว  (ส.ว.  ๓๗) 
(๓) แบบข้อมูลจ านวนบัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๙/อ) 
(๔) รายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/อ)   
การบรรจุเอกสารตาม  (๓)  ให้บรรจุในลักษณะที่มองเหน็ได้วา่เปน็ถุงพลาสติกใสของกลุ่ม  และ

วิธีการสมัครใด  และท าการปิดถุงพลาสติกใสด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงพลาสติกใส   
ข้อ ๑๑๕ เมื่อได้บรรจุสิ่งของลงในถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว   

ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) น าถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ใส่ในหีบบัตรลงคะแนน 
(๒) ปิดหีบบัตรลงคะแนนพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด 
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด 
ข้อ ๑๑๖ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด าเนินการ

น าส่งสิ่งของคืนให้แก่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๔๐/อ)  ดังนี้ 

(๑) หีบบัตรลงคะแนน  ตามข้อ  ๑๑๕ 
(๒) คูหาลงคะแนน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



(๓) เอกสารส าคัญประกอบด้วย 
 (๓.๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุ  

การลงคะแนน 
 (๓.๒) บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
 (๓.๓) แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร 
(๔) วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก 
(๕) ป้ายต่าง ๆ  และเอกสารอื่น  ๆ 
ข้อ ๑๑๗ ในการรับสิ่งของจากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและการเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับการเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับหีบบัตรลงคะแนน  คูหาลงคะแนน  สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก   
(๒) บันทึกผลการนับคะแนนการเลือกของแตล่ะกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๘/อ  

ลงในระบบบริหารการจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   
(๓) ยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน 
ข้อ ๑๑๘ ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  ด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน  

ดังนี้ 
(๑) เปิดหีบบัตรลงคะแนน  ตามข้อ  ๑๑๖  (๑)  แล้วน าถุงใส่บัตรลงคะแนนแยกตามวิธีการสมัคร

และเรียงล าดับกลุ่ม  รวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนหีบใดหีบหนึ่ง  ท าการปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  ลงลายมือชื่อบนสายรัด  
ท้ังนี้  ให้ด าเนินการน าถุงใส่บัตรลงคะแนนที่เหลือรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนใบอื่นท านองเดียวกัน  
จนครบทุกถุง 

(๒) ให้จัดท าข้อมูลจ านวนถุงใส่บัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่อยู่ใน  
หีบบัตรลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๑  จ านวนสองชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรลงคะแนน   
ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๓) จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่ถูกบรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๒/อ  
เพื่อส่งมอบบัญชีดังกล่าวให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๔) น าหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมบัตรลงคะแนนแล้วไปเก็บ  ณ  สถานที่ตามที่ผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับอ าเภอก าหนด   

ข้อ ๑๑๙ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานตามขอ้  ๓๒  (๑)  ส่งมอบบัญชีขอ้มูลบตัรลงคะแนนตามข้อ  ๑๑๘  (๓)  และข้อมูลสถานที่
เก็บรักษาตามข้อ  ๑๑๘  (๔)  รวมทั้งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามแบบ  ส.ว.  ๔๓/อ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้ถือว่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
การด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๒๐ ในกรณีการนับคะแนน  ณ  สถานที่เลือกใดไม่สามารถกระท าได้  อันเนื่องมาจาก  
เกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  หรือความจ าเป็นที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย  กรณียังไม่ได้นับคะแนนให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนตามแบบ  ส.ว.  ๔๔/อ  จ านวนสามชุด  เพื่อ 
 (๑.๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เลือกหนึ่งชุด 
 (๑.๒) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนึ่งชุด 
 (๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด 
(๒) รายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

โดยเร็ว 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนนและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 
(๔) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ) 
ข้อ ๑๒๑ เมื่อนับคะแนนไปแล้วบางส่วน  กรณีมีเหตุตามข้อ  ๑๒๐  ให้ผู้อ านวยการการเลือก  

ระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับสถานที่เลือกนั้น  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๔/อ  จ านวนสามชุด  

และให้น าความในข้อ  ๑๒๐  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) จัดเก็บบัตรลงคะแนนที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วและบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยไว้  

ในถุงพลาสติกใสอย่างละหนึ่งใบ  แล้วน าไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรลงคะแนน 
(๓) ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใด  

ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรลงคะแนนได้ 
(๔) จัดเก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนนตาม  (๓)  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกไว้ในที่ปลอดภัย  

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 
(๕) รายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

โดยเร็ว 
(๖) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก 
ข้อ ๑๒๒ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๑๒๐  หรือข้อ  ๑๒๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด

วันนับคะแนนใหม่ในอ าเภอนั้นก่อนวันเลือกในระดับต่อไปไม่น้อยกว่าสามวัน  หรือตามความจ าเป็น 
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่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



๗.  กำรเลือกกันเองใหม่ 

ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/อ)  
จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนเลือกว่าผู้สมัครในกลุ่มใดและ
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้สมัครและแสดงตน 
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  
และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ
ให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิ  
ที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการโดยพลัน  โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ประกาศให้มีการเลือกใหม่  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๕/อ  และให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการเบิก  
หีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การเลือก 
จากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  ณ  สถานที่เลือก  และให้น าความในหมวด  ๔  การด าเนินการเลือก
ระดับอ าเภอ  ส่วนที่  ๕  การเลือก  ๔.  การลงคะแนน  ๕.  การด าเนินงานหลังปิดการลงคะแนน  และ  
๖.  กำรนับคะแนน  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรเลือกกันเองใหม่เฉพำะผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่  ณ  สถำนที่เลือก  หำกผู้ใดไม่อยู่  
ณ  สถานที่เลือก  ให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

๘.  กำรจบัสลำก 

ข้อ ๑๒๔ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน  
อันเป็นเหตุให้มีผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเกินสามคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอจัดให้ผู้ซึง่ได้คะแนนเทา่กนั  
จับสลากทันทีเพื่อเลือกกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก 

ข้อ ๑๒๕ ในการจับสลาก  ให้ด าเนินการจับสลากทีละกลุ่มและทีละวิธีการสมัคร  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท า

สลากหมายเลขเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน  โดยใส่สลากลงในภาชนะทึบแสง  แล้วท าการเขย่า
ภาชนะให้สลากคละกันเพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากล าดับหมายเลขใด  แล้วให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน  
เป็นผู้จับสลากล าดับหมายเลขจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ล าดับหมายเลขใดที่ถูกจับมาขึ้นมา   
ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากตามล าดับหมายเลขที่จับสลากได้ในการจับสลากครั้งที่ สอง   
ให้ผู้สมัครจับสลากจนครบจ านวนผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก  เป็นสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า  “ได้รับเลือก”  
เท่าจ านวนผู้ได้รับเลือกที่ยังขาดอยู่  นอกจากนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือก”  ผู้สมัครใด
จับสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ได้รับเลือก”  ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก   
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ให้บันทึกเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไว้ในบันทึกแสดงผลการจับสลาก   
ตามแบบ  ส.ว.  ๔๖/อ  ด้วย 

ข้อ ๑๒๖ เมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลาก  หากผู้สมัครที่จะต้องจับสลากไม่อยู่  ณ  สถานที่เลือก  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับสลากแทน  โดยให้ด าเนินการ  
ตามข้อ  ๑๒๕ 

๙.  บัญชรีำยชื่อผูไ้ด้รบัเลือกระดับอ ำเภอ 

ข้อ ๑๒๗ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน  ตามแบบ  
ส.ว.  ๓๘/อ  จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  
ตามแบบ  ส.ว.  ๔๗/อ  โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดสามล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละ 
วิธีการสมัครเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคนให้เฉพาะผู้สมัคร  
ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก   

การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือก  
ระดับอ าเภอประกาศให้ผู้สมัครตามข้อ  ๘๙  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอด้วย 

ข้อ ๑๒๘ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ   
(ส.ว.  ๔๗/อ)  ตามข้อ  ๑๒๗  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัว
ของผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๙ ในกรณีมีบัตรส ารองอยู่ในความครอบครองของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ 
ตามข้อ  ๑๒๗  แล้ว  ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  ด าเนินการเจาะทะลุบัตรลงคะแนน
ส ารองทั้งหมดในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าปกหลัง  แล้วให้ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน
หรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรลงคะแนนที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้   
แล้วมัดบัตรลงคะแนนผ่านรูเจาะ  ผูกรวมไว้ให้เป็นปึกเดียวกันเพ่ือน าเก็บรักษาพร้อมบัตรลงคะแนนที่
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกส่งกลับมาภายหลังการลงคะแนนแล้วตามข้อ  ๑๑๖ 

หมวด  ๕ 
กำรด ำเนนิกำรเลือกระดับจงัหวดั   

 
 

ข้อ ๑๓๐ เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกระดับจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
ประกาศก าหนดสถานที่เลือกในเขตจังหวัดนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๘/จ  
จ านวนสามชุด  และให้น าความข้อ  ๖๘  และข้อ  ๖๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๓๑ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๒)  
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จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับตัวอักษรในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  และ  
ให้น าความในข้อ  ๖๓  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  มอบเอกสาร   
หรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   

ข้อ ๑๓๓ บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๒)  จัดท า  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก  
ระดับอ าเภอตามข้อ  ๑๓๑  และให้น าความในข้อ  ๗๑  และข้อ  ๗๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๔ บัตรลงคะแนนระดับจังหวัด  ให้น าความในข้อ  ๗๓  ข้อ  ๗๔  และข้อ  ๗๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๕ หีบบัตรลงคะแนนระดับจังหวัด  ให้น าความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๗  มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน  
หรือมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกินสี่คน  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอซึ่งมารายงานตัวนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก 

ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้วเกินสี่คน  
และมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาเกินสี่คน  ให้ด าเนินการเลือกระดับจังหวัดโดยน าความในหมวด  ๔  
การด าเนินการเลือกระดับอ าเภอ  ส่วนที่  ๕  การเลือก  ยกเว้นข้อ  ๗๘  และข้อ  ๑๑๙  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามข้อ  ๓๒  (๒)  ส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน  รวมทั้ง
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๓/จ  
และเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว  ให้ถือว่าเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ ในความควบคุมดูแลของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจั งหวัด   
การด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๓๘ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  ได้รับรายงานผลการนับคะแนน  ตามแบบ  
ส.ว.  ๓๘/จ  จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและ 
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกัน 
ในการเลือก  และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ด าเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๑๒๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๓๙ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน  

จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่คน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก 

การจับสลากตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๑๒๕  และข้อ  ๑๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๐ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวดัไดร้ับรายงานผลการนบัคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/จ)  

จากคณะกรรมการประจ าสถานที่ เลือกแล้ว  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวัด   
ตามแบบ  ส.ว.  ๔๗/จ  โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน  ให้เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก   

การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือก 
ระดับจังหวัดประกาศให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  ตามข้อ  ๑๓๖  เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดด้วย 

ข้อ ๑๔๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด   
(ส.ว.  ๔๗/จ)  ตามข้อ  ๑๔๐  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัว
ของผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด  ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 

หมวด  ๖ 
กำรด ำเนนิกำรเลือกระดับประเทศ   

 
 

ข้อ ๑๔๒ เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกระดับประเทศ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ
ประกาศก าหนดสถานที่เลือก  ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๘/ป  จ านวนสามชุด  
และให้น าความในข้อ  ๖๘  และข้อ  ๖๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๓ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๓)  
จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับตัวอักษรในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  และ  
ให้น าความในข้อ  ๖๓  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๔ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมาย  มอบเอกสาร   
หรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   

ข้อ ๑๔๕ บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๓)  จัดท า  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก  
ระดับจังหวัดตามข้อ  ๑๔๓  และให้น าความในข้อ  ๗๑  และข้อ  ๗๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๖ บัตรลงคะแนนระดับประเทศ  ให้น าความในข้อ  ๗๓  ข้อ  ๗๔  และข้อ  ๗๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๔๗ หีบบัตรลงคะแนนระดับประเทศ  ให้น าความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๗  มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๘ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้ว 
ไม่เกินสิบคน  หรือมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบคน  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด  
ซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้อง
ด าเนินการเลือก 

ข้อ ๑๔๙ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้วเกินสิบคน  
และมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาเกินสิบคน  ให้ด าเนินการเลือกระดับประเทศโดยน าความ  
ในหมวด  ๔  การด าเนินการเลือกระดับอ าเภอ  ส่วนที่  ๕  การเลือก  ยกเว้นข้อ  ๗๘  และข้อ  ๑๑๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามข้อ  ๓๒  (๓)  ส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน  รวมทั้ง
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๓/ป  
และเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว  ให้ถือว่าเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดแูลของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  การด าเนินการใด ๆ   
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๕๐ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน  ตามแบบ  
ส.ว.  ๓๘/ป  จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและวิธีการ
สมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  และถือว่า  
การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการ 
ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๑๒๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๕๑ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใด  มีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน  
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสิบคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน  
จับสลากกันเอง  เพื่อเรียงล าดับว่าผู้ใดจะได้รับเลือก 

การจับสลากตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ  ๑๒๕  และข้อ  ๑๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/ป)  

จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ให้รายงานผลการนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมคัร  
ตามแบบ  ส.ว.  ๓๘/ป  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   

ข้อ ๑๕๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนตามข้อ  ๑๕๒  แล้ว  
ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน  เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกตอ้ง
สุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบตามผลการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
เพ่ือส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๘ 

ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการสืบสวนและไต่สวนแล้ว
ปรากฏว่า  ผู้สมัครกระท าการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
พร้อมทั้งให้เลื่อนล าดับของผู้ได้รับคะแนนในล าดับถัดไปของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นขึ้นมาแทน 

เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังด าเนินการสืบสวน 
และไต่สวนไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วรายงานเหตุดังกล่าวให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติทราบ  แล้วให้ด าเนินการสืบสวนและไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งตามวรรคสองแล้ว  ให้ยื่นค าร้องต่อศา ลฎีกา 
เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น   

หมวด  ๗ 
กำรเกบ็รกัษำเอกสำร  กำรท ำลำยเอกสำรที่เกี่ยวกบักำรเลือก 

และกำรท ำลำยบัตรลงคะแนน   
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๕๔ เอกสารหลักฐาน  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองของผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพ้นจากหน้าที่  ให้ถือว่าอยู่ใน  
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ส่วนที่  ๒ 
  กำรเกบ็รักษำเอกสำรและกำรท ำลำยเอกสำรที่เกี่ยวกบักำรเลือก 

 
 

ข้อ ๑๕๕ ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรักษาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเลือกที่ได้รับมอบตามข้อ  ๑๑๙  วรรคสอง  และข้อ  ๑๓๗  วรรคสอง  และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกที่ได้รับมอบตามข้อ  ๑๔๙  วรรคสอง  ไว้จนกว่า
จะได้รับอนุญาตให้ท าลายได้  การด าเนินการใด ๆ  ก่อนการท าลายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๕๖ การเก็บรักษาเอกสารและการท าลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือก   ให้เป็นไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการท าลายเอกสาร 

ส่วนที ่ ๓ 
กำรท ำลำยบัตรลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๑๕๗ บัตรลงคะแนนที่จะท าลายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) บัตรลงคะแนนที่เป็นคะแนน 
(๒) บัตรเสีย 
(๓) บัตรลงคะแนนที่เหลือ 
การท าลายตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าลายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เป็นบัตรลงคะแนนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการส่งรายชื่อให้คณะรักษา  

ความสงบแห่งชาติตามข้อ  ๑๕๓  แล้ว  เป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันส่งรายชื่อให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ 

(๒) เป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านหรือมี  แต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือศาลฎีกา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว   

(๓) เป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา  คดีแพ่ง  หรือคดีปกครองในความผิด
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกหรือการนับคะแนนค้างการพิจารณาหรือมีกรณี  
การฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว 

ข้อ ๑๕๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการท าลาย  
บัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับประเทศ  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ  
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และให้พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  ประกอบด้ว ย 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



หัวหน้ากลุ่มงานเป็นประธานกรรมการ  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ถ้าประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการ  มติของคณะกรรมการด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก  
ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 

ข้อ ๑๕๙ คณะกรรมการด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนตามข้อ  ๑๕๘  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ารายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริ ง  พร้อมทั้ งความเห็นและวิธีการท าลาย   

เสนอขออนุมัติท าลายบัตรลงคะแนน 
(๒) เสนอรายงานตาม  (๑)  ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา 
(๓) ควบคุมการท าลายบัตรลงคะแนนที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว 
ข้อ ๑๖๐ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้รับรายงานตามข้อ  ๑๕๙  แล้ว  ให้พิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๑๕๗ 
(๒) หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เสนอคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติการท าลายบัตรลงคะแนนโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖๑ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้รับอนุมัตใิห้ท าลายบตัรลงคะแนนแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนน  และให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดมิให้บัตรลงคะแนนเล็ดลอด  
ออกไปภายนอกหรือมีผู้น าไปใช้ในทางที่มิชอบ  แล้วให้จัดท ารายงานผลการท าลายบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๑๖๒ ให้ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนด้วยวิธกีารใด ๆ   ที่ได้รับการอนุมตัิ  เช่น  วิธีการ
เผาท าลายหรือวิธีการอื่น  และวิธีการท าลายนั้นจะต้องท าให้บัตรลงคะแนนถูกท าลายจนสิ้นสภาพและ  
ไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

การท าลายบัตรลงคะแนนโดยวิธีการใด ๆ  หากจะเป็นผลให้มีรายได้เกิดขึ้น  ให้เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป  และเงินที่ได้ให้ส่งเป็นรายได้ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนให้เสนอขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจาก  
เงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



ข้อ ๑๖๓ เมื่อได้ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 

หมวด  ๘ 
ตัวอย่ำงบตัรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน 

แผนผังสถำนที่เลือก  และแบบพิมพ์ 
 
 

ข้อ ๑๖๔ ตัวอย่างบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  แผนผังสถานที่เลือก  และแบบพิมพ์ที่ใช้ 
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



 

บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ค่าตอบแทน หมายเหตุ 
๑ ประธานกรรมการระดับจังหวัด ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 

๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน 
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบเดือน 

๒ กรรมการระดับจังหวัด ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน 
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบเดือน 

๓ ประธานกรรมการระดับอ าเภอ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน 
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบเดือน 

๔ กรรมการระดับอ าเภอ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน 
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบเดือน 

๕ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน 
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบเดือน 

๖ ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้ อ านวยการการ เลื อกระดับ
อ า เ ภ อ  ร ะดั บ จั ง ห วั ด  แ ล ะ
ระดับประเทศ 
 

๖,๐๐๐ บาท/เดือน ๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน 
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ม่ครบเดือน 

๗ - กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
- เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

- วั น อบร มแล ะรั บ มอบ             
วัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน 
- วันเลือก ๓๕๐ บาท/วัน 

 
 
- เพ่ิมค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก 

 

 
 
 

หมายเหตุ – ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอ าเภอจะนะ 
อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี) ให้เพิ่มค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ 
และวันเลือกให้บุคคลล าดับที่ ๗ ในอัตราสองเท่าตามบัญชีจัดสรรและภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเห็นชอบ                   
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 



 

 

 

 
 

(ปกหน้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ ำนวน 20 บัตร เล่มที่..................................... 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
กำรเลือกระดับ        อ ำเภอ       จังหวัด       ประเทศ  กลุ่มท่ี .............................................................. 
วิธีกำรสมัคร           สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วนตนเอง        
                          สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วนตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน ำช่ือผู้สมัครจำกองค์กร                                            
ณ สถำนท่ีเลือก ......................................................................................................................................... 
อ ำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด ..................................................................... 

 

 

  

 
(ระบุชื่อสถำนที่) 

     เลขท่ี...................................................  ถึงเลขท่ี.................................................. 

ได้ตรวจสอบจ ำนวนบัตรลงคะแนนปรำกฏว่ำ 
      ครบถ้วน จ ำนวน ....................................บัตร 
      ขำด...................บัตร        เกิน....................บัตร   
 

ผู้มอบบัตรลงคะแนน                             ผู้รับมอบบัตรลงคะแนน 

                  

      

 

      
     ............................. ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก 
     (............................) 
 
 
     .............................  ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ 
     (............................) ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก  
 
 
     .............................. ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ         
     (............................) ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก 
             
                              
                                  

      
 
 
 

     ............................. ประธำนกรรมกำรประจ ำสถำนท่ีเลือก 

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

     .............................. กรรมกำรประจ ำสถำนท่ีเลือก 

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

     ............................... กรรมกำรประจ ำสถำนท่ีเลือก 

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

     ............................... เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 

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

     ……………………..…… เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 

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

 

 

 

  



 

 

 

                    (ต้นขั้วบัตรลงคะแนน)  
  เล่มที่.........................................                            (ดา้นใน)       เลขที่........................ ล าดับที่ ...................... 
  ลงชื่อ ........................................................... 
         (..........................................................)                         ............................................................                                                  
 (ปรุฉีก)     กรรมการประจ าสถานที่เลือก                          ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์น้ิวมือของผู้มีสิทธิเลือก   (ปรุฉีก) 

             

 

 

 

 

โปรดเลือกผู้สมัครในกลุ่มไม่เกิน 2 คน 
โดยเขียนหมายเลขอารบิก 

ในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร 

 
ช่องเขียน 

หมายเลขผู้สมัคร 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา 



 

 
 

                                                         (ต้นขั้วบัตรลงคะแนน) 
 

                                                               (ดา้นหน้า) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ปรุฉีก) 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

กลุ่มที ่
 (รอ

ยพ
ับ)

 
(รอ

ยพ
ับ)

 

(รอยพับ) 

(รอยพับ) (รอยพับ) 

(รอยพับ) 

(รอ
ยพ

ับ)
 

ค าเตือน 
ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือก น าบัตรลงคะแนนออกไปจาก
สถานท่ีเลือก หรือท าเครื่องหมายเพื่อเป็นท่ีสังเกตไว้
ท่ีบัตรลงคะแนน หรือถ่ายภาพบัตรลงคะแนนท่ีตน
ได้ลงคะแนนแล้ว หรือน าบัตรลงคะแนนท่ีเลือกแล้ว
แสดงต่อผู้อื่น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกหรือ
ปรับหรือท้ังจ าท้ังปรับและศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 



 

 
 
 

 (ปกหลัง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ................................................... ประธานกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     ................................................... กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     ................................................... กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก 
     (.................................................) 
     .................................................. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
     (.................................................) 
     ................................................. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
     (................................................) 
 

     บัตรลงคะแนนจ านวน............................บัตร        ใช้แล้วจ านวน..........................บัตร 

     ได้ตรวจสอบจ านวนบัตรลงคะแนนแล้วเหลือจ านวน................................บตัร 



 

ตัวอย่าง 
แบบหีบบัตรลงคะแนน 

(แบบที่ ๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  ก.  -  ช่องใส่บัตรลงคะแนน 

 ข.  -  กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ 
 ค.  -  วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน 

ง.  -  หูส าหรับยกหีบบัตรลงคะแนน 
 
 
 
 

 

 



 

ตัวอย่าง 
แบบหีบบัตรลงคะแนน 

(แบบที่ ๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  ก.  -  ช่องใส่บัตรลงคะแนน 

 ข.  -  กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ 
 ค.  -  วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน 
 ง.  -  หูส าหรับยกหีบบัตรลงคะแนน 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
ตัวอย่าง 

แบบหีบบัตรลงคะแนน 
(แบบที่ ๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   หมายเหตุ      ก. – ชอ่งใส่บัตรลงคะแนน 
           ข. – ใส่สายรัด 

                    ค. – วัสดุที่สามารถมองเหน็ภายในหีบบตัรลงคะแนน 
 

 

 

 

 

ข. 

ค. 

ก. 

ข. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ก. - ฝาปิดหีบ 
   ข. - สายรัด ๔ เส้น 
   ค. - ช่องใส่บัตรลงคะแนน 
 ง. – วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน 
 จ. - ตราสัญลักษณ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 

 

ตวัอยา่ง 

แบบหีบบตัรลงคะแนน 

(แบบที่ ๔) 

ก. 

ข. 

ค. 

ง. 

จ. 

ข. 

ข. 

ข. 



 

๓ 
๒ 

๖ 

 

๔ 

               

๕ 

๓ 
๒








 

๓ 
๒ 

ทางออก 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

.   
  
 

๑ 

๗ 

๕ 

๕ 

ทางเขา้ 

๔ ๔ ๔ 

ตัวอย่างแผนผังการจัดสถานทีเ่ลือก  
(วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครดว้ยตนเอง/โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร) 

 
 

  

  
          

กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๘ กลุ่มที่ ๙ กลุ่มที่ ๑๐ 
 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๗ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่ ๕ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่ ๕ กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่ ๘ กลุ่มที่ ๗ กลุ่มที่ ๙ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๐ 

  

       

กลุ่มที่ ๑ 

ค าอธิบายประกอบแผนผัง 
 
 

 

๑. กรรมการประจ าสถานที่ เลือก ผู้มีหน้าที่อ านวย             
    ความสะดวกบริเวณสถานที่เลือก  
๒. กรรมการประจ าสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชี 
    รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกและรับการแสดงตน 
๓. กรรมการประจ าสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน 
๔. กรรมการประจ าสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่ควบคุม 
    คูหาลงคะแนนและหีบบัตรลงคะแนน  
๕.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๖.  ป้ายปิดประกาศ 
๗.  ป้ายบอกสถานที่เลือก 
 

ความหมายของสัญลักษณ์   
     หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือก 
     หมายถึง คูหาลงคะแนน 
     หมายถึง หีบบัตรลงคะแนน 
     หมายถึง กล้องบันทึกภาพและเสียง 
     หมายถึง แถบแนวกั้นของ กกต. 
     หมายถึง ฝาผนัง หรือ ฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า 
     ๑.๕ เมตร 
     หมายถึง เส้นทางการเดินของผู้มีสิทธิเลือก 

 

 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา                  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ .. เดือน .............. 
พ.ศ. .... จึงประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ก าหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน ............ 
พ.ศ. .... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ส านักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่  (ในกรณีที่องค์กรมีส านักงานหลายแห่งให้ถือที่ตั้ง
ของส านักงานใหญ่ในการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร)  

 ๒. หลักฐานการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  
  ๒.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ให้ยื่น เอกสารและหลักฐานตามรายการ 
ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา (แบบ ส.ว. ๒) 
   (๒)  ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น  
   (๓)  ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดง
ว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
   (๔)  ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่าง
ต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน
ผลการด าเนินงาน และรายงานทางการเงิน 
   (๕)  หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ                
(แบบ ส.ว. ๓) 
   (๖)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืน                        
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี 
  ๒.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้ 
   (๑)  ค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา (แบบ ส.ว. ๒) 
   (๒) ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
   (๓) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ                
(แบบ ส.ว. ๓) 
 
 

/(๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน... 

 ส.ว. ๑ 



-๒- 
 

   (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืน                        
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี 

  เอกสารตามข้อ ๒.๑ (๒) ถึง (๖) หรือข้อ ๒.๒ (๒) ถึง (๔) ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือ
ผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี  จัดท าจ านวน ๓ ชุด และรับรองส าเนาความถูกต้องด้วย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑ 



 
ค าขอลงทะเบียนขององค์กร 

ที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
------------------------------- 

  
  ที.่........................................................ 
                                            วันที่.................เดือน .....................................พ.ศ. ............... 
 
เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด......................................................... 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).................................................................................................... 
สัญชาติ...................... เลขประจ าตัวประชาชน ----      
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี ....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย.์.................................โทรศัพท์ .......................................โทรสาร.................................................... 
โทรศัพท์เคลื่อนที่............................................. 
ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร................................................................................................. ........ในฐานะ 
   ผู้มีอ านาจท าการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
   ผู้รับมอบอ านาจ 
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  สถานที่ตั้งส านักงานขององค์กร (ส านักงานใหญ่) เลขที่......................หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง...........................................
อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์................................                         
โทรศัพท์ ................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................... 
 ๒.  ประเภทขององค์กร (ให้ท าเครื่องหมาย ในช่อง  ) 
       องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
    องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 

โดยจดทะเบียนที่หน่วยงาน.............................................................................จังหวัด........................................... 
เมื่อวันที่ ......... เดือน...................................พ.ศ. ..... .............. ทะเบียนเลขที่................................................
 ๓. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก 
วันที่รับ.................................. 
เลขที่รับ................................ 
เวลา...................................น. 

ส.ว. ๒ 

(ระบุชื่อองค์กร) 

(ระบุชื่อหน่วยงาน) 



.-๒- 
 

 ๔.  องค์กรประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อแนะนําชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา      
ในกลุ่ม (ให้ทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  ระบุได้เพียงกลุ่มเดียว) 
   (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
              (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ 
อัยการ  ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
              (๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร 
หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
       (๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทํานา ทําสวน ทําไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
      (๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน  
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
      (๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 

      (๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
และผู้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
      (๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน 
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
     (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
     (๑๐) กลุ่มอ่ืนๆ 
 ๕.  พร้อมคําขอลงทะเบียนนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ซ่ึงได้รับรองสําเนาความถูกต้อง     
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  (ให้ทําเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ) 
  ๕.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
      (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย    
   (๒) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดง                 
ได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากําไรมาแบ่งปันกันหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง 
      (๓) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่าง
ต่อเน่ืองแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันย่ืนคําขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน
ผลการดําเนินงาน และรายงานทางการเงิน         
   (๔) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอํานาจ 
   (๕) สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนซึ่ง             
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอํานาจ แล้วแต่กรณี 

 
 

ส.ว. ๒



-๓- 
 

  ๕.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
     (๑)  ส าเนาหนังสือที่แสดงว่าเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง    
     (๒)  หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ 
     (๓)  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอ่ืน 
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี 
   (เอกสารตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ แล้วแต่กรณี
จัดท าจ านวน ๓ ชุด และรับรองส าเนาความถูกต้องด้วย) 
 

    ขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ในกรณี                        
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 
 
 
 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นค าขอลงทะเบียน 
            (.......................................................... .) 
               ต าแหน่ง....................................................... 
     ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร………………………………………….. 
               วันที่................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๒ 

(ระบุชื่อองค์กร) 



หนังสือมอบอ านาจ 
         

 ที…่………………………………………………. 
     วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ........... 

 

เรื่อง  มอบอ านาจให้ท าการแทน 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.................................................. 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).................................................................................................... 
ต าแหน่ง............................................ ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร........................................................... 
เลขที่....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย........................ ..................ถนน............................................................ 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................  
รหัสไปรษณีย.์..........................................โทรศัพท์ ........................................... 
 

 ได้มอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ).................................................................................... 
เป็นผู้มีอ านาจท าการแทน............................................................................................ในการลงทะเบียนองค์กร
เพ่ือแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
    
 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า....................................................... ........................... จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 
   ลงชื่อ................................................ผู้มอบอ านาจ 
       (...............................................) 
 
   ลงชื่อ...............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
         (...............................................) 
 
   ลงชื่อ...............................................พยาน 
      (................................................) 
 
   ลงชื่อ...............................................พยาน 
       (...............................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑)  ผู ้มอบอ านาจ  ให ้แนบส า เนาบ ัตรประจ าต ัวประชาชน และส า เนาหน ังส ือซึ ่งแสดงว ่า                    

   เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร พร้อมรับรองส าเนาความถูกต้องทุกฉบับด้วย 
 (๒)  ผู้รับมอบอ านาจ ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาความถูกต้องด้วย 
 
 
 

(ระบุชื่อองค์กร) 

 ส.ว. ๓ 

(ระบุชื่อองค์กร) 



(ระบุช่ือกลุ่ม) 

ใบรับค าขอลงทะเบียนขององค์กร 
 

เลขที ่............../....................... ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ประจ าจังหวัด ................................... 
 ........................................................... 
 ........................................................... 

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

 หนังสือนี้ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าองค์กร............................................................................ 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ..................หมู่ที.่...........ซอย........................................ ถนน.............................................. 
ต าบล/แขวง .....................................อ าเภอ/เขต .....................................จงัหวัด................................................. 
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์.......................................  
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...........................................................................................................................
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ---- เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร  
ในฐานะ   ผู้มีอ านาจท าการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
   ผู้รับมอบอ านาจ 
ได้ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรเพ่ือแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่ม
.........................................................................................................................................................................
และได้ยื่นเอกสารและหลักฐานที่รับรองส าเนาความถูกตอ้ง รวมทั้งสิ้นจ านวน .............. ฉบับ ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
 
    

    (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับค าขอลงทะเบียน 
          (......................................................) 
                     ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด..................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ระบุช่ือองค์กร) 

 ส.ว. ๔ 



 
เลขที ่............../....................... ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ประจ าจังหวัด ................................... 
 ........................................................... 
 ........................................................... 

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

เรื่อง รายงานผลการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน า             
ชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ........ เดือน .......................พ.ศ. .... ถึงวันที่........... 
เดือน .......................พ.ศ. .... นั้น 

 การรับลงทะเบียนขององค์กร ในวันที่ ..... เดือน..........................พ.ศ. ..... มีองค์กรยื่นค าขอลงทะเบียน 
จ านวน ...........องค์กร ดังนี้ 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์กร เลือกกลุ่ม (ระบหุมายเลข) หมายเหตุ 
    
    
    
    
 รวม ................... องค์กร   

 
 อนึ่ง นับแต่วันเปิดรับยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรถึงวันนี้ มีองค์กรที่รับยื่นค าขอลงทะเบียนไว้แล้ว
จ านวน ........... องค์กร  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ใส่ข้อความ “นิติบุคคล” กรณีเป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย     
     หรือ “กฎหมายจัดตั้ง” กรณีเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง  

 ส.ว. ๕ 



 
 
เลขที ่............../....................... ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ประจ าจังหวัด ................................... 
 ........................................................... 
 ........................................................... 

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

เรื่อง รายงานสรุปผลการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน า                     
ชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ........ เดือน ..................พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .......... 
เดือน.........................พ.ศ. ...... นั้น 

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับลงทะเบียนขององค์กรแล้ว มีองค์กรยื่นค าขอลงทะเบียน จ านวน......องค์กร 
มีรายชื่อดังนี้ 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อองค์กร เลือกกลุ่ม (ระบหุมายเลข) หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
 รวม ...................องค์กร   

ฯลฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
 
 
 
หมายเหตุ  ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ใส่ข้อความ “นิติบุคคล” กรณีเป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย      
     หรือ “กฎหมายจัดตั้ง” กรณีเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง  
 
 

 ส.ว. ๖ 



 
เลขที ่............../....................... ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 ประจ าจังหวัด ................................... 
 ...........................................................   

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

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร 

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน า              
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ ......... 
เดือน.......................พ.ศ. ........ ปรากฏว่ามีองค์กรมายื่นค าขอลงทะเบียนจ านวน..............องค์กร นั้น  

 บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรแยกเป็นรายกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี .......... 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อองค์กร 
(ระบุชื่อองค์กร) 

ประเภท
องค์กร 

ผลการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผล 
กรณีขาดคุณสมบัติ) 

นิต
ิบุค

คล
 

กฎ
หม

าย
จัด

ตั้ง
 

มีค
ุณ

สม
บัต

ิ 
คร

บถ
้วน

 

ขา
ดค

ุณ
สม

บัต
ิ 

       
 รวม ............ องค์กร      

 

กลุ่มท่ี .......... 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อองค์กร 
(ระบุชื่อองค์กร) 

ประเภท
องค์กร 

ผลการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผล 
กรณีขาดคุณสมบัติ) 

นิต
ิบุค

คล
 

กฎ
หม

าย
จัด

ตั้ง
 

มีค
ุณ

สม
บัต

ิ 
คร

บถ
้วน

 

ขา
ดค

ุณ
สม

บัต
ิ 

       
 รวม ............ องค์กร      

 

ฯลฯ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
หมายเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย  ใน  “ประเภทองค์กร” และ “ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ” 

 ส.ว. ๗ 



 
 

  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง รายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
---------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน า            
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .........
เดือน................... พ.ศ. ....... และได้ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรดังกล่าวแล้ว นั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา                   
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ..... เดือน .......... 
พ.ศ. ........ จึงประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมจ านวน
.................องค์กร ดังต่อไปนี้ 
 

 (๑)  กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๒)  กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ 
อัยการ ต ารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๓)  กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรือ 
อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๔)  กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท านา ท าสวน ท าไร่  ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืน ๆ                  
ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่   
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

(ช่ือองค์กร) 

 ส.ว. ๘ 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 



หน้า ๒ 
 

 (๕)  กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน             
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๖)  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๗)  กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบ
กิจการอ่ืน ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์                        
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน.............
องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๘)  กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ประชาสังคม 
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๙)  กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

 
ฯลฯ 

 
 
 
 

 ส.ว. ๘ 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 



หน้า ๓ 
  
 (๑๐) กลุ่มอ่ืน ๆ จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

                              ลงชือ่ ............................................... 
                                     (..............................................) 
                                     ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ส.ว. ๘ 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 



 
 

  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง รายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(เพิ่มเติม) 

---------------------------- 
 ตามที่ได้ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
เมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ ไปแล้ว นั้น 

 บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ..... เดือน ... ....... 
พ.ศ. ........ เห็นควรประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพ่ิมเติม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา                   
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพ่ิมเติม รวมจ านวน.................องค์กร ดังต่อไปนี้ 
 

 (๑)  กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๒)  กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ 
อัยการ ต ารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๓)  กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรือ 
อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 

(ช่ือองค์กร) 

 ส.ว. ๘/๑ 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 



หน้า ๒ 
 

 (๔)  กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท านา ท าสวน ท าไร่  ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืน ๆ                  
ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก่    
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 

 (๕)  กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน             
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๖)  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก่ 
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๗)  กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบ
กิจการอ่ืน ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์                        
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน..........องค์กร 
อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 (๘)  กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ประชาสังคม 
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 
 
 
 
 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

 ส.ว. ๘/๑ 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 



หน้า ๓ 
 

 (๙)  กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

      ฯลฯ  
 (๑๐) กลุ่มอ่ืน ๆ จ านวน...............องค์กร อันได้แก ่
  ๑)  ................................................................................................................... 
  ๒)  ................................................................................................................... 
  ๓)  ................................................................................................................... 

ฯลฯ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

                              ลงชือ่ ............................................... 
                                     (..............................................) 

       ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 

 ส.ว. ๘/๑ 

(ช่ือองค์กร) 

(ช่ือองค์กร) 
(ช่ือองค์กร) 



 
 
  

 

ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................. 
ที่ ......./............... 

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
------------------------------- 

 
 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย               
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๑ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย              
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ....................................................................  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
   ระดับอ าเภอ อ าเภอ ...................... 
 ๒. ....................................................................  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
   ระดับอ าเภอ อ าเภอ ....................... 
 ๓. ........................................................... .........  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
   ระดับอ าเภอ อ าเภอ ...................... 

ฯลฯ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 

   สั่ง  ณ  วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
 
 

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

ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ..................................... 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๙ 

 (ระบุช่ือและต าแหน่ง) 

 (ระบุช่ือและต าแหน่ง) 

 (ระบุช่ือและต าแหน่ง) 



 
 
 

ค าสั่งนายอ าเภอ 
อ าเภอ .......................... จังหวัด .................................. 

ที่ ......./............... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอและผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๑ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง               
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับอ าเภอและผู้อ านวยการ             
การเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ ....................................... ดังต่อไปน้ี 
 

 ๑.  คณะกรรมการระดับอ าเภอ  ประกอบด้วย 
  (๑.๑) .....................................................................   ประธานกรรมการ 
  (๑.๒) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๓) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๔) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๕) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๖) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๗) .....................................................................    กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 

 ๒. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ได้แก่ ............................................................................ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 

   สั่ง  ณ  วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………….. 
                                      (...................................................) 
                                      นายอ าเภอ……………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๐/อ 



 

 
 
 

ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
จังหวัด ............................ 

ที่ ......./............... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๑ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง              
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อ านวยการ              
การเลือกระดับจังหวัด จังหวัด .....................................  ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑.  คณะกรรมการระดับจังหวัด  ประกอบด้วย 
  (๑.๑) .....................................................................    ประธานกรรมการ 
  (๑.๒) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๓) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๔) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๕) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๖) .....................................................................    กรรมการ 
  (๑.๗) .....................................................................     กรรมการและเลขานุการ   

 
 
 

 ๒. ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้แก่ ............................................................................ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 

   สั่ง  ณ  วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
 

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

                                         ผูว้่าราชการจังหวัด.......................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๐/จ 



 
 
 
 

ค าสั่งนายอ าเภอ 
อ าเภอ .......................... จังหวัด .................................. 

ที่ ......./............... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอแทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

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

 ตามท่ีนายอ าเภอ................................ ได้มีค าสั่ง ท่ี ../.... ลงวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. .... 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากมีกรรมการบางท่านพ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้มีกรรมการ
เหลือน้อยกว่าห้าคน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย               
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการระดับอ าเภอ อ าเภอ ........ ................ 
แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ....................................................... แทน ....................................................... 
 ๒. ....................................................... แทน ....................................................... 
 ๓. ....................................................... แทน ....................................................... 

ฯลฯ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 

   สั่ง  ณ  วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………………….. 
                                       (..................................................) 
                                       นายอ าเภอ..................................  

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๐/๑/อ 



 

 
 
 

ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
จังหวัด ............................ 

ที่ ......./............... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดแทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 

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

 ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด............................ ได้มีค าสั่ง ที่ ../.... ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากมีกรรมการบางท่านพ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้มีกรรมการ
เหลือน้อยกว่าห้าคน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย              
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัด ........................ 
แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ....................................................... แทน ....................................................... 
 ๒. ....................................................... แทน ....................................................... 
 ๓. ....................................................... แทน ....................................................... 

ฯลฯ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. .... 

   สั่ง  ณ  วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. .... 
 
 

 (ลงชื่อ)……………………..……………………….. 
                                       (....................................................) 
                                         ผูว้่าราชการจังหวัด........................  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๐/๑/จ 



 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................ 

ที ่........... /.................... 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๒ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก                 
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ               
การเลือกระดับอ าเภอ  

 

 (๑) ...................................................................  (๙) ................................................................... 
 (๒) ...................................................................  (๑๐) ...................................................................
 (๓) ...................................................................  (๑๑) ................................................................... 
 (๔) ...................................................................  (๑๒) ................................................................... 
 (๕) ...................................................................  (๑๓) ................................................................... 
 (๖) ...................................................................  (๑๔) ...................................................................
 (๗) ...................................................................  (๑๕) ................................................................... 
 (๘) ...................................................................   
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน .......................... .. พ.ศ. ................... 

    สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
  (ลงชื่อ)  …………………………..…………..…. 

  (...............................................) 
  ประธานกรรมการระดับอ าเภอ 
  อ าเภอ...................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ส.ว. ๑๑/อ 



 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
จังหวัด ................................... 

ที ่........... /.................... 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๒ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก                 
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัด 

 

 (๑)  ..................................................................... 
 (๒) .....................................................................  
 (๓)  .....................................................................  
 (๔)  ..................................................................... 
 (๕)  ..................................................................... 
 (๖)  ..................................................................... 
 (๗)  ..................................................................... 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

    สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
 (ลงชื่อ) …………………………………………. 

(...............................................) 
ประธานกรรมการระดับจังหวัด 

                              จังหวัด...................................... 
 

 

 

 
 
 
                                 

 ส.ว. ๑๑/จ 



 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ 
ที ่........... /.................... 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๒ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก                  
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ             
การเลือกระดับประเทศ 

 

 (๑) ...................................................................  (๑๑) ................................................................... 
 (๒) ...................................................................  (๑๒) ...................................................................
 (๓) ...................................................................  (๑๓) ................................................................... 
 (๔) ...................................................................  (๑๔) ................................................................... 
 (๕) ...................................................................  (๑๕) ................................................................... 
 (๖) ...................................................................  (๑๖) ...................................................................
 (๗) ...................................................................  (๑๗) ................................................................... 
 (๘) ...................................................................  (๑๘) ................................................................... 
 (๙) ...................................................................  (๑๙) ................................................................... 
 (๑๐) ............................................................... .  (๒๐) ................................................................... 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... ............... 

    สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
      (ลงชื่อ) ……………………..…………………….. 
                     (..................................................) 
                       ประธานกรรมการระดับประเทศ 

 
 
 

 
 
 
 

 ส.ว. ๑๑/ป 



 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................ 

ที ่........... /.................... 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(เพิ่มเติม) 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๒ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก           
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ             
การเลือกระดับอ าเภอเพ่ิมเติม  

 

 (๑) ...................................................................  
 (๒) ...................................................................   
 (๓) ...................................................................   
 (๔) ...................................................................   
 (๕) ...................................................................   
 (๖) ...................................................................   
 (๗) ...................................................................   
 (๘) ...................................................................   
 (๙) ...................................................................   
 (๑๐) ................................................................   
  ฯลฯ 
  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... ............... 

    สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
 (ลงชื่อ)…………………………………………. 
                                      (...............................................) 
          ประธานกรรมการระดับอ าเภอ  

          อ าเภอ...................................... 
 
 
 

 ส.ว. ๑๑/๑/อ 



 
 
 

ค าส่ังคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ..................................จังหวัด ....................................... 

ที่ ........... /.................... 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

--------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งต้ังผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ี       
รักษาความปลอดภัย  
 ๑. คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ส าหรับวิธีการสมัคร                    
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
 (๑)   ประธานกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ ............................................... 
                    (๒)  กรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
   (๒.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................  
 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
   (๓.๒) .............................................     

 ๒. คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส าหรับวิธีการสมัคร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย 
               (๑)   ประธานกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ ............................................... 
                     (๒)  กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
   (๒.๒) .............................................     
                   ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................  
 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
   (๓.๒) .............................................     
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 

  สัง่ ณ วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 

                                                           (ลงชื่อ) ………………………………………… 
    (..............................................) 
    ประธานกรรมการระดับอ าเภอ  
     อ าเภอ..................................... 

 ส.ว. ๑๒/อ 



 
 
 

ค าส่ังคณะกรรมการระดับจังหวัด 
จังหวัด............................... 
ที่ ........... /.................... 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
--------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งต้ังผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย  
 ๑. คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ส าหรับวิธีการสมัคร                    
โดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
  (๑) ประธานกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ ............................................... 
                    (๒)  กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
   (๒.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................  
 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
   (๓.๒) .............................................     

 ๒. คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ส าหรับวิธีการสมัคร               
โดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย 

                (๑) ประธานกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ ............................................... 
                     (๒)  กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
   (๒.๒) .............................................     
                   ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................  
 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
   (๓.๒) .............................................     
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

  สั่ง ณ วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 

 
 

 ส.ว. ๑๒/จ 

(ลงชื่อ) …………………………………………. 
         (...............................................) 
         ประธานกรรมการระดับจังหวัด  
         จังหวัด...................................... 
 



 
 
 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ 
ที ่........... /.................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

--------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย            
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                    
 ๑. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ส าหรับวิธีการสมัคร                    
โดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
  ชุดที่ ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ ............................................... 
                    (๒)   กรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
   (๒.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................      

 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
   (๓.๒) .............................................     

  ชุดที่ ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ ............................................... 
                    (๒)   กรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
   (๒.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................      

 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
   (๓.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๒/ป 



-๒- 
 

 ๒.  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส าหรับวิธีการสมัคร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  

                 ชุดที่ ....... ประกอบด้วย 
  (๑)   ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ ............................................... 
                    (๒)   กรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
    (๒.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................      

  (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
    (๓.๒) .............................................     

  ชุดที่ ....... ประกอบด้วย 
  (๑)   ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ ............................................... 
                    (๒)  กรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้แก่ 
                          (๒.๑) .............................................  
    (๒.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
                          (๒.๙) .............................................      

  (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่  
                          (๓.๑) .............................................  
    (๓.๒) .............................................     
                  ฯลฯ 
 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... ............... 
 

  สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 
 
                                                        (ลงชื่อ) …………………………………………….. 
        (....................................................) 
                            ประธานกรรมการระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๒/ป 



 
 
 

ค าส่ังคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ..................................จังหวัด ....................................... 

ที่ ........... /.................... 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

(เพิ่มเติม) 
 --------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการระดับอ าเภอ อ าเภอ ................................. ได้มีค าสั่งท่ี ....../........... ลงวันท่ี ...... 
เดือน ..................... พ.ศ. .... แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากมีกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกมาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบจ านวน จึงอาศัยอ านาจตามความ           
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๕ 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งต้ังผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ประจ าสถานท่ีเลือกเพิ่มเติม 
 ๑. คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ส าหรับวิธีการสมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................ 
 (๓)  ................................................  

ฯลฯ 

 ๒. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ส าหรับวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................ 
 (๓)  ................................................  

ฯลฯ 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 

  สั่ง ณ วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
 
 
 

                                                            (ลงชื่อ) ………………………………………… 
           (..............................................) 
                ประธานกรรมการระดับอ าเภอ  
              อ าเภอ..................................... 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๒/๑/อ 



 
 
 

ค าส่ังคณะกรรมการระดับจังหวัด 
จังหวัด ....................................... 

ที่ ........... /.................... 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

(เพิ่มเติม) 
 --------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัด ............................. ได้มีค าสั่งท่ี ....../.............. ลงวันท่ี ..... 
เดือน ..................... พ.ศ. .... แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากมีกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกมาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบจ านวน จึงอาศัยอ านาจตามความ            
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ             
ข้อ ๓๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งต้ังผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกเพิ่มเติม 
 ๑. คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก ส าหรับวิธีการสมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  .............................................  
 (๓)  .............................................  

ฯลฯ 

 ๒. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ส าหรับวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  .............................................  
 (๓)  .............................................  

ฯลฯ 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

  สั่ง ณ วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 
 

                                                            (ลงชื่อ) …………………………………………. 
           (...............................................) 
                ประธานกรรมการระดับจังหวัด 
                     จังหวัด..................................... 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๒/๑/จ 



 
 
 

ค าส่ังคณะกรรมการระดับประเทศ 
ที่ ........... /.................... 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(เพิ่มเติม) 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการระดับประเทศ ได้มีค าสั่งท่ี ....../............. ลงวันท่ี ..... เดือน ................ พ.ศ. .... 
แต่งต้ังคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกไปแล้ว นั้น 

 เนื่องจากมีกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกมาปฏิบัติหน้าท่ีไม่ครบจ านวน จึงอาศัยอ านาจตามความ               
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.  ๒๕๖๑ ประกอบ             
ข้อ ๓๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งต้ังผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น
คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกเพิ่มเติม 
 ๑. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ส าหรับวิธีการสมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
  ชุดท่ี ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................  
 (๓)  ................................................  

ฯลฯ 
  ชุดท่ี ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................  
 (๓)  ................................................   

ฯลฯ 
  ชุดท่ี ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................  
 (๓)  ................................................  

ฯลฯ 
 

 ๒.  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ส าหร ับว ิธ ีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง            
พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  
                 ชุดที่ ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................  
 (๓)  ................................................   

ฯลฯ 
 
 

 ส.ว. ๑๒/๑/ป 



-๒- 
 

  ชุดท่ี ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................  
 (๓)  ................................................   

ฯลฯ 
  ชุดท่ี ....... ประกอบด้วย 
 (๑)   ................................................  
                    (๒)  ................................................  
 (๓)  ................................................   
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

  สั่ง ณ วันท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 
 

                                                            (ลงชื่อ) …………………………………………….. 
           (..................................................) 
                ประธานกรรมการระดับประเทศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๒/๑/ป 



 
 
 

 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ..............................จงัหวัด .................................... 

ที ่........... /.................... 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

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

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือก                 
      

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

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... ............... 

  สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
                                                          (ลงชื่อ) ………………………………………… 
          (...............................................) 
                    ประธานกรรมการระดับอ าเภอ  
          อ าเภอ...................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๓/อ 



 
 
 

 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด 
จังหวัด ........................................... 

ที ่........... /.................... 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

--------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือก    
      

 (๑) ..............................................................     
 (๒) .............................................................. 
 (๓) .............................................................     
 (๔) ............................................................. 
 (๕) .............................................................  
 (๖) ............................................................. 
 (๗) ..............................................................     
 (๘) .............................................................. 
 (๙) .............................................................     
 (๑๐) ........................................................... 
 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

  สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
                                                         (ลงชื่อ) …………………………………………... 
          (................................................) 
                   ประธานกรรมการระดับจังหวัด  
          จังหวัด...................................... 
 
 

 

 

 

 ส.ว. ๑๓/จ 



 
 
 

 

ค าสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ 
ที ่........... /.................... 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

--------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือก                 
      

 (๑)  ..............................................................  (๑๑)  .............................................................. 
 (๒)  .............................................................. (๑๒)  .............................................................. 
 (๓)  .............................................................    (๑๓)  .............................................................. 
 (๔) ............................................................. (๑๔)  .............................................................. 
 (๕)  ............................................................. (๑๕)  .............................................................. 
 (๖)  ............................................................. (๑๖)  .............................................................. 
 (๗)  ..............................................................    (๑๗)  .............................................................. 
 (๘)  .............................................................. (๑๘)  .............................................................. 
 (๙)  .............................................................    (๑๙)  .............................................................. 
 (๑๐) ........................................................... (๒๐)  .............................................................. 
 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .... ............... 

  สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ................... 

 

 
                                                         (ลงชื่อ) ………………………………..…………... 
          (..................................................) 
                             ประธานกรรมการระดับประเทศ 
 
 

 

 

 

 
 

 ส.ว. ๑๓/ป 



 
                     
ที ่........./............... ที่อยู่ ........................................................ 
 .................................................................   

                                                                 วันที ่........... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
 
 

เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

เรียน  ............................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการระดับอ าเภอ ที่ ......./..................... 
 

 ด้วยคณะกรรมการระดับอ าเภอ อ าเภอ.............................................ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็น  
   ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. ...... เวลา ........... น. ณ ...............................  

   คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่               
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ....................................................................... 

   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่                
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ....................................................................... 

   เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่             
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 

  
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

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

      ประธานกรรมการระดับอ าเภอ  
      อ าเภอ........................................ 

 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๔/อ 

(ระบุสถานที่เลือก) 

(ระบุสถานที่เลือก) 

(ระบุสถานที่เลือก) 



 
                    
ที่ ........./............... ที่อยู่ ........................................................ 
 .............................................................. 

                                                                 วันที ่........... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
 
 

เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด........... 

เรียน  ............................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด ....................... ที่ ......./..................... 
 

 ด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัด.............................................ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็น  
   ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก ระดับจังหวัด และขอเชิญท่าน                  
เข้าร่วมอบรมข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ...... เวลา ................. น.                      
ณ ...................................... 

   คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่              
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ....................................................................... 

   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่                
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ......... ..............................................................
   เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่                
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ....................................................................... 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 

  
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

        (ลงชื่อ)  …………………………………………..  
 (...............................................) 
 ประธานกรรมการระดับจังหวัด  
 จังหวัด..................................... 

 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๔/จ 

(ระบุสถานที่เลือก) 

(ระบุสถานที่เลือก) 

(ระบุสถานที่เลือก) 



 
 
ที่ ........./...............   ที่อยู่ ........................................................ 
   .................................................................                                                                          

                                                                 วันที ่........... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
 
 

เรื่อง  การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

เรียน  ............................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ ที่ ......./..................... 
 

 ด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็น  
   ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ และขอเชิญท่าน 
เข้าร่วมอบรมข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ. ...... เวลา ........ น. ณ ........................... 

   คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่               
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ......... .............................................................. 

   เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่               
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ....................................................................... 

   เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................               
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่             
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ ....................................................................... 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
 

  
 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

         (ลงชื่อ) ……………………………………………………   
  (..........................................................) 
                               ประธานกรรมการระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 

 
 

(ระบุสถานที่เลือก) 

(ระบุสถานที่เลือก) 

 ส.ว. ๑๔/ป 

(ระบุสถานที่เลือก) 



 
 
 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ที่ ......./............... 
เรื่อง ก าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

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

 ตามท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ..... เดือน .........พ.ศ. .............. 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง               
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๕ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ .../... ... 
เมื่อวันที ่ ..... เดือน .............. พ.ศ. .... จึงประกาศก าหนดวันเลือกและวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ดังต่อไปนี้ 

 

  ๑. ก าหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 
      ๑.๑ วันเลือกระดับอ าเภอ  วันที่ ....  เดือน ..................... พ.ศ. ...............  
      ๑.๒ วันเลือกระดับจังหวัด  วันที่ ....  เดือน ..................... พ.ศ. ...............  
  ๑.๓ วันเลือกระดับประเทศ  วันที่ ....  เดือน ..................... พ.ศ. ...............  
 

 ๒. ก าหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....  
เดือน ............. พ.ศ. ........ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอก าหนด 
  ๒.๑ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือก              
ในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
        (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา              
ตุลาการ อัยการ ต ารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
       (๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร 
หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
       (๔)  กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท านา ท าสวน ท าไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืน ๆ                         
ในท านองเดียวกัน  
    (๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน   
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
            (๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 
   (๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และ
ผู้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์  
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

 

 ส.ว. ๑๕ 



-๒- 
     
  (๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น 
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
  (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน 
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  
  (๑๐) กลุ่มอ่ืน ๆ 
  ๒.๒ การสมัครในแต่ละกลุ่มตาม ๒.๑ อาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
            (๒)  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

 

  ๒.๓  ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ดังต่อไปนี้   
   (๑)  ใบสมัคร (ส.ว. ๑๗) 
   (๒)  เอกสารข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) 
   (๓)  หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในกลุ่มที่สมัคร 
(ส.ว. ๑๙) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี (ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และ 
กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน) 
   (๔)  หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
กับองค์กร (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร)  
        (๕)  หนังสือยินยอมให้แนะน าชื่อ (ส.ว. ๒๑) (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร) 
   (๖)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้อง มี                
บัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
   (๗)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   (๘)  ใบรับรองแพทย์ 
   (๙)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้าง
ประมาณ ๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จ านวนคนละ ๑ รูป ส าหรับปิดแบบข้อมูลแนะน า
ตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) 
      (๑๐) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑๐.๑)  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
  (๑๐.๒)  หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือก
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (๑๐.๓)  หลักฐานซึ่งแสดงว่าท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (๑๐.๔)  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอ
ที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
  (๑๐.๕)  หลักฐานซึ ่งแสดงว่า เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั ้งอยู ่ในอ าเภอ             
ที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 
 

 

 ส.ว. ๑๕ 



-๓- 
   
  (๑๑)  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น  
     (๑๑.๑)  หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ            
ซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (๑๑.๒)  เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 
  (๑๒)  ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกคนละสองพันห้าร้อยบาท 
  (๑๓)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
  หลักฐานเอกสารตาม (๖) (๗) (๑๐) (๑๑) และ (๑๓) ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง 
ความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย 

 อนึ่ง บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือก                 
ในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียวและสมัครโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัคร                
ได้เพียงอ าเภอเดียว 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

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

                        (ลงชื่อ) ………………………………………… 
              (...............................................) 
                                 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ส.ว. ๑๕ 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
อ าเภอ .....................................จังหวัด...................................... 

เรื่อง  ก าหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 
--------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ..... 
เดือน........................ พ.ศ. .... ถึงวันที่...... เดือน........................ พ.ศ. .... นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย                 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก         
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้........................................................ อ าเภอ.......................................
จังหวัด ............................... เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                (ลงชื่อ) ……………………………..……………….. 
    (....................................................) 
                                                           ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
       อ าเภอ........................................... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส.ว. ๑๖ 

(ระบุชื่อสถานท่ี) 



 
 

 
 

 
ใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

                                                        กลุ่มที่ .............    
วิธีการสมัคร    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   
    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
   .......……………………............................................................................…… 

อ าเภอ .......................... จังหวัด ..................................... 
------------------------------ 

 

ใบสมัครเลขที่ ...................... (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
 

ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................................................ 

เพศ     ชาย  หญิง   
สัญชาติ ............................................................................................... 

(๒)  เลขประจ าตัวประชาชน 
---- 

(๓)  เกิดวันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. ....................... 
(๔)  อายุ ......... ปี สถานที่เกดิอ าเภอ ................... จังหวัด ...................... 
(๕)  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ............................................ 

ตรอก/ซอย .............................................................หมู่ที่ ................. ถนน .................................................. 
ต าบล/เทศบาล .......................................................อ าเภอ .......................................................................... 
จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

 (๖)  บิดาชื่อ .................................................................... สญัชาติ......................................................................        
       เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
 (๗)  มารดาชื่อ .................................................................สญัชาติ....................................................................... 
      เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
 (๘)  คู่สมรสชื่อ ................................................................ สัญชาติ..................................................................... 
      เลขประจ าตัวประชาชน---- 
 
 
                                                           ลงชื่อ .............................................. ผู้ขอรับใบสมัคร 
                                                               (............................................) 
      
                                                                                  
 
 
 
 

                                                                                        /(๙)  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ … 

ส.ว. ๑๗ 

 

 

รูปถ่ายหรือรูปภาพ 

พิมพ์จากระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร 

(ระบุชื่อองค์กร) 

      QR  
   CODE 



                                                                    (ใบต่อ) 
 (๙)  ที่อยูท่ี่สามารถติดต่อได้  
        เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามข้อ ๕ 
        บ้านเลขท่ี .............. ตรอก/ซอย .......................................................................................................... 

 หมู่ที่ ............ถนน.......................................... ต าบล/เทศบาล.................................................................... 
 อ าเภอ ................................................จังหวัด ......................................รหสัไปรษณีย์ ................................ 
 โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร ...................................................................... 

(๑๐)  วุฒิการศึกษาสูงสุด (ในประเทศไทย) .............................................สาขา........................................... ......... 
        ต่ ากว่าปริญญาตรี       ปริญญาตรี        ปริญญาโท           ปริญญาเอก 
        สถานศึกษา ....................................................................................ส าเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. .... ............ 
(๑๑)  อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือก …………………………………………………………………………………..………………... 
(๑๒)  มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในกลุ่มที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  
        ระหว่างวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ...........   
(๑๓) คุณสมบัติ อ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 
  ๑. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
  ๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
   นับถึงวันสมัครรับเลือก 
  ๓.  ท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัคร
   รับเลือก 
  ๔. เคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลา
   ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
  ๕. เคยศึกษาในสถานที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
   สองปกีารศึกษา 

  ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มท่ี ........ เพียงกลุ่มเดียว สมัครโดยวิธีการ 
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร เพียงวิธีการเดียว และสมัครอ าเภอ ............................ เพียงอ าเภอเดียว และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และได้แสดงข้อมูลในใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นจริงทุกประการ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

     (ลงชื่อ) .................................................... ผู้สมัคร 
          ( ...................................................) 
                ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ......................  พ.ศ. ............ 
 
ค าเตือน  ๑. กรณีที่ความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใดว่า ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอ าเภอ 
หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครผู้ นั้นกระท าการเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม              
ให้คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปีและให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิท ธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้น ตามมาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒.  ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอ าเภอ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือ            
ทั้งจ าทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี ตามมาตรา ๙๒ ประกอบมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓.  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัครรับเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบ ปีและปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึง                
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส.ว. ๑๗ 



(ใบท้าย) 
 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

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

 ข้าพเจ้า ................................................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วย ความสัตย์จริงต่อ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ ................................จังหวัด .......................................... ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ถาม  ท่านใช้เอกสารและหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือก 
      ตอบ ข้าพเจ้าได้น าเอกสารและหลักฐานที่ข้าพเจา้ได้รบัรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือก ดังนี้ 
     ใบสมัคร (ส.ว. ๑๗) 
    เอกสารข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) 
    หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว. ๑๙) 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี (ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น) 
    หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับ
องค์กร (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร)  
         หนังสือยินยอมให้แนะน าชื่อ (ส.ว. ๒๑) (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร) 
    ส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้ าผู้ สมัครรับ เลือกเป็นบุคคลซึ่ ง ไม่ต้องมี                 
บัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถ            
แสดงตนได้และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
    ส าเนาทะเบียนบ้าน 
    ใบรับรองแพทย์ 
     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้างประมาณ 
๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จ านวนคนละ ๑ รูป ส าหรับปิดแบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  
(ส.ว. ๑๘) 
       หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
    หลักฐานซึ่งแสดงว่าเปน็บุคคลซึง่เกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
   หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   หลักฐานซึ่งแสดงว่าท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอ             
ที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 
     อื่นๆ ระบุ ............................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ๒.  ถาม ท่านยืนยันรับรองความถกูต้องของเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกหรือไม ่
                 ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกตอ้งของเอกสารหลักฐานเป็นจรงิทกุประการ 
 ๓. ถาม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๘ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ ดังนี้  
   ตอบ ข้าพเจ้ามคุีณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 
                 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
     มีอายุไม่ต่ํากว่าส่ีสิบปีในวันสมัครรับเลือก  
     มีความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์หรือทาํงานในดา้นทีส่มัครไม่นอ้ยกว่าสิบปี     
     มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทํางาน หรือเคยทํางาน หรือเคยศึกษาอยู่ในเขตอําเภอ              
ที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
                 ตอบ ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังตอ่ไปนี ้
     ไม่ติดยาเสพตดิให้โทษ 
     ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
     ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกจิการหนังสือพมิพ์หรือส่ือมวลชนใด ๆ  
     ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือนกับวช 
     ไม่อยู่ในระหว่างถกูเพกิถอนสทิธิเลือกตัง้ ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม ่
   ไม่วิกลจรติหรือจิตฟั่นเฟอืนไม่สมประกอบ 
   ไม่อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการช่ัวคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 
   ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล 
   ไม่เคยได้รับโทษจําคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ  
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ไม่เคยถูกส่ังให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
   ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย     
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ             
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย              
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือ
ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
   ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
   ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
   ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
   ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
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   ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ ว่า              
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
   ไม่เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเป็นผู้มีพฤติการณ์
ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  

   ไม่เป็นข้าราชการ 
   ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารง
ต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   ไม่เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า          
ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
   ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ในคราว
เดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
   ไม่เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
        ๔. ถาม  ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาคร้ังนี้ ท่านสมัครรับเลือกกลุ่มเดียว วิธีการสมัครเดียว
และอ าเภอเดียวรวมทั้งได้แสดงข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตามความเป็นจริงใช่หรือไม่ 
               ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเดียว วิธีการสมัครเดียว 
และอ าเภอเดียวและได้แสดงข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตามความเป็นจริงทุกประการ 

 ข้อความข้างต้นนี ้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและ ใช้ยืนยันในชั ้นศาลได้ด้วย                    
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ) ...................................................... 
     (.....................................................)  ผู้ให้ถ้อยค า 

 (ลงชื่อ) .................................................... 
     (....................................................)  ผู้บันทึก/จด/อ่าน 
 

ค าสั่ง  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
   ให้รับใบสมัคร 

      ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ .............................................................................. 
 

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

                                    ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ    
                                     อ าเภอ .............................................. 
                                                           วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 
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ข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร 
 

 ระดับอ าเภอ 
 ระดับจังหวัด 

 ระดับประเทศ 
  
 

           
 กลุ่มที ่........  วิธีการสมัคร   สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
        ผู้สมัครจากองค์กร 

 

๑. ชื่อ–ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)......................................................................................................... ... 
 อาย ุ......... ปี  อาชีพ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ ......................................... 
๒. ประวัติการศึกษา 
 ๒.1  ................................................................................................ ................................................................ 
 ๒.2  ............................................................................................................................. ...................................
 ๒.3  ................................................................................................................................................ ................ 
๓. ประวัติการท างานหรือประสบการณ์ในการท างานในกลุ่มที่สมัคร 
 .........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 .........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 .........................................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................ 
๔. ข้อความเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 ............................................................................................................................... .......................................... 
 ....................................................................................... .................................................................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 .............................................................................................................................. ........................................... 
 ...................................................................................... ...................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............................................ 
 
 
                                                            (ลงชื่อ) ........................................................ผูส้มัคร 
 (.....................................................) 
 
 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๔.๐ X ๕.๒๓ ซม. 
โดยประมาณ 

หมายเลข.... 
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หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทํางานในกลุ่มท่ีสมัคร  
ที่ ..........................      เขียนที่ ................................................. 

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .................................................................................................. 
เลขประจําตัวประชาชน ---- อยู่บ้านเลขที่ ..............................  
หมู่ที่ ........... ตําบล/แขวง ........................... อําเภอ/เขต ................................ จังหวัด ................................. 
ขอรับรองว่า (เลือกได้มากกว่าหน่ึงช่อง) 

  มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 
  ต้ังแต่วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
  ทํางานหรือเคยทํางานในกลุ่มที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ต้ังแต่วันที่ ..............               
  เดือน ............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. …….. 

พร้อมน้ีได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของ…………………………… 
……….………….........................................................................................................................................................
จํานวน ............. ฉบับ มาด้วยแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นน้ันจริง 
 
 
 (ลงช่ือ) ........................................................ผู้สมัคร 
 (.....................................................) 
 
 
 (ลงช่ือ) ........................................................พยาน 
 (.....................................................)  
 
 
 (ลงช่ือ) ........................................................พยาน 
 (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   เอกสารน้ีไมใ่ชบ้ังคับแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรอืทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และ                

กลุ่มอัตลักษณ์อืน่   
 
 

ส.ว. ๑๙ 

(ระบุชื่อพยานอย่างน้อยหนึ่งคน) 



 
 

หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
------------------------------ 

                     ที่ ...................................................... 

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

เรียน ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

 ด้วยองค์กร ..................................................................................ได้มีมติคณะกรรมการบริหารงาน       
ในการประชุมครั้งที่......../.......... เมื่อวันที่ ...............เดือน................... พ.ศ. ....... เห็นชอบให้แนะน าชื่อบุคคล
เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มท่ี ........ อ าเภอ ......................... ... จังหวัด ...............................ได้แก่ 

 นาย/นาง/นางสาว/ ยศ .......................................................................................................... ........ 
เลขประจ าตัวประชาชน  ----  สัญชาติ ......................................... 
เพศ................อายุ ...............ปี ที่อยู่ตามบ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่...........ตรอก/ซอย................. .....................             
ถนน .....................................ต าบล.....................................อ าเภอ...... ...........................จังหวัด...........................                       
วุฒิการศึกษา............................ สาขา ....................... อาชีพ ........................ต าแหน่ง......................................... 
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือท างานในกลุ่มที่สมัครและ                 
มีความสัมพันธ์กับองค์กร ดังนี้ 
   เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
       โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร  จ านวน ..........................แผ่น      
   เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
      โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร  จ านวน ..........................แผ่น      
   ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก   
      โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร  จ านวน ..........................แผ่น           
   เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี   
       โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร  จ านวน ..........................แผ่น      

 ขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น 
 

 

                        ลงชื่อ .................................................... 
   (..................................................) 
                       ต าแหน่ง ................................................ 

ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กร............................................ 
                    วันที่ ............เดือน........................พ.ศ. ............... 

 
 
 

(ระบุช่ือองค์กร) 

ส.ว. ๒๐ 

(ระบุชื่อองค์กร) 



 
หนังสือยินยอมให้แนะน าชื่อ 

 

ที่ ..........................      เขียนที่ ................................................. 

                                                                 วันที ่......... เดือน .................... พ.ศ. ...................... 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................................................... ..................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน  ----  อยู่บ้านเลขท่ี ...........................  
หมู่ที่ ........... ต าบล/แขวง ............................ อ าเภอ/เขต ................................. จังหวัด .............. .................... 
ยินยอมให้........................................................................................................................................................
เสนอชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม
เข้ารับการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 (ลงชื่อ)  ........................................................ผู้สมัคร 
           (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๒๑ 

(ระบุชื่อองค์กร) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ใบรับใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

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

ล าดับที่ ............. 
 

 ได้รับเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของ นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................ 
...................................................................และค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสด จ านวน .........................บาท 
(.................................................................................) ตลอดจนเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว 
เมื่อวันที่ ........... เดือน ........................... .. พ.ศ. .......... 
 
 

                           (ลงชื่อ)  ....................................................... 
     (.....................................................) 
     ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

    อ าเภอ .......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๒๒ 



 
 

ที่ ......................................                                                  ที่อยู่ ......................................................     
                                                            ...............................................................             

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

เรื่อง  ขอให้มารับเอกสารข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................................................................. 

 ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ....................... ได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๒๒) ให้แก่ท่านไปแล้วนั้น  

 เพ่ือให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายก าหนด จึงขอให้ท่าน 
มารับเอกสารข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ก่อนการเลือก ในวันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. .….... เวลา .............. ณ ............................................. 
อ าเภอ .................................... จังหวัด ...................................  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ 

           ขอแสดงความนับถือ 

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

                                      (.....................................................) 
        ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

                                      อ าเภอ ........................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๒๓ 



 
 

ที่ ......................................                                                        ที่อยู่ ..............................................     
                                                                  .......................................................           

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

เรื่อง  รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด....................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อ าเภอ ............................. จ านวน .... แผ่น 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ..... 
เดือน..................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. .... นั้น 
 

 บัดนี้  ได้สิ ้นสุดการรับสมัครแล้ว  จึงขอรายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
อ าเภอ............................... รวมจ านวนผู้สมัครทั้งสิ้น ....... คน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         

    ขอแสดงความนับถือ 

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

                                       (......................................................) 
    ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

                                       อ าเภอ ........................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๒๔ 



สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 
อ าเภอ ......................................... 

จังหวัด.......................................... 
 

 ๑. สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
  กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       

 
   
 กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       

 
 

ฯลฯ 
    
 
 
 
 
 
 
 



 ๒. สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
  กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       

 
   
 กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       
 
 

ฯลฯ 

             ตรวจแล้วถูกต้อง 

 
           (ลงชื่อ) ……………...……………..…………………             
                            (.....................................................) 
           ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
           อ าเภอ ........................................... 
 
 
 

......................................ผู้พิมพ์/คัด 
  .............................................ผูท้าน 

 
 



 
ที่ ......................................                                                      ที่อยู่ ...............................................     
                                                                 .......................................................           

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

เรื่อง  รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด...................................... จ านวน .... แผ่น 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ...... 
เดือน..................... พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. ....  นั้น 
 

 บัดนี ้ ได้สิ ้นสุดการรับสมัครแล้ว  จึงขอรายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัด...............................แยกรายอ าเภอจ านวน ......... อ าเภอ รวมจ านวนผู้สมัครทั้งสิ้น .......... คน 
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
         

ขอแสดงความนับถือ 

 
   (ลงชื่อ) ……………………..…………………    

           (.............................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.................................. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๒๕ 



สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 
อ าเภอ ......................................... 

จังหวัด.......................................... 
 

 ๑. สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
  กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       

 
   
 กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       

 
 

ฯลฯ 
    
 
 
 
 
 
 
 



 ๒. สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
  กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       

 
   
 กลุ่มท่ี ....... จ านวน ............ คน ได้แก่ 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 

       

       

       

       

       
 
 

ฯลฯ 

ตรวจแล้วถูกต้อง 

 

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

                            (.............................................) 
           ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.......................... 
    
 
 

......................................ผู้พิมพ์/คัด 
  .............................................ผูท้าน 

 



 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
อ าเภอ............................ จังหวัด ......................... 

เรื่อง บัญชรีายช่ือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 ตามท่ีได้ด าเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ............... 
พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ไปแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
กลุ่มที่ ....... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร จ านวนทั้งสิ้น  ......... คน ดังต่อไปนี้ 
   
หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

      
      
      

      

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

 
                         (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                  (.....................................................) 
                                  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

                             อ าเภอ............................................ 
 

หมายเหตุ  ส.ว. ๒๖/อ จัดท าจ านวน ๔ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ๑ ชุด 
 ๔. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

ส.ว. ๒๖/อ 



 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
จังหวัด ......................... 

เรื่อง บัญชรีายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 ตามที่ได้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ เมื่อวันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ..... และ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ มาแล้วนั้น  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก                   
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ กลุ่มที่ ........... 
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร จ านวนทั้งสิ้น ........... คน ดังต่อไปนี้   
 

หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

      
      
      

      

ฯลฯ 
 

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

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

                                   ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                                                               จังหวดั............................................ 

 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๖/จ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๒๖/จ 



 
 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  

เรื่อง บัญชรีายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 ตามที่ได้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... .            
และผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด มาแล้วนั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก               
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด กลุ่มที่ ........ 
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร จ านวนทั้งสิ้น ........... คน ดังต่อไปนี้ 
   

หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด หมายเหตุ 

      
      
      

      

ฯลฯ 

  ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 
 
 
 
                                                       (ลงชื่อ) ........................................................ 

                                             (.......................................................) 
                   ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

 

 

หมายเหตุ  ส.ว. ๒๖/ป จัดท าจ านวน ๒ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

 

ส.ว. ๒๖/ป 



 
 

 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกระดับอําเภอ 
อําเภอ............................ จังหวัด ......................... 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผูส้มัครรบัเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(เพิ่มเติม) 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะนําชื่อผูส้มัครจากองค์กร 

-------------------------------------- 
 ตามที่ได้ประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ ............. วิธีการสมัคร 
 สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัคร
จากองค์กร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ไปแล้วน้ัน 
 บัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ ......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../......... วันที่ .... 
เดือน ...................... พ.ศ. ............. สั่งให้รับสมัคร ................................................................เป็นผู้สมัครสมาชิก
วุฒิสภา จึงประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพ่ิมเติม ดังน้ี   
 

หมายเลข
ประจําตัว   
ผู้สมัคร 

ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

หมายเหตุ 
 

      
 

  ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 
 
 
 
                                (ลงช่ือ) ....................................................... 
                                                                (.....................................................) 
                                                                ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  
                                                                อําเภอ............................................ 
�

�

หมายเหตุ  ส.ว. ๒๖/๑/อ จัดทําจํานวน ๔ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจงัหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอําเภอ ๑ ชุด 
 ๔. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๒๖/๑/อ

(ระบุชื่อ-สกุล) 



 
 

 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกระดับจังหวัด 
จังหวัด ............................. 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลอืกจากการเลอืกระดับอําเภอ 
(เพิ่มเติม) 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะนําชื่อผูส้มัครจากองค์กร 

-------------------------------------- 
 ตามที่ได้ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอ กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร 
 สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัคร
จากองค์กร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ไปแล้วน้ัน 
 บัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ ......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../......... วันที่ .... 
เดือน ........ พ.ศ. .........สั่งให้รับสมัคร ....................................................................เป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา 
จึงประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 

หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

หมายเหตุ 
 

      

 
  ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ..... 
 
 
 
                                                        (ลงช่ือ) ....................................................... 
                                                                 (.....................................................) 
                                                                 ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                                                                 จังหวัด........................................... 
 
 

 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๖/๑/จ จดัทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจงัหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

 

ส.ว. ๒๖/๑/จ

(ระบุชื่อ-สกุล) 



 
 
 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกระดับประเทศ 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลอืกจากการเลอืกระดับจังหวัด 

(เพิ่มเติม) 
 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะนําชื่อผูส้มัครจากองค์กร 

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

 ตามท่ีได้ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร 
 สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัคร
จากองค์กร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ไปแล้วน้ัน 
 บัดน้ี ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ ......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../......... วันที่ .... 
เดือน ........ พ.ศ. ...............  สั่งให้รับสมัคร ..............................................................เป็นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา               
จึงประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพ่ิมเติม ดังน้ี    
 

หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ– ชื่อสกุล อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
 

หมายเหตุ 
 

      

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

                          (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                   (........................................................) 
                                  ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ส.ว. ๒๖/๑/ป จัดทําจํานวน ๒ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจําจงัหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

 
 
 

ส.ว. ๒๖/๑/ป

(ระบุชื่อ-สกุล) 



 
 

ที่ ......................................             ที่อยู่ ............................................ 
                                           ..................................................... 
                 วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. .... 

เรื่อง  แจ้งการไม่รับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือการลบช่ือผู้สมัคร 
เรียน  ................................................... 
 ตามท่ีท่านได้ย่ืนใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. .... 
ไปแล้ว น้ัน 
 บัดน้ี ได้ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็น  ผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ผู้ถูกลบช่ือ               
ออกจากบัญชีรายช่ือผู้สมัคร เน่ืองจาก 
                      ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๓ (.....) ................................................................................. 
                           .......................................................................................................................................... 
                      มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ (......).......................................................................... 
                           .......................................................................................................................................... 
                      สมัครมากกว่า ๑ กลุ่ม หรือมากกว่า ๑ อําเภอ หรือมากกว่า ๑ วิธีการสมัคร 
                      แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ 
                      อ่ืน ๆ ........................................................................................................................ 
 ทั้งน้ี ท่านมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายช่ือ
ผู้สมัครหรือนับแต่วันที่สั่งลบช่ือ แล้วแต่กรณี  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ    
 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
       (ลงช่ือ) …………….………..…………………             

                                    (...............................................) 
                     ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ/จังหวัด/ประเทศ 
                                  อําเภอ ............/จังหวัด............... 

 
 
 
 

 
 
 

ส.ว. ๒๗

(ระบุข้อความตามข้อในวงเล็บ) 

(ระบุข้อความตามข้อในวงเล็บ) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
อ าเภอ .....................................จังหวัด ......................................... 

เรื่อง  ก าหนดสถานที่เลือก 
--------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ .............เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้ ..................................................................................... เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาอ าเภอ..........................................  

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

 

                                  (ลงชื่อ) …………………………………….……….. 
      (....................................................) 
                                                        ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
         อ าเภอ........................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ส.ว. ๒๘/อ จัดท าจ านวน ๓ ชดุ 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ๑ ชุด 
 ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือปิดประกาศ ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด 

 
 

 ส.ว. ๒๘/อ 

(ระบุสถานท่ี) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
จังหวัด ............................................ 

เรื่อง  ก าหนดสถานที่เลือก 
--------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ .............เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้ ....................................................................................  เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด.......................................... 

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

 

                                  (ลงชื่อ) …………………………………………….. 
      (....................................................) 
                                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
        จังหวัด .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๘/จ จัดท าจ านวน ๓ ชดุ 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือปิดประกาศ ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด 
 
 
 

 ส.ว. ๒๘/จ 

(ระบุสถานท่ี) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
เรื่อง  ก าหนดสถานที่เลือก 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ .............เดือน ....................... พ.ศ. .............. 
เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้ ........................................................................................ เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ  

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

 

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

         ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๘/ป จัดท าจ านวน ๒ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด 
 
 
 

 ส.ว. ๒๘/ป 

(ระบุสถานท่ี) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
อ าเภอ .............................. จังหวัด ...................................... 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก 
--------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตามประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ               
อ าเภอ .......................ลงวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... ที่ได้ก าหนดสถานที่เลือกไว้แล้ว นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก               
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้ .......................................................................เป็นสถานที่เลือกใหม่  

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

 

                                  (ลงชื่อ) …………………….……………………….. 
      (....................................................) 
                                                          ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
         อ าเภอ .......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๙/อ จัดท าจ านวน ๓ ชดุ 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอ าเภอ ๑ ชุด 
 ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือปิดประกาศ ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด 
 
 
 

 ส.ว. ๒๙/อ 

(ระบุสถานท่ี) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
จังหวัด .............................................. 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก 
--------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตามประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด                
จังหวัด ...............................ลงวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... ท่ีได้ก าหนดสถานท่ีเลอืกไว้แลว้ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก           
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้ ........................................................................ เป็นสถานที่เลือกใหม่  

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

 

                                (ลงชื่อ)……………………………………………….. 
   (......................................................) 
                                                  ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
   จังหวัด ............................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๙/จ จัดท าจ านวน ๓ ชดุ 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด 
 ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือปิดประกาศ ๑ ชุด 
 ๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด 
 
 
 

 ส.ว. ๒๙/จ 

(ระบุสถานท่ี) 



 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก 

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

 โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตามประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
ลงวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... ที่ได้ก าหนดสถานที่เลือกไว้แล้ว นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงก าหนดให้ ........................................................................... เป็นสถานที่เลือกใหม่  

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

 

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

         ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ส.ว. ๒๙/ป จัดท าจ านวน ๒ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด 
 ๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด 
 
 
 
 

 ส.ว. ๒๙/ป 

(ระบุสถานท่ี) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
อ าเภอ................................ จังหวัด ...................................................... 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 
 

สถานที่เลือก ณ .......................................................................................... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ใบแรก) 
 

ส.ว. ๑๘/ค 

ส.ว. ๓๐/อ 



 
 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เพศ 
ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 
รายงานตัว ลงคะแนน 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ใบต่อ) 
 

ส.ว. ๓๐/อ 



 
 
 

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

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

ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
                        อ าเภอ........................................... 

  
  
 
 
 

..............................................ผูพ้ิมพ์/คัด 
......................................................ผูท้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ใบท้าย) 

ส.ว. ๓๐/อ 



 
 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
จังหวัด ...................................................... 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 
 

สถานที่เลือก ณ .......................................................................................... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ใบแรก) 
 

ส.ว. ๑๘/ค 

ส.ว. ๓๐/จ 



 
 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เพศ 
ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 
รายงานตัว ลงคะแนน 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ใบต่อ) 
 

ส.ว. ๓๐/จ 



 
 

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

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

 ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                        จังหวัด........................................... 

  
  
 
 
 

..............................................ผูพ้ิมพ์/คัด 
......................................................ผูท้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ใบท้าย) 
 

ส.ว. ๓๐/จ 



 
 

 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก   

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมคัร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 
 

สถานที่เลือก ณ .......................................................................................... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ใบแรก) 

ส.ว. ๑๘/ค 

ส.ว. ๓๐/ป 



 
 

ชื่อตัว-ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน เพศ 
ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ 

หมายเหตุ 
รายงานตัว ลงคะแนน 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (ใบต่อ) 
 

ส.ว. ๓๐/ป 



 
 
 
 
 

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

                (ลงชื่อ)...................................................... 
  (.....................................................) 
  ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

      
  

  
 
 
 

..............................................ผูพ้ิมพ์/คัด 
......................................................ผูท้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ใบท้าย) 

ส.ว. ๓๐/ป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                               

 
 

 

ป้ายส าหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน  

       การลงคะแนนระดับอ าเภอ  
       การลงคะแนนระดับจังหวัด 
       การลงคะแนนระดับประเทศ 
 
 กลุ่มที่ ..............  วิธีการสมัคร    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง    
    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ  
   แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
 
 ณ สถานที่เลือก ...............................(ระบุช่ือสถานท่ี)...............................................................................  
 

 
 (ลงชื่อ)  ..............................................................................  ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก  

  (ลงชื่อ)  ..............................................................................  กรรมการประจ าสถานที่เลือก 

 (ลงชื่อ)  ..............................................................................  กรรมการประจ าสถานที่เลือก  

 (ลงชื่อ)  ..............................................................................  กรรมการประจ าสถานที่เลือก 

 

 

ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ว. ๓๑ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 

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

 ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ..........................จังหวัด...... .................................
ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัคร                   
ด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร และ
ได้ด าเนินการนับจ านวนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแล้ว จึงขอประกาศเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อน
การลงคะแนน ดังนี้ 
  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

         (ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (.........................................) 
 

 (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
     
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
   (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
            (...................................) 
 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๒/อ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
  ๒.  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๑ ชุด 
  ๓.  เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา ............... บัตร  

ส.ว. ๓๒/อ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 

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

 ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด..................................ได้มอบบัตรลงคะแนน 
ให ้แ ก ่คณะกรรมกา รประจ า ส ถ านที ่เ ล ือก  วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด ้ว ยตน เ อ ง                    
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร และได้ด าเนินการ
นับจ านวนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแล้ว จึงขอประกาศเก่ียวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน ดังนี้ 
  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

         (ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (.........................................) 
 

 (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
     
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
   (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
            (...................................) 
 
 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๒/จ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
  ๒.  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓.  เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา ............... บัตร  

ส.ว. ๓๒/จ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 

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

 ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ได้มอบบัตรลงคะแนนให้แก่คณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม 
แสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร และได้ด าเนินการนับจ านวนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแล้ว  
จึงขอประกาศเก่ียวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน ดังนี้ 
  

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

         (ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (.........................................) 
 

 (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
     
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก        (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)             (...................................) 
 
   (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
            (...................................) 
 
 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๒/ป จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
  ๒.  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด 
  ๓.  เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา ............... บัตร  

ส.ว. ๓๒/ป 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการประจําสถานท่ีเลือก 
อําเภอ .................................... จังหวัด ............................................ 

เรื่อง จํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน 
  วิธีการสมัคร    สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะนําชื่อผูส้มัครจากองค์กร 

   ------------------------------------------- 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ      

ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .......  
                    บัดน้ี การรับรายงานตัวผู้สมัครระดับอําเภอ อําเภอ...................................................................                
จังหวัด....................................ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศจํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน 
ดังน้ี  
 

กลุ่มที่ จํานวนผู้มีสทิธิเลือก (คน) จํานวนผู้มารายงานตัว (คน) รายชื่อผู้ไม่มารายงานตัว  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

                        ลงช่ือ ........................................................... 
                               (..........................................................) 
                               ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก 

 
หมายเหตุ  ส.ว. ๓๓/อ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
 ๒. ส่งใหผู้้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

ส.ว. ๓๓/อ 



 
                                                                    

                                                                                            
ประกาศคณะกรรมการประจําสถานท่ีเลือก 

จังหวัด ............................................ 
เรื่อง จํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน 

  วิธีการสมัคร    สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะนําชื่อผูส้มัครจากองค์กร 

------------------------------------------- 
ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด          

ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .......  

                    บัดนี ้ การรับรายงานตัวผู้สมัครระดับจังหวัด จังหวัด..................................................                
ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศจํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน ดังน้ี  
 

กลุ่มที่ จํานวนผู้มีสทิธิเลือก (คน) จํานวนผู้มารายงานตัว (คน)  รายชื่อผู้ไม่มารายงานตัว 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

                        ลงช่ือ ........................................................... 
                               (..........................................................) 
                               ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก 

 
หมายเหตุ  ส.ว. ๓๓/จ จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
 ๒. ส่งใหผู้้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๓๓/จ 



 
 

 
ประกาศคณะกรรมการประจําสถานท่ีเลือก (ชุดที่ ........) 

เรื่อง จํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน 
  วิธีการสมัคร    สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยยืน่ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะนําชื่อผูส้มัครจากองค์กร 

   ------------------------------------------- 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ 

ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .......  
                    บัดนี้ การรับรายงานตัวผู้สมัครระดับประเทศ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศจํานวน            
ผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน ดังน้ี  
 

กลุ่มที่ จํานวนผู้มีสทิธิเลือก (คน) จํานวนผู้มารายงานตัว (คน)  รายชื่อผู้ไม่มารายงานตัว 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

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

                        ลงช่ือ ........................................................... 
                               (..........................................................) 
                               ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก 

 
หมายเหตุ  ส.ว. ๓๓/ป จัดทําจํานวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
 ๒. ส่งใหผู้้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 
 

ส.ว. ๓๓/ป 



 
 
 
 

รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก 
--------------------------- 

  สถานที่เลือก ณ ......................................................... อ าเภอ ................... จังหวัด.............................  
ได้เปิดการลงคะแนนระดับอ าเภอ อ าเภอ.................................................. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร เมื่อวันที่ ..             
เดือน .................. พ.ศ. .... 

 ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 
  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกได้ท าการเปิดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือแสดงให้เห็นว่า                         
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จ านวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงชื่อ)............................... ผูม้ีสิทธิเลือก                     (ลงชื่อ)................................ผู้มสีิทธิเลือก                                                                         
        (.............................)        (...............................) 

   ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
           ๒.๑ ก่อนการลงคะแนน 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (...........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (................................) 
                                               

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

ส.ว. ๓๔/อ 

(ระบุชื่อสถานท่ี) 



-๒- 

    ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน 
.......................................................................... .................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (..............................) 
                                               

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

    ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) .............................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (............................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (...............................) 
                                               

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

 
 

ส.ว. ๓๔/อ 



-๓- 

 ๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

  (ลงช่ือ)..............................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (..............................................) 
 

(ลงช่ือ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก    (ลงช่ือ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงช่ือ)................................พยาน                            (ลงช่ือ).................................พยาน                                      
        (...............................)                                    (...............................) 
 
  ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                               (ลงช่ือ) ......................................... ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก 
                                        (.........................................) 

 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (................................) 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (................................) 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (...............................) 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (................................) 
 

      (ลงช่ือ) ...................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
             (.................................)        
         
 
 

ส.ว. ๓๔/อ



 
 

 
 

รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก 
--------------------------- 

  สถานที่เลือก ณ ......................................................... อ าเภอ ................... จังหวัด.............................  
ได้เปิดการลงคะแนนระดับจังหวัด จังหวัด..................................................  วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น              
ใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
  ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 
  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกได้ท าการเปิดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือแสดงให้เห็นว่า                         
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จ านวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว 

  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (.............................)                                    (.............................) 
                                               

(ลงชื่อ)...............................ผู้มีสิทธิเลือก                     (ลงชื่อ)................................ผู้มีสทิธิเลือก                                                                         
        (.............................)        (.............................) 

  ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
           ๒.๑ ก่อนการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 

  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (............................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (.............................)                                    (..............................) 
                                               

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

 

ส.ว. ๓๔/จ 

(ระบุชื่อสถานท่ี) 



-๒- 
 
 

    ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
..............................................................................................................................................................................  
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)......................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                     (............................) 
                                               

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

    ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.................................................................... ........................................................................................................ .. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (............................................) 
 

(ลงชื่อ)......................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                      (..........................) 
                                               

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

 
 
 
 

ส.ว. ๓๔/จ 



-๓- 

 ๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

  (ลงช่ือ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (..........................................) 
 

(ลงช่ือ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก    (ลงช่ือ)........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงช่ือ)................................พยาน                            (ลงช่ือ)................................พยาน                                       
        (...............................)                                    (...............................) 
 
  ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                               (ลงช่ือ) ......................................... ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก 
                                        (........................................) 

 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

      (ลงช่ือ) ...................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
                     (..................................)        
              
 
 

ส.ว. ๓๔/จ 



 
 

 
 

รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  
--------------------------- 

  สถานที่เลือก.....................(ระบุช่ือสถานที่).......................... ได้เปิดการลงคะแนนระดับประเทศ  
ของชุดที่  ............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

  ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 
  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกได้ท าการเปิดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือแสดงให้เห็นว่า                         
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จ านวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ).........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงชื่อ)................................ผูม้ีสิทธิเลือก                     (ลงชื่อ)................................ผู้มสีิทธิเลือก                                                                         
        (...............................)        (...............................) 

 ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
           ๒.๑ ก่อนการลงคะแนน 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (............................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (.............................) 
                                               

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

ส.ว. ๓๔/ป 



-๒- 
 
 

    ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน 
.............................................................. .............................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                         (.........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (............................) 
                                               

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

    ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 

 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                         (.........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (.............................)                                    (.............................) 
                                               

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

ส.ว. ๓๔/ป 



-๓- 

 ๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

  (ลงช่ือ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                         (.........................................) 
 

(ลงช่ือ)....................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก    (ลงช่ือ).....................................กรรมการประจําสถานที่เลือก 
        (..............................)                                   (..............................) 
                                               

(ลงช่ือ) ...............................พยาน                            (ลงช่ือ).............................พยาน                                         
        (..............................)                                   (..............................) 
 
  ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                     (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก 
                                              (..........................................) 

 
 

(ลงช่ือ)  .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

       (ลงช่ือ) ............................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก 
              (........................................)        
 
 
 

ส.ว. ๓๔/ป



 
 
 

    ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
อ าเภอ .............................จงัหวัด ........................................  

เรื่อง งดการลงคะแนน 
--------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ ในวันที่ ......... 
เดือน .................... พ.ศ. ....  

 เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 

(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อ าเภอ.................................. 
จังหวัด ............................... อันเปน็เหตุใหก้ารลงคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระท าได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการลงคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว 

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

 

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

                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
                              อ าเภอ.............................................. 
 

            

 

 

 

 

หมายเหตุ    ส.ว. ๓๕/อ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
                ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
                ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
             ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด  
 
 
 
 

ส.ว. ๓๕/อ 



ส.ว. ๓๕/จ 
 

 

 
    ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  

จังหวัด .................................... 
เรื่อง งดการลงคะแนน 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ ......... 
เดือน .................... พ.ศ. ....  

 เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 

(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อ าเภอ……….......................... 
จังหวัด ............................... อันเปน็เหตุใหก้ารลงคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระท าได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก              
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการลงคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว 
 

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

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

                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                              จังหวัด............................................ 
 

            

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    ส.ว. ๓๕/จ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
                ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
                ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
             ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด  
 
 
 



ส.ว. ๓๕/ป  
 
 
 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

เรื่อง งดการลงคะแนน 
----------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกาศให้มีการ เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ              
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....  

 เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 
(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ............................................................อันเป็นเหตุ 
ให้การลงคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระท าได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก            
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการลงคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว 

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

 

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

                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
                               
 

  
 
 
 
       
 
 
     

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๕/ป จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
                ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
                ๒. ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด 
            ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด  
 
 



 
 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน 

--------------------------------- 
  ตามที่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้เปิดการลงคะแนน
ระดับอ าเภอ อ าเภอ......................... จังหวัด......................... 

 บัดนี้ การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเก่ียวกับจ านวนบัตรลงคะแนน ดังนี้ 
 
 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. บัตรลงคะแนนที่ได้รับมา 
๒. บัตรลงคะแนนที่ใช้ 
๓. บัตรลงคะแนนที่เหลือ 

............ บัตร 

............ บัตร 

............ บัตร 

 

    

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

        (ลงชื่อ) ............................................ ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (...........................................) 
 

 (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ)  .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ)  .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ)  .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
   (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
            (...................................) 

 

 
หมายเหตุ   ส.ว. ๓๖/อ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
               ๒.  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๑ ชุด 
  ๓.  เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๓๖/อ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน 

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

 ตามที่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
 สมัครโดยยื ่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื ่อผู ้สมัครจากองค์ กร ได้เปิดการ
ลงคะแนนระดับจังหวัด จังหวัด................................   

 บัดนี้ การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเก่ียวกับจ านวนบัตรลงคะแนน ดังนี้ 
 
 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. บัตรลงคะแนนที่ได้รับมา 
๒. บัตรลงคะแนนที่ใช้ 
๓. บัตรลงคะแนนที่เหลือ 

............ บัตร 

............ บัตร 

............ บัตร 

 

    

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

        (ลงชื่อ) ............................................ ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (...........................................) 
 

 (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
   (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
            (...................................) 

 

 
หมายเหตุ   ส.ว. ๓๖/จ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
               ๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด 
  ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๓๖/จ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
เรื่อง  รายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน 

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

 ตามที่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  ได้ เปิดการ
ลงคะแนนระดับประเทศ 

  บัดนี้ การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเก่ียวกับจ านวนบัตรลงคะแนน ดังนี้ 
 
 

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. บัตรลงคะแนนที่ได้รับมา 
๒. บัตรลงคะแนนที่ใช้ 
๓. บัตรลงคะแนนที่เหลือ 

............ บัตร 

............ บัตร 

............ บัตร 

 

    

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

        (ลงชื่อ) ............................................ ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (...........................................) 
 

 (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก      (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (...................................)                    (...................................) 
 
   (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
            (...................................) 

 

 
หมายเหตุ   ส.ว. ๓๖/ป จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
               ๒.  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด 
  ๓.  เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 

ส.ว. ๓๖/ป 



ส.ว. ๓๗ 

แบบขีดคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

เม่ือวนัท่ี .......... เดือน ............................. พ.ศ. .......... 

ณ สถานที่เลือก (ระบุสถานที่) ........................... อ  าเภอ ............................ จงัหวดั ............................. 

กลุ่มที่ ........ วิธีการสมคัร   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกลุ 
ผู้สมัคร 

ช่องขีดคะแนน 
รวม 

คะแนน 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

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                       

บตัรเสีย                      

 

(ลงช่ือ) ......................................... กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก             (ลงช่ือ) .......................................... กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก          
         (.......................................)        (........................................) 

                     (ลงช่ือ) ......................................... กรรมการประจ าสถานท่ีเลือก              
         (......................................) 
 

 

 

ส.ว. ๓๖ 

หมายเหตุ แบบขีดคะแนน ขนาดกว้าง ๑๐๒ ซม. × ยาว ๗๑ ซม. โดยประมาณ 



ส.ว. ๓๘/อ 
 

  

 
 

 

รายงานผลการนับคะแนน การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ................................. จังหวัด ................................. 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ   
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 

  บัดนี้ กลุ่มที่ ............. วิธีการสมัคร   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้ด าเนินการลงคะแนนและนับคะแนน  
ณ ....................................................... เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือก 
 ๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก..............คน (........................................) 
 ๑.๒ ผู้มีสิทธิเลือกท่ีมาแสดงตน..............คน (........................................) 
๒. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกแต่ละคนได้รับเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัครรับเลือก 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกข้อมูลทั้งตัวเลขและตวัอักษร) 

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

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส.ว. ๓๘/อ 
- ๒ - 
 

 
๓. จ านวนบัตรดี ............. บัตร (...................................................)  
๔. จ านวนบัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)  

  
 ประกาศ  ณ  วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....  
 
   (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                     (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 

 
   (ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๘/อ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
  ๒. ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
  ๓. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๑ ชุด 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

รายงานผลการนับคะแนน การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 
จังหวัด ................................. 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด  
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 

 บัดนี้ กลุ่มที่ .......... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้ด าเนินการลงคะแนนและนับคะแนน 
ณ ............................................... เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

 ๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือก 
๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก..............คน (........................................) 
๑.๒ ผู้มีสิทธิเลือกท่ีมาแสดงตน..............คน (........................................) 

 ๒. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกแต่ละคนได้รับเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัครรับเลือก 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร) 

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

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส.ว. ๓๘/จ 



- ๒ - 
 

๓. จ านวนบัตรดี ............. บัตร (...................................................)  
๔. จ านวนบัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)  

  
 ประกาศ  ณ  วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....  
 
 
   (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                     (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)............................. ...กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 

 
   (ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...............................................) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๘/จ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
  ๒. ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
  ๓. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด 
 

 

  ส.ว. ๓๘/จ 



 

 

 

รายงานผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ                 
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น 

 บัดนี้ กลุ่มที่ ......................... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้ด าเนินการลงคะแนนและนับคะแนน  
ณ ................................................ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้ 

 ๑. จ านวนผู้มีสิทธิเลือก 
๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก..............คน (........................................) 
๑.๒ ผู้มีสิทธิเลือกท่ีมาแสดงตน..............คน (........................................) 

 ๒. จ านวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกแต่ละคนได้รับเรียงตามล าดับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

หมายเลข
ประจ าตัว
ผู้สมัคร 

ชื่อ - สกุล 
ผู้สมัครรับเลือก 

ได้คะแนน 
(ให้กรอกข้อมูลทั้งตัวเลขและตวัอักษร) 

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

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส.ว. ๓๘/ป 



- ๒ - 
 

๓. จ านวนบัตรดี ............. บัตร (...................................................)  
๔. จ านวนบัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)  

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

   (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                     (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).............................. ..กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 

 
   (ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...............................................) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ส.ว. ๓๘/ป จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
               ๑.  ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 
  ๒.  ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด 
  ๓.  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด 
 

 

 

  ส.ว. ๓๘/ป 



 

 

 

ข้อมูลจ านวนบัตรลงคะแนน 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

อ าเภอ................................ จังหวัด .................................... 

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

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. บัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว (บัตรดี) .....................บัตร  
๒. บัตรเสีย .....................บัตร  
๓. รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด .....................บัตร  

 

   (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                     (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 

 
   (ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...............................................) 

 
 

 

 

 

 

 

  ส.ว. ๓๙/อ 



 

 

 

ข้อมูลจ านวนบัตรลงคะแนน 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

จังหวัด .................................... 

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

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. บัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว (บัตรดี) .....................บัตร  
๒. บัตรเสีย .....................บัตร  
๓. รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด .....................บัตร  

 

   (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                     (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 

 
   (ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...............................................) 

 
 

 

 

 

 

 

  ส.ว. ๓๙/จ 



 

 

 

ข้อมูลจ านวนบัตรลงคะแนน 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

รายการ จ านวน หมายเหตุ 
๑. บัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว (บัตรดี) .....................บัตร  
๒. บัตรเสีย .....................บัตร  
๓. รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด .....................บัตร  

    
 
   (ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                     (...............................................) 
 

(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)     (...............................) 
 
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)................................กรรมการประจ าสถานที่ เลือก 
        (...............................)     (...............................) 

 
   (ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส.ว. ๓๙/ป 



 
 
 

 
 

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน 
สถานที่เลือก........................................... 

อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด ……………………………………………… 
   ------------------------------------------- 

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

                 วันนี้ เวลา ....................... น. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
กลุ่มที่ ........วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้น าหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของเกี่ยวกับการเลือกมามอบให้แก่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  อ าเภอ.....................  จังหวัด........................ ประกอบด้วย  
 ๑. หีบบัตรลงคะแนน  จ านวน  ......................... ใบ 
 ๒. คูหาลงคะแนน  จ านวน ....................... คูหา 

๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน                     
  จ านวน ..... ชุด 
๔. บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
๕. แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
๖. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก 
๗. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ 

 

 ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ตรวจสอบและนับจ านวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ผู้มอบ                                             
                                (ลงช่ือ)   .....................................................  ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก   
                                         (........................................................)   

 (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่ม. 
 

(ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก     (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (.........................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่ม 

(ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก     (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มกลุ่มที.่...........                        (......................................) กลุ่ม 

 (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่มกลุ่ม 

                                (ลงช่ือ) .....................................................  กรรมการประจ าสถานที่เลือก   
                                         (....................................................)   
............                           

(ลงช่ือ) .......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   (ลงช่ือ) ......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
         (.......................................) กลุ่มที.่...........                             (......................................) กลุ่ 
ผู้รับมอบ 

                                     (ลงช่ือ) ...........................................................ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ/ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
                                         (.................................................)อ าเภอ............................................. 

  ส.ว. ๔๐/อ 



  
  

 
รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน 

สถานที่เลือก........................................... 
จังหวัด ……………………………………………… 

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

                       วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......  
                วันนี้ เวลา ................. น. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
กลุ่มที่ ........วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้น าหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของเกี่ยวกับการเลือกมามอบให้แก่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด.......................................................   ประกอบด้วย 
 ๑. หีบบัตรลงคะแนน  จ านวน  ......................... ใบ 
 ๒. คูหาลงคะแนน  จ านวน ....................... คูหา 

๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/จ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน                     
  จ านวน ..... ชุด 
๔. บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
๕. แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
๖. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก 
๗. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ 

 

 ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ตรวจสอบและนับจ านวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ผู้มอบ                                             
                                (ลงช่ือ)   .....................................................  ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก   
                                         (........................................................)   

 (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่ม. 
 

(ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก     (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
         (.........................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่ม 

(ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก     (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มกลุ่มที.่...........                        (......................................) กลุ่ม 

 (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่มกลุ่ม 

                                (ลงช่ือ) .....................................................  กรรมการประจ าสถานที่เลือก   
                                         (....................................................)   
............                           

(ลงช่ือ) .......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   (ลงช่ือ) ......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
         (.......................................) กลุ่มที.่...........                             (......................................) กลุ่ 
ผู้รับมอบ 

                                (ลงช่ือ) ..................................................ผูอ้ านวยการการเลือกระดับจังหวัด/ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  
                                         (.................................................)จังหวัด............................................. 
 
 

  ส.ว. ๔๐/จ 



 
  
  

 
รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน 

สถานที่เลือก........................................... 
------------------------------------------- 

                       วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. .... .. 
                วันนี้ เวลา ...................... น. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
กลุ่มที่ ........วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้น าหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของเกี่ยวกับการเลือกมามอบให้แก่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ประกอบด้วย 
 ๑. หีบบัตรลงคะแนน  จ านวน  ......................... ใบ 
 ๒. คูหาลงคะแนน  จ านวน ....................... คูหา 

๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/ป) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน                     
  จ านวน ..... ชุด 
๔. บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
๕. แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
๖. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก 
๗. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ 

 

 ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ตรวจสอบและนับจ านวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
ผู้มอบ                                             
                                (ลงช่ือ)   .....................................................  ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก   
                                         (........................................................)   

 (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่ม. 
 

(ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก     (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานทีเ่ลือก 
         (.........................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่ม 

(ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก     (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มกลุ่มที.่...........                        (......................................) กลุ่ม 

 (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงช่ือ) ......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
          (......................................) กลุ่มที.่...........                            (......................................) กลุ่มกลุ่ม 

                                (ลงช่ือ) .....................................................  กรรมการประจ าสถานที่เลือก   
                                         (....................................................)   
............                           

(ลงช่ือ) .......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   (ลงช่ือ) ......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
         (.......................................) กลุ่มที.่...........                             (......................................) กลุ่ 
ผู้รับมอบ 

                                (ลงช่ือ) ...............................................ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ/ผู้ช่วยเหลือการปฏิบตัิงาน 
                                         (..............................................)  

 
 

  ส.ว. ๔๐/ป 



 
บันทึกข้อมูลจ านวนถุงใสบ่ัตรลงคะแนน 

  การเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ................................... จังหวัด................................... 
  การเลือกระดับจังหวัด จังหวัด................................... 
  การเลือกระดับประเทศ  

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

หีบบัตรลงคะแนน ใบที่................... 
บรรจุถุงพลาสติกใสที่ใส่บัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร จ านวนรวมทั้งสิ้น .............. ถุง  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(ท าเครื่องหมายถูก ในช่อง ) 
 

สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
 จ านวน .............. ถุง 

สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  จ านวน .............. ถุง 

  กลุ่มท่ี ๑ 
  กลุ่มท่ี ๒ 
  กลุ่มท่ี ๓ 
  กลุ่มท่ี ๔ 
  กลุ่มท่ี ๕ 
  กลุ่มท่ี ๖ 
  กลุ่มท่ี ๗ 
  กลุ่มท่ี ๘ 
  กลุ่มท่ี ๙ 
  กลุ่มท่ี ๑๐ 
 

  กลุ่มท่ี ๑ 
  กลุ่มท่ี ๒ 
  กลุ่มท่ี ๓ 
  กลุ่มท่ี ๔ 
  กลุ่มท่ี ๕ 
  กลุ่มท่ี ๖ 
  กลุ่มท่ี ๗ 
  กลุ่มท่ี ๘ 
  กลุ่มท่ี ๙ 
  กลุ่มท่ี ๑๐ 

 

 
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

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

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

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

ส.ว. ๔๑ 



 
 

บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน 
   ------------------------------------------- 

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

 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ...............................จังหวัด ............ ..................... 
ได้จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพ่ือส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด .............................................. ดังนี้  
 

หีบบัตร 
ลงคะแนนใบที ่

จ านวนถุงพลาสติกใส 
(บรรจุบตัรลงคะแนน) 

วิธีการสมัคร / กลุ่มที่  
(เลือกวิธีการสมัคร และระบุหมายเลขกลุ่ม) 

หมายเหตุ 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

 
 

 ๒. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ........................................... ได้ก าหนดให้เก็บรักษา
หีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมแล้ว ณ.......................................................................................................................   
 

 
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

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

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

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

ส.ว. ๔๒/อ 



 
 

บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน 
   ------------------------------------------- 

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

 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด .......... ........................... ได้จัดท าบัญชีข้อมูล    
บัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ดังนี้ 
 

หีบบัตร 
ลงคะแนนใบที ่

จ านวนถุงพลาสติกใส 
(บรรจุบตัรลงคะแนน) 

วิธีการสมัคร / กลุ่มที่  
(เลือกวิธีการสมัคร และระบุหมายเลขกลุ่ม) 

หมายเหตุ 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

 
 

 ๒. ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด........................................... ได้ก าหนดให้เก็บรักษา
หีบบัตรลงคะแนนทียุ่บรวมแล้ว ณ................................................................................................................. ......   
 

 
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

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

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

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

 
 
 

ส.ว. ๔๒/จ 



 
บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน 

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

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

 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ได้จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตร
ลงคะแนนแต่ละใบ ดังนี้ 
 

หีบบัตร 
ลงคะแนนใบที ่

จ านวนถุงพลาสติกใส 
(บรรจุบัตรลงคะแนน) 

วิธีการสมัคร / กลุ่มที่  
(เลือกวิธีการสมัคร และระบุหมายเลขกลุ่ม) 

หมายเหตุ 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

    สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   กลุ่มที่ .............. 
 พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อ 
 ผู้สมัครจากองค์กร 

 

 
 

 ๒. ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ได้ก าหนดให้เก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมแล้ว 
ณ...................................................................................................................... .............................................   
 

 
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

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

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

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

 
 
 
 

ส.ว. ๔๒/ป 



  
 

 
 

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก 
   ------------------------------------------- 

                                                   วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. .... 
 
 วันนี้ เวลา ......................... น. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ อ าเภอ..................................... 
จังหวัด..................................... .... ได้น าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ 
วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก มามอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.............................. 
ประกอบด้วย  
 ๑. บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนทีบ่รรจุในหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/อ) จ านวน ............. แผ่น 
 ๒. หีบบัตรลงคะแนน จ านวน ............. ใบ 
 ๓. คูหาลงคะแนน จ านวน ............. คูหา 
 ๔. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๑ จ านวน ............. ถุง 
  (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ 
   หมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและ 
   ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมแบบพิมพ์)  
 ๕. ถุงพลาสติกใส ถุงท่ี ๒ จ านวน ............. ถุง
  (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก) 
 ๖. ถุงพลาสติกใส ถุงท่ี ๓ จ านวน ............. ถุง
  (ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ) 
 

 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ......................................... ได้ตรวจสอบและนับจ านวน
ตามรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า  
  ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 
 เนื่องจาก .................................................................................. ............................................ 
.................................................................................................................................. ............................................ 
..............................................................................................................................................................................  
                     การด าเนินการ .................................................................................................. ..................... 
.......................................................................................................................................... .................................... 
..............................................................................................................................................................................  
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

                               (....................................................)  อ าเภอ......../ผูช้่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
 

 ลงชื่อ ......................................................   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
                               (....................................................)  .............................. 

 

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

ส.ว. ๔๓/อ 



  
 

 
 

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก 
   ------------------------------------------- 

                                                   วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. .... 
 
 วันนี้ เวลา ............... น. ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด............................................. 
ได้น าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก            
มามอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.............................. ประกอบด้วย  
 ๑. บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนทีบ่รรจุในหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/จ) จ านวน ............. แผ่น 
 ๒. หีบบัตรลงคะแนน จ านวน ............. ใบ 
 ๓. คูหาลงคะแนน จ านวน ............. คูหา 
 ๔. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๑ จ านวน ............. ถุง 
  (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/จ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ 
   หมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและ 
   ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมแบบพิมพ์)  
 ๕. ถุงพลาสติกใส ถุงท่ี ๒ จ านวน ............. ถุง
  (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก) 
 ๖. ถุงพลาสติกใส ถุงท่ี ๓ จ านวน ............. ถุง
  (ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ) 
 

 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ................... ...................... ได้ตรวจสอบและนับจ านวน
ตามรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า  
  ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 
 เนื่องจาก ........................................................ ...................................................................... 
..............................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................... ....................................... 
                     การด าเนินการ ......................................................... ......................................... ..................... 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................... ............................... 
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

                               (....................................................)  จังหวัด........./ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
 

 ลงชื่อ ......................................................   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
                               (....................................................)  .............................. 

 

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

 
 

ส.ว. ๔๓/จ 



  
 

 
 

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก 
   ------------------------------------------- 

                                                   วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. .... 
 
 วันนี้ เวลา ............... น. ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ได้น าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน             
ทีบ่รรจุในหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก มามอบให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประกอบด้วย  
 ๑. บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนทีบ่รรจุในหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/ป) จ านวน ............. แผ่น 
 ๒. หีบบัตรลงคะแนน จ านวน ............. ใบ 
 ๓. คูหาลงคะแนน จ านวน ............. คูหา 
 ๔. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๑ จ านวน ............. ถุง 
  (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/ป) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ 
   หมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและ 
   ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมแบบพิมพ์)  
 ๕. ถุงพลาสติกใส ถุงท่ี ๒ จ านวน ............. ถุง
  (วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก) 
 ๖. ถุงพลาสติกใส ถุงท่ี ๓ จ านวน ............. ถุง
  (ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ) 
 

 เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบและนับจ านวนตามรายงานการส่งหีบบัตร
ลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า  
  ครบถ้วน ถูกต้อง 
   ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 
 เนื่องจาก .................................................................................. ............................................ 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
                     การด าเนินการ .................................................................................................. ..................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 
 ลงชื่อ  .....................................................  ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ/ 

                               (....................................................)  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
 

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

 

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

 

ส.ว. ๔๓/ป 



 
    
 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

อ าเภอ ........................... จังหวัด .......................................... 
เรื่อง งดการนับคะแนน 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ                  
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....  

 เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 

(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อ าเภอ................................ 
จังหวัด ............................... อันเปน็เหตุใหก้ารนับคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระท าได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๒๐ และข้อ ๑๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย               
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว 

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

 
 

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

      ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
     อ าเภอ .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ส.ว.๔๔/อ จัดท าจ านวน ๓ ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

 
 
 

ส.ว. ๔๔/อ 



 

                                                                    
                                                                                            

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
เรื่อง งดการนับคะแนน 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด                  
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....  

 เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 

(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อ าเภอ................................. 
จังหวัด ............................... อันเป็นเหตุให้การนับคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระท าได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว 

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

 
 

                      ลงชื่อ ....................................................... 
                                (.....................................................) 
                                ผูอ้ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                                จังหวัด ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ส.ว.๔๔/จ จัดท าจ านวน  ๓  ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

๒. ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ๑ ชุด 
 ๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 
 
 
 
 

ส.ว. ๔๔/จ 



 

                                                                    
                                                                                            

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
เรื่อง งดการนับคะแนน 

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

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ                  
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....  

 เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน 

(ระบุ) .................................................... ณ สถานท่ีเลอืก .............................................. อันเป็นเหตุให้การนับคะแนน
ในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระท าได้  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว 

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

 
 

                  ลงชื่อ ......................................................... 
                                (........................................................) 
                                ผูอ้ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ส.ว.๔๔/ป จัดท าจ านวน  ๓  ชุด 
 ๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด 

๒. ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด 
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด 

 
 
 

 
 

ส.ว. ๔๔/ป 



 
   
  

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
อ าเภอ ...................... จังหวัด ............................. 

เรื่อง การเลือกกันเองใหม่ 
-------------------------------------- 

 ตามทีไ่ด้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ ในวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ.  ..... นั้น 

 คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้รายงานผลการนับคะแนนของกลุ่มที่ ................. วิธีการสมัคร 
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร ดังนี้ 
 

 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือก คะแนน 
   

   

   

ฯลฯ 
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้สมัคร
ที่มาแสดงตนของกลุ่มที่ .............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร             
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร และมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย               
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย              
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้มีการเลือกกันเองใหม่ ของกลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร             
ตั้งแต่เวลา .......... น. เป็นต้นไป ณ ................................................. และให้ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้องออกจากสถานที่เลือก ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ...................................................................  
 ๒. ................................................................... 
 ๓. ................................................................... 

ฯลฯ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

                                (ลงชื่อ) ..................................................... 
                                                                 (....................................................) 
                                                                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
                                                                 อ าเภอ........................................... 

 

ส.ว. ๔๕/อ 

(ระบช่ืุอสถานท่ี) 



 
 
                      

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
จังหวัด ............................. 
เรื่อง การเลือกกันเองใหม่ 

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

 ตามทีไ่ด้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ.  ..... นั้น 

 คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้รายงานผลการนับคะแนนของกลุ่มที่ ................. วิธีการสมัคร 
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร ดังนี้ 
 

 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือก คะแนน 
   

   

   

ฯลฯ 
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้สมัคร
ที่มาแสดงตนของกลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร และมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย               
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย              
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้มีการเลือกกันเองใหม่ ของกลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ตั้งแต่
เวลา .......... น. เป็นต้นไป ณ .... ............................................. และให้ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น  
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้องออกจากสถานที่เลือก ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ...................................................................  
 ๒. ................................................................... 
 ๓. ................................................................... 

ฯลฯ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

                                (ลงชื่อ) ...................................................... 
                                                                 (.....................................................) 
                                                                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                                                                 จังหวัด........................................... 

ส.ว. ๔๕/จ 

(ระบช่ืุอสถานท่ี) 



 
 
 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
เรื่อง การเลือกกันเองใหม่ 

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

 ตามทีไ่ด้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ.  ..... นั้น 

 คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ได้รายงานผลการนับคะแนนของกลุ่มที่ ................. วิธีการสมัคร 
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร ดังนี้ 
 

 

หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือก คะแนน 
   

   

   

ฯลฯ 
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้สมัคร
ที่มาแสดงตนของกลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๖ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย               
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๕๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย              
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้มีการเลือกกันเองใหม่ ของกลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง   สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ตั้งแต่
เวลา .......... น. เป็นต้นไป ณ ................................................. และให้ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่ได้ รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้องออกจากสถานที่เลือก ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ...................................................................  
 ๒. ................................................................... 
 ๓. ................................................................... 

ฯลฯ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

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

                                        (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                 (.......................................................) 
                                                                 ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

 

ส.ว. ๔๕/ป 

(ระบช่ืุอสถานท่ี) 



 
 

บันทึกแสดงผลการจับสลาก 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
                           อ าเภอ ...............................จังหวัด ............................................... 

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

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

 ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ เมื่อวันที่ ..........เดือน....................    
พ.ศ. .... นั้น 

 บัดนี้ การนับคะแนนของกลุ่มที่ . ....... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง                
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว                  
ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเกินกว่าจ านวนที่จะพึงมี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ........................................................ (๓) ........................................................ 
 (๒) ........................................................ (๔) ........................................................ 
 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้จัดให้มีการจับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า           
มีผู้จับสลากได้รับเลือก ดังนี้ 
  (๑) ......................................................................................................................... .. 
  (๒) ...................................................................................... ..................................... 
  (๓) ......................................................................................................................... .. 
                ๒. บันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่อยู่ในสถานที่เลือก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
                 ลงชื่อ .................................................... ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
                         (..................................................) อ าเภอ....................................... 
 
 

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

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

ฯลฯ 

ส.ว. ๔๖/อ 



 

 
บันทึกแสดงผลการจับสลาก 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

จังหวัด ............................................... 
   ------------------------------------------- 

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

 ตามท่ีได้มีประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ..........เดือน....................    
พ.ศ. .... นั้น 

 บัดนี้ การนับคะแนนของกลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 
ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเกินกว่าจ านวนที่จะพึงมี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ........................................................ (๓) ........................................................ 
 (๒) ........................................................ (๔) ........................................................ 
 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได้จัดให้มีการจับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า           
มีผู้จับสลากได้รับเลือก ดังนี้ 
  (๑) ......................................................................................................................... .. 
  (๒) ............................................................................................................... ............ 
  (๓) ......................................................................................................................... .. 
  (๔) ........................................................................................................... ................  
                ๒. บันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่อยู่ในสถานที่เลือก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

                 ลงชื่อ .................................................... ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                         (..................................................) จงัหวัด....................................... 
 
 

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

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

ฯลฯ 

ส.ว. ๔๖/จ 



 

 
บันทึกแสดงผลการจับสลาก 

 กลุ่มที่ ........   วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง  
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ 
        แนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

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

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

 ตามท่ีได้มีประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เมื่อวันที่ ..........เดือน....................    
พ.ศ. .... นั้น 

 บัดนี้ การนับคะแนนของกลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว                    
ปรากฏว่า มีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเกินกว่าจ านวนที่จะพึงมี ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ........................................................  
 (๒) ........................................................  

ฯลฯ 
 ๑. ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้จัดให้มีการจับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า           
มีผู้จับสลากได้รับเลือก ดังนี้ 
  (๑) ...........................................................................................................................  
  (๒) ......................................................................................................................... .. 

ฯลฯ 
                ๒. บันทึกเหตกุารณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่อยู่ในสถานที่เลือก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
                 ลงชื่อ .................................................... ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
                         (..................................................)  
 
 

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

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

ฯลฯ 

ส.ว. ๔๖/ป 



 

 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกระดับอําเภอ 
อําเภอ ........................... จังหวัด ............................ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลอืกระดับอําเภอ 
   ------------------------------------------- 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ      
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. ....... น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ ดังต่อไปน้ี  
๑.  กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง       
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัครจากองค์กร 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 
   
   
   

๒.  กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง       
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัครจากองค์กร 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 
   
   
   

๓.  กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง       
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัครจากองค์กร 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 
   
   
   

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

                                (ลงช่ือ) ...................................................... 
                                                                 (.....................................................) 
                                               ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 
                                                                 อําเภอ............................................ 

ส.ว. ๔๗/อ 



 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลอืกระดับจังหวัด 
จังหวัด ............................ 

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลอืกระดับจังหวัด 
   ------------------------------------------- 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด      
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. ....... น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา             
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปน้ี  
๑.  กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง       
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัครจากองค์กร 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
   
   
   
   

๒.  กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง       
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัครจากองค์กร 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล หมายเหตุ 
   
   
   
   

๓.  กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร    สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง       
     สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําช่ือผู้สมัครจากองค์กร 

 

ลําดับที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 
   
   
   
   

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

                               (ลงช่ือ) ...................................................... 
                                                                 (.....................................................) 
                                                                 ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด 
                                                                 จังหวัด............................................ 

ส.ว. ๔๗/จ 



 
 

ที่ ........................................                      ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

            ที่อยู่ ................................................. 
                                        .......................................................... 

  วันที ่........ เดือน..................... พ.ศ. .... 

เรื่อง  รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครส าหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

กราบเรียน  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

               ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง                   
ได้ก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. ....... น้ัน 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๕๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครส าหรับการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาเพ่ือให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้ 
  ๑. วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   
กลุ่มท่ี ......     

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   

 

 

 

 

/กลุ่มที่ ... 

ส.ว. ๔๘ 



-๒- 
 

กลุ่มท่ี ......     

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   

ฯลฯ 
 
 

  ๒. วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
กลุ่มที่ ...... 

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   

 
 

 

/กลุ่มที่ ... 

 

ส.ว. ๔๘ 



-๓- 
 

กลุ่มท่ี ......     

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล หมายเหตุ 

๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

๑๐   

ฯลฯ 
 
 จึงกราบเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
             ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
 
 
                    ลงชื่อ................................................                               
       (...............................................) 
                                                                  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๔๘ 


