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๑. บทน ำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการ
เลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน 
หรือท างาน หรือเคยท างานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะ              
ที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ซึ่งในการด าเนินการเลือก
กันเองนั้น ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ แต่ในวาระเริ่มแรกนอกจากสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองแล้ว                
ยังมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งด้วย 

ส าหรับในวาระเริ่มแรกคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องด าเนินการจัดให้มีการเลือกกันเอง
ของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้ได้รายชื่อ จ านวน ๒๐๐ คน เสนอคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเพ่ือคัดเลือกให้ได้จ านวน ๕๐ คน เป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเลือกรายชื่อส ารองอีก ๕๐ คน โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้
จัดท าคู่มือปฏิบัติงานส าหรับคณะกรรมการและผู้อ านวยการการเลือกในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งใน
การเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นกฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละระดับ ทั้งระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะน า อ านวยความสะดวก และรายงานปัญหา
หรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ในแต่ละระดับเป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  เพื่อให้การ
ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการในแต่ละระดับสามารถแต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกได้ คณะกรรมการและ
ผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
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๒.ที่มำของสมำชิกวุฒิสภำ  
(ตำมบทเฉพำะกำลของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิสภา 

(สมาชิกวุฒิสภา ๒๕๐ คน) 

ส.ว. ที่มาจากการเลือก 
( ๕๐ คน) 

ส.ว. โดยต าแหน่ง 
( ๖ คน) 

ส.ว. ที่มาจากการสรรหา 
( ๑๙๔ คน) 

กกต. 
จัดให้มีการเลือก 
จ านวน ๒๐๐ คน 

คณะกรรมการสรรหา ส.ว. 
 
 

คัดเลือกบุคคล 
จ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน 

คสช. 
คัดเลือก 

 จ านวน ๕๐ คน เป็น ส.ว. 
 จ านวน ๕๐ คน เป็นบัญชี

ส ารอง 

( คสช. แต่งต้ัง ๙- ๑๒ คน) 

 

คสช. 
คัดเลือก 

 จ านวน ๑๙๔ คน เป็น ส.ว. 
 จ านวน ๕๐ คน เป็นบัญชี

ส ารอง 

ประกอบด้วย 

๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
๒. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
๓. ผู้บัญชาการทหารบก 
๔. ผู้บัญชาการทหารเรือ 
๕. ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๖. ผู้บัญชาการต ารวจ

แห่งชาต ิ

คสช. 
น ารายชื่อบุคคล ท้ังหมด ๒๕๐ คน ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้ง (หัวหน้า คสช. เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ) 

อายุของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลนี้มีก าหนด ๕ ปี นับแต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 



๓ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗ บัญญัติให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของ
สังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ใน
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ซึ่งในการด าเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  
และระดับประเทศ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการจัดให้มีการเลือกกันเองดังกล่าว 

 ส าหรับในวาระเริ่มแรก มาตรา ๒๖๙ บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๕๐ คน 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยมีที่มาดังนี้ 

 (๑)  คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๒๐๐ คน  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แล้วน ารายชื่อเสนอคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกให้ได้จ านวน ๕๐ คน และคัดเลือกรายชื่อส ารองอีกจ านวน ๕๐ คน โดยการ
คัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง 

 (๒)  คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จ านวนไม่น้อย
กว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์           
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ จ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน โดยต้องด าเนินการ            
ให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (๑) แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
เพ่ือคัดเลือกให้ได้จ านวน ๑๙๔ คน และคัดเลือกรายชื่อส ารอง จ านวน ๕๐ คน 

 (๓) สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งจ านวน ๖ คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ 

ดังนั้นในวาระเริ่มแรกนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้
ได้จ านวน ๒๐๐ คน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ ง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งได้ก าหนดเรื่องจ านวนกลุ่มและวิธีการสมัครไว้ดังนี้ 

๒.๑ จ ำนวนกลุ่มในกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ 

มาตรา ๙๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ก าหนดให้ในวาระเริ่มแรกการด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ครั้งแรก ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และมาตรา ๙๑ ก าหนดให้มี
จ านวนกลุ่ม ๑๐ กลุ่ม ประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่  ผู้เคยเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

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



๔ 
 

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

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

(๕) กลุ ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ          
ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

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

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ 
ผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน  
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๙)  กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรมดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๑๐) กลุ่มอ่ืน ๆ  

 โดยผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ 

 ๒.๒ วิธีกำรสมัคร 

มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ก าหนดว่าในวาระเริ่มแรกให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๙๑ อาจสมัครได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
(๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร

แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  

ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือกได้ในกลุ่มตามมาตรา ๙๑ ได้เพียงกลุ่มเดียว 
และสมัครได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอ าเภอเดียว 

ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอ าเภอ                 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

 

 

 



๕ 
 

 ๒.๓ กำรสมัครโดยค ำแนะน ำจำกองค์กร 

(๑) ลักษณะองค์กร 

องค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
(๑.๑) องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และมิได้

มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง และได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 

 (๑.๒) องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

(๒) ความเกี่ยวพันของผู้สมัครกับองค์กร 

บุคคลซึ่งองค์กรจะแนะน าชื่อเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา นอกจากจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๒.๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึง                
วันสมัครรับเลือก 

(๒.๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
(๒.๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึง              

วันสมัครรับเลือก 
(๒.๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์กรแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้องค์กรละ ๑ คน                                     
ในแต่ละจังหวัด โดยต้องระบุอ าเภอไว้ด้วย                                                                           

(จังหวัดละ ๑ คน อ าเภอใดก็ได้อ าเภอเดียว) 



๖ 
 

๓. โครงสร้ำงกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ
จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่างๆ 
ที่หลากหลายของสังคม มีจ านวนกลุ่ม ๑๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่มสมัครได้ ๒ วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ สมัคร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจาก
องค์กร โดยให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด                
และระดับประเทศ ตามโครงสร้างการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนี้ 
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๘ 
 

(๑) กำรลงทะเบียนองค์กร 

เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับแล้วจะต้อง
ด าเนินการให้มีการลงทะเบียนองค์กรทีม่ีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 

(๑.๑) ประกาศเก่ียวกับการลงทะเบียนองค์กร 

ภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑  
มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป) 
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัคร
รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามแบบ ส.ว. ๑ ดังต่อไปนี้ 

ก. ก าหนดรับลงทะเบียนขององค์กร ก าหนดให้เริ่มลงทะเบียนไม่เกิน ๓๐ วัน  
นับแต่วันที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 
และก าหนดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

ข. ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 
ค. เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอลงทะเบียนองค์กร 

(๑.๒) การรับยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 

องค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกที่มีความประสงค์จะ
ลงทะเบียนต่อผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ส านักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ ในกรณีที่องค์กรมีส านักงานหลาย
แห่งให้ถือที่ตั้งของส านักงานใหญ่ในการยื่นค าขอลงทะเบียน) โดยยื่นค าขอภายในวัน เวลา และสถานที่ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

(๑.๓) การตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร 

ผู้อ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะ
ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วัน นับแต่วันปิดการยื่นค าขอลงทะเบียนองค์กร
แล้วรายงานสรุปผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๑.๔) การประกาศรายชื่อองค์กร 

ภายใน ๒๐ วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับลงทะเบียนขององค์กรให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาแยกเป็น
รายกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

(๑.๕) การส่งประกาศรายชื่อองค์กรให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ เลขาธิ การ
คณะกรรมการการเลือก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะส่งประกาศรายชื่อองค์กร ตามข้อ (๑.๔) ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๓ วัน 



๙ 
 

(๒) กำรสมัครรับเลือก 

(๒.๑)  กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

(๒.๑.๑) การประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัคร 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัคร

ภายใน ๕ วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ 
(๒.๑.๒)  การรับสมัคร 

เริ่มรับสมัครไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และต้องก าหนดวันรับสมัคร ไม่น้อยกว่า ๕ วัน แต่ต้องไม่เกิน ๗ วัน (๕-๗ วัน) 

(๒.๑.๓)  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศ

บัญชีรายชื่อผู้สมัครภายใน ๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร 

(๒.๒) วิธีการสมัคร 

การสมัครในแต่ละกลุ่มอาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด คือ  

(๒.๒.๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

(๒.๒.๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร  

(๓) กำรเลือกระดับอ ำเภอ 

(๓.๑) กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

การเลือกระดับอ าเภอต้องไม่เกิน ๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร 
(วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร) 

(๓.๒) วิธีการด าเนินการเลือก 

ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกัน โดยลงคะแนนได้ไม่เกิน ๒ คน (เลือกตนเองได้) ผู้สมัครคนใดได้คะแนนสูงสุด ๓ ล าดับ
แรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น 

(๔) กำรเลือกระดับจังหวัด 

(๔.๑) กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 

การเลือกระดับจังหวัดต้องไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ 
(วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร) 

(๔.๒) วิธีการด าเนินการเลือก 

ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกัน โดยลงคะแนนได้ไม่เกิน ๒ คน (เลือกตนเองได้) ผู้สมัครคนใดได้คะแนนสูงสุด ๔ ล าดับ
แรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น 



๑๐ 
 

(๕) กำรเลือกระดับประเทศ 

(๕.๑) กรอบระยะเวลาการด าเนินการ 
การเลือกระดับประเทศต้องไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด 

(๕.๒) วิธีการด าเนินการเลือก 
ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันและ

วิธีการสมัครเดียวกัน โดยลงคะแนนได้ไม่เกิน ๒ คน (เลือกตนเองได้) ผู้สมัครคนใดได้คะแนนสูงสุด               
ล าดับ ๑ - ๑๐ ของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติพิจารณาเลือก  

(๖) คสช. คัดเลือกรำยช่ือ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบ 
๒๐๐ คน คัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจ านวน ๕๐ คน และบัญชีส ารอง ๕๐ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

๔. โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ 

ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้
บังคับแล้ว ก็จะต้องด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ เช่น การลงทะเบียนขององค์กร การเตรียมการก่อนมี          
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผล
ใช้บังคับก็จะมีการด าเนินการรับสมัคร การเลือกในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งมี
โครงสร้างการบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้ 

 
 



๑๒ 
 

 



๑๓ 
 

๔.๑ ศูนย์อ ำนวยกำรและประสำนงำนกำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะจัดตั้งศูนย์อ านวยการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ประธานศูนย์ฯ 

(๒) ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการศูนย์ฯ 

(๓) ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการศูนย์ฯ 
(๔) ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ คน เป็นกรรมการและ 

   เลขานุการศูนย์ฯ 

(๕) คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 

มีหน้าที่ ประสานงานและอ านวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๔.๒ กำรเลือกระดับอ ำเภอ 

๔.๒.๑  ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ 

ภายใน ๓ วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
อ าเภอประกอบด้วย 

 (๑) ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ เป็นประธานศูนย์ 
 (๒) ผู้แทนส่วนราชการ ๑ - ๓ คน เป็นกรรมการศูนย์ 
 (๓) พนักงานของส านักงานคณะกรรมการ เป็นกรรมการศูนย์ 
   การเลือกตั้ง ๑ – ๓ คน 

 (๔) ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๑ คน เป็นเลขานุการศูนย์ 
 (๕) ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (ที่เหลือ) เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

มีหน้าที่ประสานงานและอ านวยการให้การรับสมัครและการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับอ าเภอเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายและระเบียบก าหนด 

๔.๒.๒  พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอ ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

 คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้ งบุคคลซึ่ งมีภูมิล า เนาในอ า เภอ  
จ านวน ๑๕ คน เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ก่อนวันรับสมัคร  
ไม่น้อยกว่า ๕ วัน 

 มีหน้าที่ด าเนินการรับสมัคร การบันทึกข้อมูลการรับสมัคร จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้สมัคร จัดท าเอกสาร หรือข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร และหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้อ านวยการการเลือก
มอบหมาย 

 พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

 ค่าตอบแทนไม่เกิน ๑.๕ เดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท 



๑๔ 
 

 (๒) คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

 คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในอ าเภอ เป็น
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก วิธีการสมัครละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๐ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือก ๑ คน และกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๙ คน 

  มีหน้าที่และอ านาจ รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกัน 
ด าเนินการลงคะแนน และนับคะแนน 

  พ้นจากหน้าที่ เมื่อน าส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบบัตรลงคะแนน 
หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

  ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

 (๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือข้าราชการพลเรือน 
หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
หน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือก
ตามจ านวนคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกอย่างน้อยชุดละ ๒ คน 

  มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

   (๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่
เลือก  
   (๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือก 
   (๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ
วัสดุอปุกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

   ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือก 

   ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

                  (๔) เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

  คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกระดับอ าเภอ จ านวน ๕ คน 

  มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

  (๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก
  



๑๕ 
 

    (๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือก
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ    
    (๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือก
และผู้อ านวยการการเลือก ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่เมื่อผู้อ านวยการการเลือก
ได้รับมอบบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 

    ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

๔.๒.๓  ภารกิจ หน้าที่และอ านาจในระดับอ าเภอ 

(๑) การรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

 คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัคร           
ไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ และต้องด าเนินการ
รับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน ซึ่งในการรับสมัครมีขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑.๑) ประกาศสถานที่รับสมัคร (ข้อ ๔๖) 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันรับสมัครแล้ว              
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศสถานที่รับสมัครให้ประชาชนทราบ 

(๑.๒) อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติ (ข้อ ๔๒) 

 ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจัดให้มีการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๒.๒ (๑) 

(๑.๓) ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสารการสมัคร 

 ด าเนินการก่อนวันรับสมัคร ๓๐ วัน 

(๑.๔) การประชุมชี้แจงผู้ที่สนใจจะสมัคร (ข้อ ๔๘) 

 ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ประกาศ
วันรับสมัครและวันเลือกแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินงาน
ที่เก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบ
เป็นการทั่วไป 

(๑.๕) รับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

 ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ และผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด าเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด เช่น                      
การลงทะเบียน รับและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเบื้องต้น สอบถ้อยค าผู้สมัคร รับเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร ออกใบรับใบสมัคร บันทึกข้อมูลผู้สมัคร รายงานสรุปผลการรับสมัคร ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู้สมัคร 

 



๑๖ 
 

(๑.๖) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ข้อ ๖๓) 

 ภายใน ๕ วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น แล้วประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มและทุกวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ 

(๒)  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ 

 ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามี
ผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิก วุฒิสภา                
โดยก าหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอไม่เกิน ๒๐ วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ซึ่งการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอมีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ 

 (๒.๑) ประกาศก าหนดสถานที่เลือก 

  เมื่อมีประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอประกาศก าหนดสถานที่เลือกในเขตอ าเภอนั้น ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน 

  แล้วจัดเตรียมสถานที่เลือกแบ่งเป็น ๒ วิธีการสมัคร ติดตั้งกล้อง
บันทึกภาพและเสียงประจ าสถานที่เลือกแต่ละวิธีการสมัคร 

 (๒.๒) การอบรมและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่
เลือก (ข้อ ๔๓) 

  ก่อนวันเลือกระดับอ าเภอ ๑ วัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอจัดให้มีการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกแก่คณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

 (๒.๓) จัดท าและมอบเอกสารข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัครทุกคนแยกรายกลุ่ม
และวิธีการสมัคร ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน (ข้อ ๖๔) 

 (๒.๔) จัดการเลือกในวันเลือก 

  - รับรายงานตัวผู้สมัคร เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

  - ผู้อ านวยการการเลือกประชุมชี้แจงผู้สมัคร 

  - ลงคะแนน นับคะแนน และรายงานผลการนับคะแนน 

 (๒.๕) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ 

  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับ
คะแนนจากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ โดยให้
ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๑ – ๓ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร รวมทั้งผู้สมัครของ
กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดท่ีมารายงานตัวไม่เกิน ๓ คน เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ 

 (๒.๖) มอบเอกสารข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัครให้ผู้ได้รับเลือกจากการเลือก
ระดับอ าเภอ 



๑๗ 
 

 (๒.๗) จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/อ) พร้อมเอกสารและ
วัสดุอุปกรณ์ส่งมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๔๓/อ ภายใน ๗ วันนับแต่
วันเลือก 

๔.๓ กำรเลือกระดับจังหวัด 

๔.๓.๑  ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 

ภายใน ๓ วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย 

 (๑) ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  เป็นประธานศูนย์ 
 (๒) ผู้แทนส่วนราชการ ๑ - ๓ คน   เป็นกรรมการศูนย์ 
 (๓) พนักงานส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการศูนย์ 
   ประจ าจังหวัด ๑ – ๓ คน 

 (๔)  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๑ คน  เป็นเลขานุการศูนย์ 
 (๕) ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (ท่ีเหลือ)  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

 มีหน้าที่ประสานงานและอ านวยการการจัดการเลือกให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
และระเบียบก าหนด 

๔.๓.๒  พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัด ประกอบด้วย 

 (๑)  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

  คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัด จ านวน      
ไม่เกิน ๗ คน เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ก่อนวันรับสมัครไม่น้อย
กว่า ๕ วัน 

  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ  
จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอและหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

 พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

 ค่าตอบแทน คนละไม่เกิน ๑.๕ เดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท 

 (๒)  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

   คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้ งบุคคลซึ่ งมีภูมิล าเนาในจังหวัด                  
เป็นคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก วิธีการสมัครละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๐ คน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการประจ าสถานที่เลือก ๑ คน และกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๙ คน 

   มีหน้าที่และอ านาจ รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการ
เดียวกัน ด าเนินการลงคะแนน และนับคะแนน 



๑๘ 
 

 พ้นจากหน้าที่ เมื่อน าส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบบัตรลงคะแนน 
หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ                
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

   (๓)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือข้าราชการพลเรือน 
หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
หน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือก               
ตามจ านวนคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกอย่างน้อยชุดละ ๒ คน 

 มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

  (๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่เลือก
  (๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือก 
  (๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ 
วัสดุอปุกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือก 

  ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

  (๔)  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

  คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษา             
ความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกระดับอ าเภอ จ านวน ๑๐ คน 

  มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

  (๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่
เลือก  
  (๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือก
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ    
  (๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือก
และผู้อ านวยการการเลือก ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่เมื่อผู้อ านวยการการเลือก
ได้รับมอบบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 

  ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 
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๑๙ 
 

๔.๓.๓  ภารกิจ หน้าที่และอ านาจระดับจังหวัด 

 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด 

วันเลือกในระดับจังหวัดต้องไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ               
ซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดมีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑)  ประกาศก าหนดสถานที่เลือก 

 เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกระดับจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัดประกาศก าหนดสถานที่เลือกในเขตจังหวัดนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า  ๗ วัน ตามแบบ  
ส.ว. ๒๘/จ 

 แล้วจัดเตรียมสถานที่เลือกแบ่งเป็น ๒ วิธีการสมัคร ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ
และเสียงประจ าสถานที่เลือกแต่ละวิธีการสมัคร 

(๒)  การอบรมและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(ข้อ ๔๓) 

 ก่อนวันเลือกระดับจังหวัด ๑ วัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
จัดให้มีการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกแก่คณะกรรมการประจ า  
สถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

(๓)  จัดการเลือกในวันเลือก 

 - รับรายงานตัวผู้สมัคร เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

 - ผู้อ านวยการการเลือกประชุมชี้แจงผู้สมัคร 

 - ลงคะแนน นับคะแนน และรายงานผลการนับคะแนน 

(๔)  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด 

 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน 
จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้วให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด โดยให้ผู้ที่ได้รับ
คะแนนสูงสุด ๑ –๔ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร รวมทั้งผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ              
ของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดท่ีมารายงานตัวไม่เกิน ๔ คน เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด 

(๕)  มอบเอกสารข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัครให้ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ
จังหวัด 

(๖)  จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/จ) พร้อมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ส่งมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๔๓/จ 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

๔.๔ กำรเลือกระดับประเทศ 

๔.๔.๑  ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ 

ภายใน ๓ วัน นับแต่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ระดับประเทศโดยมีคณะกรรมการประจ าศูนย์ฯ ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  เป็นประธานศูนย์ 
(๒) ผู้แทนส่วนราชการ ๑-๑๐ คน   เป็นกรรมการศูนย์ 
(๓) ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ๑ คน  เป็นเลขานุการศูนย์ 
(๔) ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน (ที่เหลือ)  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

 มีหน้าที่ประสานงานและอ านวยการการจัดการเลือกให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
และระเบียบก าหนด 

 ๔.๔.๒  พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศ ประกอบด้วย 

 (๑)  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั ้งบุคคล จ านวน ไม่เกิน ๒๐ คน               
เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน 

มีหน้าที่ จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด  
จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด  และหน้าที่ อ่ืน ๆ                     
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

ค่าตอบแทน คนละไม่เกิน ๑.๕ เดือน ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท 

(๒)  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

 คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ า     
สถานที่เลือก วิธีการสมัครละ ๕ ชุด ชุดละ ๑๐ คน ประกอบด้วยประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๑ คน 
และกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๙ คน 

 มีหน้าที่และอ านาจ รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการ
เดียวกัน ด าเนินการลงคะแนน และนับคะแนน 

 พ้นจากหน้าที่ เมื่อน าส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบบัตรลงคะแนน 
หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือ                  
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 
 
 



๒๑ 
 

 (๓)  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือข้าราชการพลเรือน 
หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของ
หน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือก               
ตามจ านวนคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกอย่างน้อยชุดละ ๒ คน 

 มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

  (๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่เลือก 
  (๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือก 
  (๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ
วัสดุอปุกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือก 

  ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

 (๔)  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

  คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกระดับประเทศ จ านวน ๒๐ คน 

  มีหน้าที่และอ านาจดังนี้ 

  (๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่
เลือก  
  (๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือก
ตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ    
  (๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือก
และผู้อ านวยการการเลือก ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่ เมื่อผู้อ านวยการ 
การเลือกได้รับมอบบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 

  ค่าตอบแทน วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือก 
๓๕๐ บาท/วัน และค่าพาหนะคนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก รวมคนละ ๘๕๐ บาท 

 

 

 

 

 



๒๒ 
 

๔.๔.๓  ภารกิจ หน้าที่และอ านาจระดับประเทศ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ 

วันเลือกในระดับประเทศต้องไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด 
ซึ่งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ มีข้ันตอนที่ส าคัญดังนี้ 

(๑)  ประกาศก าหนดสถานที่เลือก 

 เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกระดับประเทศ ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศ ประกาศก าหนดสถานที่เลือกก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามแบบ ส.ว. ๒๘/ป 

 แล้วจัดเตรียมสถานที่เลือกแบ่งเป็น ๒ วิธีการสมัคร ติดตั้งกล้องบันทึกภาพ
และเสียงประจ าสถานที่เลือกแต่ละวิธีการสมัคร 

(๒)  การอบรมและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  

 ก่อนวันเลือกระดับประเทศ ๑ วัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
จัดให้มีการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ และมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกแก่คณะกรรมการประจ า  
สถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

(๓)  จัดการเลือกในวันเลือก 

 - รับรายงานตัวผู้สมัคร เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
 - ผู้อ านวยการการเลือกประชุมชี้แจงผู้สมัคร 
 - ลงคะแนน นับคะแนน  

(๔)  รายงานผลการนับคะแนนระดับประเทศ 

 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน 
(ส.ว. ๓๘/ป) จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ให้รายงานผลการนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๓๘/ป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

๔.๕ กำรแจ้งรำยชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัครส ำหรับ                
กำรเลือกสมำชิกวุฒิสภำ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/ป) จาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศแล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า ๕ วัน เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวถ้าคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
จัดเรียงล าดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ล าดับที่  ๑ ถึง 
ล าดับที่ ๑๐ ตามผลการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เพ่ือส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ตามแบบ ส.ว. ๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

๕. คุณสมบัติ กำรแต่งตั้ง หน้ำที่และอ ำนำจ สิทธิประโยชน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับประเทศ ระดับอ ำเภอ 

คณะกรรมการระดับอ าเภอ ๗ คน 
- นายอ าเภอ/ผอ.เขต (ปธ.) 
- หน.ส่วนราชการ ๓ คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
- จนท.สนง.กกต./ขรก.ประจ า    
  อ าเภอ/ขรก.กทม. ซึ่ง ผอ.กต.จว.  
  แต่งตั้ง (กรรมการและเลขานกุาร)     

ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
(จนท.สนง.กกต./ขรก.กทม.) 

ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการระดับจังหวัด ๗ คน 
- ผวจ./ปลดั กทม. (ปธ.) 
- หน.ส่วนราชการ/บุคลากร           
  ในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ  
  ๓ คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน 
- ผอ.กต.จว. (กรรมการและเลขานุการ)     
 

คณะกรรมการระดับประเทศ 
- ปธ.กกต. (ปธ.) 
- กกต. 
- ลธ.กกต. (เลขานุการ) 
    

ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 
(ผอ.กต.จว./กทม.) 

ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
(ลธ.กกต.) 

พนง.จนท. เพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

พนง.จนท. เพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

พนง.จนท. เพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

ผู้ ช่วยเหลือการปฏิบัติ งานของ  
ผอ.การเลือก ไม่เกิน ๑๕ คน  
(ผู้สมัครมากแต่งตั้งเพ่ิมได้) 

คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
- วิธีการสมัครละ ๑ ชุด 
  (๑๐ คน ต่อ ๑ ชุด) 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
- ตามจ านวนชุดคณะกรรมการ 
  ประจ าสถานที่เลือก 
  (๒ คน ต่อ ๑ ชุด) 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
๕ คน 

ผู้ ช่วยเหลือการปฏิบัติ งานของ   
ผอ.การเลือก ไม่เกิน ๗ คน  

คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
- วิธีการสมัครละ ๑ ชุด 
  (๑๐ คน ต่อ ๑ ชุด) 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
- ตามจ านวนชุดคณะกรรมการ 
  ประจ าสถานที่เลือก 
  (๒ คน ต่อ ๑ ชุด) 

เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
๑๐ คน 

ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน        
ของ ผอ.การเลือก ไม่เกิน ๒๐ คน  

คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
- วิธีการสมัครละ ๕ ชุด 
  (๑๐ คน ต่อ ๑ ชุด) 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
- ตามจ านวนชุดคณะกรรมการ 
  ประจ าสถานที่เลือก 
  (๒ คน ต่อ ๑ ชุด) 

เจ้าหน้าทีร่ักษาความสงบเรียบร้อย 
๒๐ คน 

ผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือก 

หมำยเหตุ การสมัครมี ๒ วิธี  (๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   
 (๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 
 



๒๔ 
 

ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
กฎหมายก าหนดให้มีคณะกรรมการในแต่ละระดับ เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะน า อ านวยความ
สะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ทั้งนี้ให้ผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับเป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด ซึ่งคณะกรรมการในแต่ละระดับสามารถแต่งตั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ เพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกได้ คือ ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก 
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 
ซึ่งคุณสมบัติการแต่งตั้ง หน้าที่และอ านาจ สิทธิประโยชน์ของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก เป็นดังนี้ 

๕.๑ คณะกรรมกำร 

ในการด าเนินการเพ่ือเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้มีคณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานแนะน า อ านวยความสะดวกและรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามล าดับ 
โดยคณะกรรมการการเลือกในแต่ละระดับประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการ ดังนี้ 

 

๕.๑.๑ คณะกรรมการระดับอ าเภอ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
  - นายอ าเภอ  เป็นประธานกรรมการ 

 - หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ  เป็นกรรมการ 
  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนสามคน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 

 - เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หรือข้าราชการประจ าอ าเภอซึ่งผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้ง 

๕.๑.๒ คณะกรรมการระดับอ าเภอ ส าหรับกรุงเทพมหานคร  
  - ผู้อ านวยการเขต เป็นประธานกรรมการ 

 - ข้าราชการประจ ากรุงเทพมหานครในเขตนั้น เป็นกรรมการ 
  ซึ่งผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งจ านวนสามคน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 - เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ

หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้อ านวยการ 
  การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

๕.๑.๓ คณะกรรมการระดับจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 

 - หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด เป็นกรรมการ 
  หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
 - ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 



๒๕ 
 

๕.๑.๔  คณะกรรมการระดับจังหวัด ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
  - ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 

 - ข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 
  หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  ซ่ึงปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจ านวนสามคน 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ 

  จ านวนสองคน  
 - ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๕  คณะกรรมการระดับประเทศ  
  - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานกรรมการ 

 - กรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ 
 - เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นเลขานุการ 
 

(๑)  คุณสมบัต ิ

(๑.๑) ผู้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือบุคลากรใน
สถาบันการศึกษาของรัฐ หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ
เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอหรือในเขตจังหวัดนั้นแล้วแต่กรณี 

(๑.๒)ผู้เป็นกรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิต้องมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
มิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติเป็น
ผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอหรือในเขตจังหวัดนั้นแล้วแต่กรณี 

(๒)  กำรแต่งตั้ง 

ภายในสามวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผล
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการดังนี้ 

(๒.๑) คณะกรรมการระดับอ าเภอ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 

(๒.๑.๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือข้าราชการประจ าอ าเภอเป็นกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ตามแบบ ส.ว. ๙ และแจ้งการแต่งตั้งให้นายอ าเภอนั้นๆ ทราบ 

(๒.๑.๒) ให้นายอ าเภอเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
ซึ่งแต่งตั้งเป็นกรรมการระดับอ าเภอ และบุคคลซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งเป็น
กรรมการและเลขานุการ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอจ านวน ๒ คน 

(๒.๑.๓) ให้นายอ าเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอและ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ตามแบบ ส.ว. ๑๐/อ รวมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอนั้น และ
รายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ 

 



๒๖ 
 

(๒.๒) คณะกรรมการระดับอ าเภอ ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
(๒.๒.๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือข้าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการระดับอ าเภอ ตามแบบ ส.ว. ๙ และแจ้งการแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการเขตนั้น ๆ ทราบ  

(๒.๒.๒) ให้ผู้อ านวยการเขตเรียกประชุมข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงแต่งต้ังเป็นกรรมการระดับอ าเภอ และบุคคลซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตนั้นจ านวน ๒ คน 

(๒.๒.๓) ให้ผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอและ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ตามแบบ ส.ว. ๑๐/อ รวมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเขตนั้น และ
รายงานให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครทราบ 

(๒.๓) คณะกรรมการระดับจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
(๒.๓.๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประจ าจังหวัด หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งแต่งตั้งเป็นกรรมการระดับจังหวัด และ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจ านวน ๒ คน 

(๒.๓.๒) ให้ผู ้ว ่า ร าชการจังหวัด แต่ง ตั ้ ง คณะกรรมการระดับ
จังหวัด และผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๑๐/จ รวมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด และศาลากลางจังหวัด 

(๒.๔) คณะกรรมการระดับจังหวัด ส าหรับกรุงเทพมหานคร 
(๒.๔.๑) ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเรียกประชุมข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งแต่งตั้งเป็นกรรมการระดับจังหวัด และผู้อ านวยการ                     
การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตกรุงเทพมหานคร                      
จ านวน ๒ คน 

(๒.๔.๒) ให้ปลัดกรุง เทพมหานครแต่งตั ้งคณะกรรมการระดับ
จังหวัด และผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๑๐/จ รวมทั้งปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

(๒.๕) คณะกรรมการระดับประเทศ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ งปฏิบัติหน้ าที่ เป็นคณะกรรมการ

ระดับประเทศโดยต าแหน่งโดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเลขานุการในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกระดับประเทศ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด
ต้องมีกรรมการอย่างน้อย ๕ คน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการระดับจังหวัดหรือ 
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ท าให้มีกรรมการเหลือน้อยกว่า ๕ คน ให้นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งกรรมการระดับอ าเภอ หรือกรรมการระดับจังหวัดคนใหม่แทนให้ครบจ านวน ตามแบบ 
ส.ว. ๑๐/๑/อ หรือ ๑๐/๑/จ แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 



๒๗ 
 

   (๓) องค์ประชุมและมติของคณะกรรมกำรระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัด 
การประชุมของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด

ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า  ๕ คนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจ 
มาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนน
เสียงเพ่ือมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

   (๔)  หน้ำทีแ่ละอ ำนำจ 

(๔.๑) ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะน า อ านวยความสะดวก และรายงาน
ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔.๒) ให้คณะกรรมการการเลือกในแต่ละระดับมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
ภูมิล าเนาในอ าเภอหรือจังหวัด เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการ
เลือกในแต่ละระดับแล้วแต่กรณี 

(๕)  ระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกหน้ำที ่

คณะกรรมการระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่มี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และพ้นจากหน้าที่ภายในห้าวันนับแต่วันเลือกในแต่ละระดับแล้วแต่กรณียกเว้น
กรรมการและเลขานุการระดับอ าเภอซึ่งเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
ภารกิจของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจะเสร็จสิ้น  

นอกจากกรณีดังกล่าวแล้วจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๕.๑) ตาย 
(๕.๒) ลาออก 
(๕.๓)  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่า

กรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการระดับจังหวัดผู้ใดเป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรสหรือญาติเป็นผู้สมัครใน
เขตอ าเภอ หรือเขตจังหวัดนั้น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม 

(๕.๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่ โดยเห็นว่ากรรมการ
ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็น
ผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอหรือเขตจังหวัดนั้น หรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 

      (๖) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการระดับจังหวัด ๑๕,๐๐๐บาท/เดือน กรรมการระดับ
จังหวัด ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ค่าตอบแทนประธานกรรมการระดับอ าเภอ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน กรรมการ
ระดับอ าเภอ  ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน 

 



๒๘ 
 

๕.๒ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก 

ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
กฎหมายก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับเป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด  

(๑) คุณสมบัติ 

(๑.๑) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการระดับอ าเภอ (เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือข้าราชการประจ าอ าเภอซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
แต่งตั้ง หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือข้าราชการของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง) เป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๑.๒) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัด (ผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร) เป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัด 

(๑.๓) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๒) กำรแต่งตั้ง 

ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ 

(๒.๑) นายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
พร้อมกับคณะกรรมการระดับอ าเภอ ตามแบบ ส.ว. ๑๐/อ 

(๒.๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัดพร้อมกับคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๑๐/จ 

(๒.๓) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ
โดยต าแหน่ง 

(๓) หน้ำที่และอ ำนำจ 

(๓.๑)  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓.๑.๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอ าเภอ 
(๓.๑.๒) จัดให้มีการรับสมัคร 
(๓.๑.๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
(๓.๑.๔) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

แยกเป็นรายกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร 
และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

(๓.๑.๕) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครทุกคนเพ่ือให้ผู้สมัคร
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  

(๓.๑.๖) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับ
คะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 



๒๙ 
 

(๓.๑.๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอและส่งบัญชีรายชื่อของ
ผู้ที่ได้รับเลือกพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๓.๑.๕) ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓.๑.๘) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๓.๑.๙) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป  

(๓.๑.๑๐)ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหรือมอบหมาย  

(๓.๒) ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓.๒.๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
(๓.๒.๒) จัดท ารายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกในระดับอ าเภอแยกเป็นราย

กลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครโดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓.๒.๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือก
ระดับอ าเภอเพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือกทั้งนี้ให้ใช้เอกสารและข้อมูลที่ได้
รับมาจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓.๒.๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับ
คะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓.๒.๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด และส่งบัญชีรายชื่อ
ของผู้ที่ได้รับเลือกพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๓.๑.๕) ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๓.๒.๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๓.๒.๗) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดหรือมอบหมาย  

(๓.๓)  ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๓.๓.๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๓.๓.๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกในระดับจังหวัดแยก

เป็นรายกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร และประกาศให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัด 

(๓.๓.๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากระดับ
จังหวัดเพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารและข้อมูลที่ได้รับมา
จากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓.๓.๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับ
คะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๓.๓.๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกาศผลการเลือก 



๓๐ 
 

(๓.๓.๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๓.๓.๗) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด หรือมอบหมาย  

(๔)  ระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกหน้ำที่ 

 ๑) ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอและระดับจังหวัดเริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่
มีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการการเลือก 
 ๒) การพ้นจากหน้าที่ 
 กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ จะพ้นจากหน้าที่ เมื่อภารกิจของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอเสร็จสิ้น 
 ส่วนผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด พ้นจากหน้าที่เมื่อกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการระดับจังหวัดพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการระดับจั งหวัด คือ ภายใน ๕ วัน                
นับแต่วันเลือกระดับจังหวัด 
 ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศให้พ้นจากหน้าที่ภายใน ๕ วัน นับแต่
วันเลือกระดับประเทศ 

(๕) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน  

๕.๓ ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก 

(๑) คุณสมบัติ 
บุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี  

(๒) กำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมการในแต่ละระดับแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม (๑) เป็นผู้ช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน ตามแบบ 
ส.ว. ๑๑/อ   ส.ว. ๑๑/จ หรือ  ส.ว. ๑๑/ป แล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(๒.๑) ระดับอ าเภอ   จ านวนไม่เกิน ๑๕ คน 
(๒.๒) ระดับจังหวัด   จ านวนไม่เกิน  ๗  คน 
(๒.๓) ระดับประเทศ  จ านวนไม่เกิน ๒๐ คน 
 

 กรณีอ าเภอใดมีผู้สมัครรวมกันเกิน ๖๐๐ คน ให้เพ่ิมจ านวนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๒ คน ต่อผู้สมัครที่เพ่ิมขึ้นทุก ๑๐๐ คน โดยให้คณะกรรมการระดับ
อ าเภอแต่งตั้งเพ่ิมเติม ตามแบบ ส.ว. ๑๑/๑/อ ก่อนวันเลือกระดับอ าเภอไม่น้อยกว่า ๕ วัน 

 

 



๓๑ 
 

(๓) หน้ำที่และอ ำนำจ 
(๓.๑) ในระดับอ าเภอ มีหน้าที่ด าเนินการรับสมัคร การบันทึกข้อมูลการรับสมัคร 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครจัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร และหน้าที่อ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย
จากผ็อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓.๒) ในระดับจังหวัด มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ
อ าเภอ จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ และหน้าที่อื่นๆ  
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓.๓) ในระดับประเทศ มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ
จังหวัด จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด และหน้าที่อื่นๆ  
ที่ได้รับมอบหมายผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๔) ระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกหน้ำที ่
เริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งและพ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการ

การเลือก ยกเว้นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้คัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจ านวน ๕ คน เพ่ือช่วยเหลือในการท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด
หรือระดับประเทศที่มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเขตอ าเภอนั้น โดยให้พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอดังกล่าว 

(๕) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ค่าตอบแทน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน  

๕.๔ คณะกรรมกำรประจ ำสถำนที่เลือก 

(๑) คุณสมบัติ 
บุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในเขตอ าเภอหรือจังหวัด แล้วแต่กรณี 

(๒) กำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมการในแต่ละระดับแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม (๑) เป็นคณะกรรมการ

ประจ าสถานที่เลือก ส าหรับวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครตนเองและวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรก่อนวันเลือกในแต่ละระดับไม่น้อยกว่า ๕ วัน ตามแบบ               
ส.ว. ๑๒/อ ๑๒/จ หรือ ๑๒/ป แล้วแต่กรณี วิธีการสมัครละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๐ คนประกอบด้วย 

ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก จ านวน ๑ คน 
กรรมการประจ าสถานที่เลือก จ านวน ๙ คน  

กรณีที่ผู้สมัครของวิธีการสมัครใดมีจ านวนเกิน ๑,๐๐๐ คน ให้แต่งตั้งกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกเพ่ิม ๒ คน ต่อผู้สมัครที่เพ่ิมข้ึนทุก  ๕๐๐ คน 

ก่อนการลงคะแนนเลือก ถ้าผู้อ านวยการการเลือกพบว่ามีกรรมการประจ าสถานที่
เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวน ให้ผู้อ านวยการการเลือกรายงานคณะกรรมการการเลือกเพื่อแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) (๒) หรือ (๓) เป็นกรรมการประจ าสถานที่เลือกเพ่ิมเติมให้ครบจ านวน
ก่อนการลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๑๒/๑/อ ๑๒/๑/จ หรือ ๑๒/๑/ป แล้วแต่กรณี 

 
  

ส าหรับการเลือกระดับประเทศให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร  
วิธีการสมัครละ ๕ ชุด 



๓๒ 
 

(๓) หน้ำที่และอ ำนำจ 
(๓.๑)  รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกัน 
(๓.๒)  ด าเนินการลงคะแนนและนับคะแนน 

(๔) ระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกหน้ำที ่
เริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง และพ้นจากหน้าที่เมื่อน าส่งผลการนับ

คะแนนพร้อมส่งมอบบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกให้แก่
ผู้อ านวยการการเลือกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

(๕) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
วันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ค่าตอบแทนคนละ ๓๐๐ บาท/วัน วันเลือกคนละ 

๓๕๐ บาท/วัน และเพ่ิมค่าพาหนะในวันเลือก ๒๐๐ บาท ยกเว้นในพ้ืนที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย และอ าเภอนาทวี) 
ให้เพ่ิมค่าตอบแทนส าหรับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์ และวันเลือกโดยให้
ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา ๒ เท่า  

๕.๕ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย 
(๑) คุณสมบัติ 

เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) กำรแต่งตั้ง 
คณะกรรมการในแต่ละระดับแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม (๑) เป็นเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัครอย่ างน้อยชุดละ ๒ คน พร้อมกับ
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก ตามแบบ ส.ว. ๑๒/อ ๑๒/จ หรือ ๑๒/ป แล้วแต่กรณี ในกรณีจ าเป็นที่
อาจมีผลต่อความปลอดภัยอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือก
ได้ตามความเหมาะสม 

 (๓) หน้ำที่และอ ำนำจ 
(๓.๑)  รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในบริเวณสถานที่เลือก 
(๓.๒)  สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(๓.๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและอุปกรณ์

ที่เก่ียวข้องในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 

(๔) ระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง และพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการ

ประจ าสถานที่เลือก 
 

(๕) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 



๓๓ 
 

๕.๖ เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อย 

(๑)  คุณสมบัติ 
เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) กำรแต่งตั้ง 

คณะกรรมการในแต่ละระดับแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) เป็นเจ้าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกพร้อมคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย ดังนี้ 

(๒.๑) สถานที่เลือกระดับอ าเภอ   จ านวน   ๕ คน 
(๒.๒) สถานที่เลือกระดับจังหวัด จ านวน ๑๐ คน 
(๒.๓) สถานที่เลือกระดับประเทศ     จ านวน ๒๐ คน 

ในกรณีจ าเป็นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย อาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น
เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม 

(๓) หน้ำที่และอ ำนำจ 

(๓.๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก 
(๓.๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือกตลอด

ระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
(๓.๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกและ

ผู้อ านวยการการเลือก ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(๔) ระยะเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

เริ่มปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้ง และพ้นจากหน้าที่เมื่อผู้อ านวยการการ
เลือกได้รับมอบบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  

 

(๕) ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

 

 

 

 

 

 
 



๓๔ 
 

 

๕.๗ กำรอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก 

(๑)  ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีการอบรม
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับ ตามข้อ ๕.๓ 
ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีวิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

(๒) ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับ ให้ผู ้อ านวยการการเลือกหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมาย             
จัดให้มีการอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มี
วิทยากรในการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 
 

  ก่อนมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ    
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด  และนายอ าเภอ เพ่ือเตรียมการในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือก 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

 

ล ำดับ ต ำแหน่ง ค่ำตอบแทน หมำยเหตุ 
๑ ประธานกรรมการระดับจังหวัด  ๑๕,๐๐๐บาท/เดือน ๑.  ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 

๒.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑.๕ เดือน 
หรือ ๔๕ วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน เฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบเดือน 

๒ กรรมการระดับจังหวัด  ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๑.  ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑.๕ เดือน 

หรือ ๔๕ วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน  เฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบเดือน 

๓ ประธานกรรมการระดับอ าเภอ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๑.  ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑.๕ เดือน 

หรือ ๔๕ วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน  เฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบเดือน 

๔ กรรมการระดับอ าเภอ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ๑.  ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑.๕ เดือน 

หรือ ๔๕ วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน เฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบเดือน 

๕ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน ๑.  ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑.๕ เดือน 

หรือ ๔๕ วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน เฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบเดือน 

๖ -  ผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการการเลือก
 ระดับประเทศ 
-  ผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการการเลือก
 ระดับจังหวัด 
-  ผู้ช่วยเหลือผู้อ านวยการการเลือก
 ระดับอ าเภอ 

๖,๐๐๐ บาท/เดือน ๑.  ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน 
๒.  กรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ ๑.๕ เดือน 

หรือ ๔๕ วัน ให้คิดค่าตอบแทนเป็น
รายวัน เฉพาะในเดือนที่ปฏิบัติหน้าที่
ไม่ครบเดือน 

๗ -  กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
-  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
-  เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 

- วันอบรมและรับมอบวัสดุ
 อุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน 
- วันเลือก ๓๕๐ บาท/วนั 

- เพิ่มค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก 

 

 

 

 

บัญชีอัตรำค่ำตอบแทนบุคคลที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลอืกสมำชกิวุฒิสภำ 



๓๖ 
 

๖. กำรด ำเนินกำรกำรรับสมัครสมำชิกวุฒิสภำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือให้การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท าระบบ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับและทุกขั้นตอน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ร่วมกับ
ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง จัดท าระบบการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล เช่น การให้บริการเอกสารแก่ผู้สมัคร การรับสมัคร  
การจัดท าเอกสารข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก                 
การบันทึกผลการนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนน และการส่งข้อมูลผู้สมัครให้หน่วยงาน
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม เป็นต้น 

 

 

 

 



๓๗ 
 

๖.๑ การเตรียมการก่อนการรับสมัคร 
๖.๑.๑  การประกาศสถานที่รับสมัคร 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิก
วุฒิสภาตามแบบ ส.ว. ๑๕ แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศสถานที่รับสมัครให้ประชาชน
ทราบตามแบบ ส.ว. ๑๖ และให้ปิดประกาศสถานที่รับสมัครและประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัคร
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๑๕) ไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอนั้นด้วย (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๘ (๑)) 

สถานที่รับสมัครต้องก าหนดให้อยู่ภายในเขตอ าเภอที่จะมีการเลือกและควรมี
ลักษณะเป็นสถานที่ท่ีมีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครได้อย่างสะดวกตามขั้นตอนและ
วิธีการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ 

๖.๑.๒ การจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร 

               ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดท าเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบสถานที่รับสมัคร เพ่ือการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สมัคร และมิ ให้บุคคลที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าไปในบริ เวณสถานที่ รั บสมัคร                     
(มาตรา ๒๘ (๑) ) ตามตัวอย่าง 
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๓๙ 
 

๖.๑.๓ การประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 

 ภายใน ๓ วันหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครและ 
วันเลือกแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป 

๖.๑.๔ การจัดเตรียมเอกสารแบบพิมพ์ 

ก่อนการสมัครรับเลือก ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส าหรับ
กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมส าหรับการให้บริการออกเอกสารชุดใบสมัครจากระบบบริหารจัดการ 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาแก่ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้น าบัตรประจ าตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์มาขอรับที่ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานคร  
ซึ่งประกอบด้วยแบบพิมพ์ดังต่อไปนี้ 

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

ในกลุ่มท่ีสมัคร (ส.ว. ๑๙) 
(๔) แบบหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) และแบบหนังสือยินยอมให้

แนะน าชื่อ (ส.ว. ๒๑)  

๖.๑.๕ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์ที่
เกี่ยวกับการรับสมัครไว้ให้พร้อม ได้แก่ 

(๑) สมุดลงเวลาไม่แยกรายกลุ่มและวิธีการสมัคร  
(๒) บัตรคิวส าหรับผู้ประสงค์จะสมัคร  
(๓) แบบตรวจสอบเอกสาร (เตรียมไว้กรณีผู้สมัครไม่ได้น ามา) 
(๔) เก้าอ้ีส าหรับผู้สมัครนั่งรอการยื่นใบสมัคร 
(๕) นาฬิกากลาง /โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับ จนท. ผู้ปฏิบัติงาน 
(๖) ใบเสร็จรับเงินไม่แยกรายกลุ่มและวิธีการสมัคร  
(๗) แบบพิมพ์ใบรับใบสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๒๒)   
(๘) อุปกรณ์เครื่องเขียน  
(๙) ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่นป้ายบอกทางเข้า-ทางออก ป้ายบอกจุด

บริการ เช่นรับลงทะเบียน ตรวจเอกสารเบื้องต้น บันทึกถ้อยค า ช าระค่าธรรมเนียม ออกใบรับใบสมัคร
ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์ค าเตือน เป็นต้น 

(๑๐) เครื่องขยายเสียง 
(๑๑) อ่ืน ๆ 
 
 
 



๔๐ 
 

๖.๑.๖ การจัดเตรียมบุคลากร 

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอในการรับสมัคร ให้มี
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอในการรับลงทะเบียนผู้สมัคร ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานการสมัคร รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และบันทึกข้อมูลผู้สมัครได้  

ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดประชุมชี้แจงหรือ
ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่ก าหนดให้ชัดเจน และควร
มีการก าหนดภารกิจและหน้าที่ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร เช่น  

(๑) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเพ่ือคุมสมุดลงเวลาและแจกบัตรคิว 
(๒) เจ้าหน้าที่รับและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเบื้องต้น 
(๓) เจ้าหน้าที่การเงิน (ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินเล่มเดียวไม่แยกรายกลุ่มและวิธีการ

สมัคร) 
(๔) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ซึ่งเป็นบุคลากรจากส านักทะเบียนอ าเภอ ส านัก

ทะเบียนจังหวัด หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาค หรือส านักทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานคร 
อย่างน้อย ๑ คนเป็นผู้น าเข้าข้อมูลผู้สมัครและสแกนเอกสารการสมัครของผู้สมัครทุกฉบับลงในระบบ 
การบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

๖.๒  รับสมัคร 

  ๖.๒.๑ ขั้นตอนการรับสมัคร 

(๑) การลงทะเบียนผู้มาสมัคร 
ก่อนเวลา  ๐๘.๓๐ น. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมอบหมายให้

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในการคุมสมุดลงเวลาโดยไม่แยกรายกลุ่มและวิธีการสมัคร
เพ่ือให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกลงลายมือชื่อในสมุดลงเวลาด้วยตนเองพร้อมแจกบัตรล าดับที่เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการยื่นเอกสาร 

(๒) การรับและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเบื้องต้น 
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๓๐ น. ซึ่งเป็นเวลาเริ่มรับสมัครผู้อ านวยการการเลือกระดับ

อ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ซึ่งผู้สมัครยื่นด้วยตนเอง 
ประกอบด้วย ใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานการสมัครตามล าดับการลงนามในสมุดลงเวลาโดยไม่
แยกรายกลุ่มและวิธีการสมัคร แล้วให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการ
สมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังต่อไปนี้ ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ 

(๒.๑) แบบใบสมัคร (ส.ว. ๑๗) 
(๒.๒) แบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) 
(๒.๓) แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ

ท างานในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว. ๑๙)  
(๒.๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกเป็นบุคคลซึ่งไม่

ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูป
ถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๒.๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน 



๔๑ 
 

(๒.๖) ใบรับรองแพทย์ 
(๒.๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า หรือภาพพิมพ์

ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จ านวนคนละหนึ่งรูป ส าหรับปิด
แบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) 

(๒.๘) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
-  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
-  หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับ

เลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
-  หลักฐานซึ่งแสดงว่าท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
-  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ใน

อ าเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
-  หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่

สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 
 (๒.๙) หลักฐานอื่นๆ เช่น 

- หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณี
เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น 
 (๒.๑๐) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๒,๕๐๐ บาท (เงินสด) 
 (๒.๑๑) ส าเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก 

กรณีสมัครโดยค าแนะน าขององค์กร ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแบบ
หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กรและแบบ
หนังสือ ยินยอมให้แนะน าชื่อ (ส.ว. ๒๑) แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย 

เอกสารแบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) ให้มีข้อความและข้อมูลได้ 
ดังนี้ 

- ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร 
- ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 

   - ประวัติการท างานหรือประสบการณ์ในการท างานในกลุ่มที่สมัคร 
   - ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ 

   เอกสารแบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ
ท างานในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว. ๑๙) ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะ
เช่นนั้นจริงและต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องมาด้วย
ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน  



๔๒ 
 

   เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) ให้ผู้สมัคร                
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย ในกรณีที่    
ไม่อาจลงลายมือชื่อได้ให้รับรองความถูกต้องโดยให้ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาลงในเอกสาร                
และหลักฐานแทน ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับ
การยกเว้น และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหมายเหตุในเอกสารและหลักฐานดังกล่าวว่าไม่มี              
นิ้วมือพร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
    (๓)  กรณีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 
    กรณีตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้คืน           
ใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการสมัครดังกล่าวแก่ผู ้สมัครผู ้นั ้น              
เพ่ือด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วน ามายื่นใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร  
   (๔)  กรณีเอกสารหลักฐานการสมัครครบถ้วนถูกต้อง 
   กรณผีู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ได้ตรวจสอบว่าหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้สอบถ้อยค าเพ่ือยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัคร ในแบบ ส.ว. ๑๗ แล้วลงบันทึก                 
การรับสมัครไว้เป็นหลักฐาน 
   (๕)  ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
   เมื่อด าเนินการสอบถ้อยค าเสร็จแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินตรวจนับเงินสด
ค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน ๒,๕๐๐ บาท หากครบถ้วนแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยไม่แยกรายกลุ่ม
และวิธีการสมัครแก่ผู้สมัครรับเลือกที่ยื่นสมัครรับเลือกรายนั้น 
   โดยผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายน าส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัครตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 
   (๖)  ออกใบรับใบสมัคร 
   ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอออกใบรับใบสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๒ 
แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องเรียงล าดับตามกลุ่มที่สมัครและวิธีการสมัคร และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครมารับเอกสารข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครตามแบบ ส.ว. ๒๓ 
   เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ออกใบรับใบสมัคร (ส.ว. ๒๒)  
แก่ผู้สมัครแล้ว ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัคร และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครในอ าเภอนั้นหรือ
อ าเภออ่ืนอีก ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครตกเป็นของรัฐ 
   (๗)  บันทึกข้อมูลผู้สมัคร 
   เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ออกใบรับใบสมัครแล้ว ให้ผู้ช่วยเหลือ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลของผู้สมัครจากแบบใบสมัคร  
(ส.ว. ๑๗) พร้อมด าเนินการสแกนเอกสารและหลักฐานการสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลทุกฉบับในระบบ
บริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือประมวลผลการสมัคร 
   ๘) รายงานสรุปผลการรับสมัคร 
   เมื่อพ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
รายงานสรุปผลการรับสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๔ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือรายงาน                   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ตามแบบ ส.ว. ๒๕ 
 
 



๔๓ 
 

   ข้อห้ำมระหว่ำงกำรรับสมัคร 

   ในระหว่างเวลาการรับสมัครจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครห้ามมิให้คณะกรรมการ            
การเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการ
สมัคร 
   ยกเว้น กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในส านักงาน คณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้เปิดเผยหรือท า
ด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร 

   ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ (มาตรา ๑๘ และมาตรา ๖๘) 

   กำรรับสมัครด้วยวิธีอื่นหรือรับสมัครเพิ่มเติม 

   ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครภายใน
ระยะเวลาหรือวันที่ก าหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนใด ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็วเพ่ือให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งด าเนินการรับสมัครโดยวิธีการอ่ืน หรือจะก าหนดวันรับสมัครเพ่ิมเติมตามที่กฎหมายก าหนด
ต่อไป (มาตรา ๑๗) 

๖.๒.๒  การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ จะต้องด าเนินการตรวจสอบเอกสารและ
หลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกทุกคนว่ามีสิทธิที่จะสมัครรับเลือก
หรือไม่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร โดยส่งรายชื่อพร้อมหมายเลข
ประจ าตัวประชาชนให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามแบบรายงาน
การตรวจสอบคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ ในระบบการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา ๒๑)  

การตรวจสอบสิทธิของผู้สมัครสามารถด าเนินการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ผู้สมัคร
มายื่นใบสมัครเพ่ือให้มีระยะเวลาเพียงพอส าหรับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือ
ผู้เกี่ยวข้องที่จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 

  ๖.๒.๓  การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น หาก
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ตามแบบ 
ส.ว. ๒๖/อ ทุกกลุ่มที่สมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มและทุกวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป โดยให้ประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ศาลากลาง
จังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่เลือก 

 



๔๔ 
 

 กำรแจ้งผู้สมัครกรณีไม่รับสมัคร 

 กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
หรือสมัครมากกว่า หนึ่งกลุ่ม หรือหนึ่งวิธีการสมัคร หรือหนึ่งอ าเภอหรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัครและให้แจ้ง
การไม่รับสมัครให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ว. ๒๗ 

 กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าองค์กรซึ่งแจ้งการแนะน าชื่อหรือรับรองเอกสาร
หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ให้การแจ้งการแนะน าชื่อหรือการรับรองเอกสารหรือหลักฐาน
ดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัครและให้แจ้งการไม่รับสมัคร               
ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ว. ๒๗ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

 กำรแจ้งผู้สมัครกรณีสั่งลบช่ือ 

 ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้ว มีความปรากฏต่อผู้อ านวยการ
การเลือกว่าผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่า หนึ่งกลุ่ม หรือหนึ่งอ าเภอ               
หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้การสมัครของผู้นั้น 
เป็นโมฆะ และให้ผู้อ านวยการการเลือกดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยขีดฆ่า
รายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ พร้อมบันทึกสาเหตุของการลบชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ 
วัน เดือน ปีก ากับไว้ แล้วแจ้งให้ผู ้ถ ูกลบชื ่อทราบโดยเร็ว  ตามแบบ ส.ว .  ๒๗ แล้วรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ผู ้ถูกลบชื ่อตามวรรคหนึ ่ง ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้ร ับเลือก แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อการรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  

 กำรให้หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 

 การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู ้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวเรียงล าดับตามตัวอักษรชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร 

 ๖.๒.๔  การยื่นค าร้องต่อศาลฎีกากรณีไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครหรือถูกลบชื่อผู้สมัคร 

 (๑)  ผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ส.ว. ๒๖/อ) ให้บุคคล
นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครโดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา 
 เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาแล้ว             
ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นเพ่ิมเติม ตามแบบ ส.ว. ๒๖/๑/อ  
โดยให้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครผู้นั้นเพิ่มเติมต่อท้ำยจำกหมำยเลขผู้สมัครล ำดับสุดท้ำยใน
บัญชีรำยชื่อผู้สมัครของกลุ่มและวิธีกำรสมัครนั้นและประกาศไว้ ณ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่เลือกพร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ 
 (๒)  ผู ้ถูกลบชื ่อตามวรรคหนึ ่ง มีสิทธิยื ่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวัน             
นับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกสั่งลบชื่อ  
 
 



๔๕ 
 

ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้รับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นเพ่ิมเติม ตามแบบ ส.ว. ๒๖/๑/อ โดยให้ก ำหนดหมำยเลขประจ ำตัว
ผู้สมัครผู้นั้นเป็นหมำยเลขเดิม และประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอ และสถานที่เลือกพร้อมแจ้งค าสั่งศาลฎีกาให้ผู้สมัครผู้นั้นทราบด้วย 

      แต่ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งไม่ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้แจ้งค าสั่งของศาลฎีกา
ให้ผู้นั้นทราบด้วย 

      ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาดังกล่าว ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ผู้อ านวยการการเลือก
ด าเนินการเลือกต่อไป โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอประกาศ ในกรณีเช ่นนี ้ค าว ิน ิจฉัยของศาลฎีกาไม่ม ีผลกระทบต่อการเลือก                      
ที่ด าเนินการไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

๗. กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกระดับอ ำเภอ 
วันเลือกในระดับอ าเภอต้องไม่เกิน ๒๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  

๗.๑ กำรเตรียมกำรก่อนกำรจัดกำรเลือก 

๗.๑.๑  สถานที่เลือก  

เมื่อมีการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (แบบ ส.ว. ๒๖/อ) ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอประกาศก าหนดสถานที่เลือกในเขตอ าเภอนั้น ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน 
ตามแบบ ส.ว. ๒๘/อ  

          (๑)  จัดท า ส.ว. ๒๘/อ จ านวน ๓ ชุด เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
           ชุดที่ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอ าเภอ 
           ชุดที่ ๒ ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือปิดประกาศ                
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
           ชุดที่ ๓ ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก 
           (๒)  สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก มีขนาด
เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินการเลือก และควรก าหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ 
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึ ง
ความสะดวกในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย 
           (๓)  ก่อนวันเลือกหากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอย่างอ่ืนท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ                
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ตามแบบ ส.ว. ๒๙/อ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าว              
ไว้ตาม (๑) หากถึงวันเลือกเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลงให้ประกาศงดการลงคะแนน 

(๔)  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง  
ของกระบวนการเลือกในวันเลือกไว้ ณ สถานที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

๗.๑.๒  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 
ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วันให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร             
ตามแบบ ส.ว.๓๐/อ จากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้ 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน 
(๒) ชื่อตัว – ชื่อสกุล 
(๓) เพศ 

๗.๑.๓  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียมการส่ง

มอบบัตรลงคะแนนหีบบัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และส่ง
มอบให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ข้อ ๗๘) 

๗.๑.๔ การจัดเตรียมบุคลากร 
   เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ             
ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในอ าเภอที่มีการเลือกเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้  
 ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก
ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วัน 
 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกส าหรับวิธีการสมัครวิธีการละ 
๑ ชุด ชุดละ ๑๐ คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๑ คน และกรรมการประจ า
สถานที่เลือก ๙ คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คนต่อ ๑ ชุด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยอ าเภอละ ๕ คน และให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไว้ ณ สถานที่เลือกในวันเลือกพร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และเข้ารับการอบรมตามแบบ ส.ว. ๑๕/อ   

 กรณีมีจ านวนผู้สมัครรวมกันเกินหนึ่ง ๑,๐๐๐ คน ให้เพ่ิมจ านวนกรรมการประจ า
สถานที่เลือก ๒ คนต่อผู้สมัครที่เพ่ิมขึ้นทุก ๕๐๐ คน  

 ก่อนวันเลือกให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จัดให้มีการอบรมขั้นตอนการการปฏิบัติงานการด าเนินการจัดการเลือกแก่คณะกรรมการประจ าที่เลือก
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ 
บัตรลงคะแนนเลือก และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในวันเลือกให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

๗.๒ กำรจัดกำรเลือก 

๗.๒.๑  การรายงานตัว 

(๑)  ระยะเวลารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการ 

ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร พร้อมหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบตัรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มี
รูปถ่ายและมีเลขหมายประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร โดยให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวลงลายมือชื่อหรือ



๔๙ 
 

พิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบ ส.ว. ๓๐/อ และจัดให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวรวมอยู่ใน
กลุ่มเดียวกันและวิธีสมัครเดียวกัน ณ สถานที่ที่ก าหนด  

และเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถ้ามีผู้สมัครที่ยังไม่ได้มารายงานตัว
อยู่ภายในสถานที่ที่ก าหนดก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกรับรายงานตัว
ผู้สมัครผู้นั้น  

หากผู้สมัครใดไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดให้หมดสิทธิ
ที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒)  ประกาศจ านวนผู้มารายงานตัว 
เมื่อด าเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้วให้กรรมการประจ าสถานที่

เลือกขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้มารายงานตัวพร้อมลงลายมือชื่อ วันเดือนปีก ากับในช่องหมายเหตุและ            
ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนนตามแบบ  
ส.ว. ๓๓/อ 

๗.๒.๒  การประชุมชี้แจงผู้สมัคร 

    เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของทั้งสองวิธีการสมัครด าเนินการตาม  
ข้อ ๗.๒.๑ เรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประชุม
ชี้แจงผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัคร
ได้รับทราบ 

๗.๒.๓  การจัดการลงคะแนน 

(๑) ผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดท่ีมารายงานตัวมีจ านวนไม่เกิน ๓ คน 
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือกและเมื่อผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ ๗.๒.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครของกลุ่มนั้นและวิธีการ
สมัครนั้นออกจากสถานที่เลือก 

กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครที่มารายงานตัวมีจ านวนเกิน ๓ คน ให้จัดการ
ลงคะแนนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น 

(๒) ระยะเวลาลงคะแนนเลือกให้เริ่มเมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ ๗.๒.๒ เรียบร้อยแล้วจนถึงระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น 

(๓) การลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิกใน “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” ได้ช่องละ ๑ หมายเลข และ 
ให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครใดเกิน ๑ คะแนน
มิได ้

(๔) เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันลงคะแนนเสร็จสิ้น
แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวปิดการลงคะแนน 

๗.๒.๔ การนับคะแนน 

  (๑) การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้กระท า ณ สถานที่
เลือกโดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 

 



๕๐ 
 

  (๒) ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนดังนี้ 
   (๒.๑) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรลงคะแนน 

ทีละฉบับ วินิจฉัยบัตรลงคะแนน และอ่านคะแนน 
   (๒.๒) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและ

ขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  ตามแบบ ส.ว. ๓๗ 
   (๒.๓) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม มีหน้าที่เจาะบัตรลงคะแนนที่

ได้วินิจฉัยจากกรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่งแล้วแยกเก็บใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
ในกรณีที่ต้องด าเนินการนับคะแนนมากกว่าสามกลุ่ม กรรมการประจ าสถานที่

เลือกตาม (๒.๑) และ (๒.๓) อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 
 (๓) เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก

ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยให้นับจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนว่าตรงกับจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกหรือไม่   

หากถูกต้องตรงกันให้รายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ว. ๓๘/อ ต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอโดยเร็ว                  

กรณีจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก                          
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการตรวจสอบ ถ้าจ านวนบัตรลงคะแนนยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีก ให้ด าเนินการดังนี้ 

   (๓.๑) รายงานผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอพร้อมเหตุผลของการนับ
คะแนนที่ไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก 

   (๓.๒) ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

   (๓.๓) ส่งหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๔๐/อ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตาม (๓.๒) แล้ว หากมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าการเลือกดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ก าหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับ
อ าเภอ  

๗.๒.๕  การจัดการเลือกกันเองใหม ่

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน
(ส.ว. ๓๘/อ) จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ปรากฏผลการนับคะแนนเลือกว่าผู้สมัครในกลุ่มใด
และวิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้สมัครและแสดงตน
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓ คนให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือ
ว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้ผู้สมัคร                
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและ              
ได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก 

 



๕๑ 
 

การเลือกกันเองใหม่ข้างต้นให้ด าเนินการโดยพลัน โดยให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอประกาศให้มีการเลือกใหม่ ตามแบบ  ส.ว. ๔๕/อ และให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก
ด าเนินการเบิกหีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์                   
การเลือกจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ณ สถานที่เลือก 

ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเลือกกันเองใหม่เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่ ณ สถานที่เลือก  
หากผู้ใดไม่อยู ่ณ สถานที่เลือก ให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

  ๗.๒.๖  การจับสลาก 

   กรณีท่ีกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน
อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน ๓ คน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้ผู้ได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากทันทีเพ่ือเลือกกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก ในการจับสลากให้ด าเนินการจับสลากทีละกลุ่มและ              
ทีละวิธีการสมัคร 
   (๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจัดท าสลากหมายเลขเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน โดยใส่สลากลงในภาชนะทึบแสง 
แล้วให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันเป็นผู้จับสลากล าดับหมายเลขจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ล าดับ
หมายเลขที่ถูกจับขึ้นมาให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากตามล าดับหมายเลขที่จับสลากได้ในการ
จับสลากครั้งท่ีสอง ให้ผู้สมัครจับสลากจนครบจ านวนผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน 
   (๒) การจับสลากครั้งที่สองให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจัดท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก เป็นสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า “ได้รับ
เลือก” เท่ากับจ านวนผู้ได้รับเลือกที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความ “ไม่ได้รับเลือก” ผู้สมัคร
ใดจับสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ได้รับเลือก” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก และให้บันทึกเหตุการณ์ (๑) และ (๒)               
ไว้ในบันทึกแสดงผลการจับสลากตามแบบ ส.ว. ๔๖/อ ด้วย 
 
 

 

๗.๓  กำรด ำเนินกำรหลังกำรเลือก  

๗.๓.๑  การรับสิ่งของคืน 
(๑) คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ด าเนินการน าส่งสิ่งของคืนให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ได้แก่  
หีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนนและเอกสารส าคัญประกอบด้วย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) 
ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตร
ลงคะแนน แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก 
ป้ายต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ 

(๒) ในการรับสิ่งของจากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและการเก็บรักษา
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด าเนินการ
ดังนี้ 

หมำยเหตุ  ผู้อ านวยการการเลือก จะต้องจัดเตรียมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การจับสลากไว้ให้พร้อม สามารถด าเนินการจับสลากได้ทันที 



๕๒ 
 

(๒.๑) ตรวจรับหีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเลือก  

(๒.๒) บันทึกผลการนับคะแนนการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการ
สมัคร (แบบ ส.ว. ๓๘/อ) ลงในระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ 

(๒.๓) ด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน 

๗.๓.๒  การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ 
(๑) เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน

ตามแบบ ส.ว.๓๘/อ จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับ
อ าเภอตามแบบ ส.ว. ๔๗/อ  โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๓ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละ
วิธีการสมัคร เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ และในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง ๓ คน ให้เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้
คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก และผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดที่มารายงานตัวภายในก าหนดเวลา               
ไม่เกิน ๓ คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอด้วย 

(๒) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ 
(ส.ว.๔๗/อ) ตาม (๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด พร้อมเอกสารหรือข้อมูลการแนะน าตัวของ           
ผู้ได้รับเลือกภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๗.๓.๓  การยุบรวมหีบบัตร 

ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนนดังนี้ 

(๑) เปิดหีบบัตรลงคะแนนและน าถุงใส่บัตรลงคะแนนแยกตามวิธีการสมัคร         
และเรียงล าดับกลุ่มรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนหีบใดหีบหนึ่งจนเต็มแล้วท าการปิดหีบบัตรลงคะแนน                 
ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัด แล้วให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานลงลายมือชื่อบนสายรัด ทั้งนี้  ให้ด าเนินการ
น าถุงใส่บัตรลงคะแนนที่เหลือรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนใบอ่ืนท านองเดียวกันจนครบทุกถุง 

(๒) ให้จัดท าข้อมูลจ านวนบัตรของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่อยู่ใน             
หีบบัตรลงคะแนนตามแบบ ส.ว. ๔๑/อ จ านวน ๒ ชุด โดยชุดที่ ๑ ปิดไว้ที่หีบบัตรลงคะแนน ชุดที่ ๒ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 

(๓) จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่ถูกบรรจุไว้ในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ
ตามแบบ ส.ว. ๔๒/อ เพ่ือส่งมอบให้กับผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๔) น าหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมบัตรลงคะแนนแล้วน าไปเก็บ ณ สถานที่    
ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 

๗.๓.๔  การส่งมอบข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน 

ภายใน ๗ วันนับแต่วันเลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ 
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน 
รวมทั้งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามแบบ  
ส.ว. ๔๓/อ และเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว ให้ถือว่า
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว อยู่ ในความควบคุมดูแลของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

 



๕๓ 
 

๘. กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกระดับจังหวัด 
วันเลือกในระดับจังหวัดต้องไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ 

  ๘.๑  กำรเตรียมกำรก่อนกำรจัดกำรเลือก 

๘.๑.๑  สถานที่เลือก 

 เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกในระดับจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัดประกาศก าหนดสถานที่เลือกในเขตจังหวัดนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามแบบ ส.ว. ๒๘/จ  
จ านวน ๓ ชุด และให้น าความในข้อ ๗.๑.๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คือ 

 (๑)  จัดท า ส.ว. ๒๘/จ จ านวน ๓ ชุด เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
   ชุดที่ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด 
   ชุดที่ ๒ ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือปิดประกาศ                  
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
   ชุดที่ ๓ ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก 
  (๒)  สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก มีขนาด
เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินการเลือก และควรก าหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ 
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความสะดวกในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย 
  (๓)  ก่อนวันเลือกหากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอย่างอ่ืนท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดประกาศ                    
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ตามแบบ ส.ว. ๒๙/จ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าว             
ไว้ตาม (๑) หากถึงวันเลือกเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลงให้ประกาศงดการลงคะแนน 
   (๔) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของ
กระบวนการเลือกในวันเลือก ณ สถานที่เลือก 

๘.๑.๒ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ และบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 

(๑)  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ 
 เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกระดับอ าเภอ (ส.ว. ๔๗/อ) แล้ว                    

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจาก              
การเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับตัวอักษร                    
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครตามแบบ ส.ว. ๒๖/จ 

(๒)  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 
   บุคคลผู้มีชื ่อตามบัญชีรายชื่อผู ้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ

ของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร (ส.ว. ๒๖/จ) เป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 
   ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด

หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับ
จังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๓๐/จ จากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ (ส.ว. ๒๖/จ) 

 



๕๔ 
 

๘.๑.๓  เอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมอบเอกสาร                
หรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน  

๘.๑.๔  การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้น าความในข้อ ๗.๑.๓ ในระดับอ าเภอ มาใช้โดย
อนุโลม 

๘.๑.๕  การจัดเตรียมบุคลากร 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด                  
ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในจังหวัดที่มีการเลือกเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่              
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได ้

ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้ งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ า                
สถานที่เลือกก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วัน  

โดยแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อกส าหรับวิ ธี ก ารสมัคร 
วิธีการละ ๑ ชุด ชุดละ ๑๐ คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๑ คน และกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือก ๙ คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คนต่อ ๑ ชุด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อยจ านวน ๑๐ คน และให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไว้ ณ สถานที่เลือกในวันเลือกพร้อม
ทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และเข้ารับการอบรมตามแบบ ส.ว. ๑๕/จ 

กรณีมีจ านวนผู้สมัครรวมกันเกินหนึ่งพันคน ให้เพ่ิมจ านวนกรรมการประจ า
สถานที่เลือก ๒ คนต่อผู้สมัครที่เพ่ิมข้ึนทุก ๕๐๐ คน  

๘.๒ กำรจัดกำรเลือก 

๘.๒.๑ การรายงานตัว 

  ด าเนินการเช่นเดียวกับการรายงานตัวในระดับอ าเภอ ดังนี้ 

  (๑)  ระยะเวลารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
 เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจ า

สถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัครเดียวกันพร้อมหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร โดยให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ( ส.ว. ๓๐/จ) และจัดให้ผู้สมัครที่รายงานตัวแล้วรวมอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานที่ที่ก าหนด  

 เมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถ้ามีผู้สมัครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาปรากฏตัว
อยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่ก าหนดก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก                   
รับรายงานตัวผู้สมัครผู้นั้น  

 หากผู้สมัครผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดให้หมดสิทธิ
ที่จะเลือกและได้รับเลือก 

 



๕๕ 
 

 (๒)  ประกาศจ านวนผู้มารายงานตัว 
 เมื่อด าเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้วให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก 

ขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้มารายงานตัวพร้อมลงลายมือชื่อ วันเดือนปีก ากับในช่องหมายเหตุและ  
ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนนตามแบบ  
ส.ว. ๓๓/จ 
  ๘.๒.๒ การประชุมชี้แจงผู้สมัคร 
   เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของทั้งสองวิธีการสมัครด าเนินการตาม
ข้อ ๘.๒.๑ เรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดประชุม
ชี้แจงผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัคร
ได้รับทราบ 

๘.๒.๓ การจัดการลงคะแนน 
 (๑)  กลุ ่มใดและวิธ ีการสมัครใดมีผู ้ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้ว              

ไม่เกิน ๔ คน หรือมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๔ คน ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอซึ่งมา
รายงานตัวเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการ เลือก              
และเมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ ๘.๒.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร
ของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นออกจากสถานที่เลือก 

  กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้ว 
เกิน ๔ คน และมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาเกิน ๔ คน ให้จัดการลงคะแนนในกลุ่มนั้นและวิธีการ
สมัครนั้น  

 (๒)  ระยะเวลาลงคะแนนเลือกให้เริ่มเมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
ประชุมชี้แจงผู้สมัคร ตามข้อ ๘.๒.๒ เรียบร้อยแล้ว จนถึงระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น 

 (๓)  การลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิกใน “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” ได้ช่องละ ๑ หมายเลข และ 
ให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครใดเกิน ๑ คะแนน
มิได ้

 (๔)  เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันลงคะแนนเสร็จสิ้น
แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวปิดการลงคะแนน 

๘.๒.๔  การนับคะแนน 

 (๑)  การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้กระท า ณ สถานที่เลือก
โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 

 (๒)  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนดังนี้ 
   (๒.๑)  กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรลงคะแนน

ทีละฉบับ วินิจฉัยบัตรลงคะแนน และอ่านคะแนน 
   (๒.๒)  กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง มีหน้าที่ขานทวนคะแนน

และขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  ตามแบบ ส.ว. ๓๗ 
   (๒.๓)  กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม มีหน้าที่เจาะบัตรลงคะแนน

ที่ได้วินิจฉัยจากกรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่งแล้วแยกเก็บใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 



๕๖ 
 

 ในกรณีที่ต้องด าเนินการนับคะแนนมากกว่าสามกลุ่ม กรรมการประจ า
สถานที่เลือกตาม (๒.๑) และ (๒.๓) อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 

 (๓)   เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก
ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยให้นับจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนว่าตรงกับจ านวน                    
ผู้มาใช้สิทธิเลือกหรือไม่   

 หากถูกต้องตรงกันให้รายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ว. ๓๘/จ               
ต่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดโดยเร็ว                  

 กรณีจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก                          
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการตรวจสอบ ถ้าจ านวนบัตรลงคะแนนยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีก ให้ด าเนินการดังนี้ 

 (๓.๑) รายงานผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมเหตุผลของการนับ
คะแนนที่ไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก 

 (๓.๒) ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

 (๓.๓) ส่งหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอพร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๔๐/จ 

 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตาม (๓.๒) แล้ว หากมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ก าหนดวันเลือกใหม่ของการเลือก
ระดับจังหวัด  

๘.๒.๕  การจัดการเลือกกันเองใหม ่

เมื่อผู ้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้รับรายงานผลการนับคะแนน 
ตามแบบ ส.ว. ๓๘/จ จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและ
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ได้รับเลือกระดับ
อ าเภอและแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓ คนให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอม
กันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
ด าเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก โดยน าความการจัด 
การเลือกกันเองใหม่ของระดับอ าเภอมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๘.๒.๖  การจับสลาก 

กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนน
เท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน ๔ คน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดให้ผู้ซึ่ง                  
ได้คะแนนเท่ากันจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก โดยน าความในการจับสลากของระดับอ าเภอมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 

 

 



๕๗ 
 

๘.๓  กำรด ำเนินกำรหลังกำรเลือก  

๘.๓.๑  การรับสิ่งของคืน 
(๑) คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ด าเนินการน าส่งสิ่งของคืนให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ได้แก่  
หีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนนและเอกสารส าคัญประกอบด้วย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/จ) 
ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้ว                 
บัตรลงคะแนน แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ                
การเลือก ป้ายต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ 

(๒) ในการรับสิ่งของจากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและการเก็บรักษา
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด าเนินการ
ดังนี้ 

(๒.๑) ตรวจรับหีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเลือก  

(๒.๒) บันทึกผลการนับคะแนนการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการ
สมัคร (แบบ ส.ว. ๓๘/จ) ลงในระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ 

(๒.๓) ด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน 

 ๘.๓.๒  การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด 

 (๑)  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน  
(ส.ว. ๓๘/จ) จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด 
ตามแบบ ส.ว.๔๗/จ โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ๔ ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเป็น                     
ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึง ๔ คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 
และผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดที่มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๔ คน 
ให้เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดด้วย  

 (๒)  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับ
จังหวัด (ส.ว. ๔๗/จ) ตาม (๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัว             
ของผู้ได้รับเลือก ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 

๘.๓.๓  การยุบรวมหีบบัตร 

ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนนดังนี้ 

(๑) เปิดหีบบัตรลงคะแนนและน าถุงใส่บัตรลงคะแนนแยกตามวิธีการสมัคร             
และเรียงล าดับกลุ่มรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนหีบใดหีบหนึ่งจนเต็มแล้วท าการปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด แล้วให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานลงลายมือชื่อบนสายรัด ทั้งนี้  ให้ด าเนินการน าถุง
ใส่บัตรลงคะแนนที่เหลือรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนใบอ่ืนท านองเดียวกันจนครบทุกถุง 

(๒) ให้จัดท าข้อมูลจ านวนบัตรของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่อยู่ใน             
หีบบัตรลงคะแนนตามแบบ ส.ว. ๔๑/จ จ านวน ๒ ชุด โดยชุดที่ ๑ ปิดไว้ที่หีบบัตรลงคะแนน ชุดที่ ๒ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 



๕๘ 
 

(๓) จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่ถูกบรรจุไว้ในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ
ตามแบบ ส.ว. ๔๒/จ เพ่ือส่งมอบให้กับผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๔) น าหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมบัตรลงคะแนนแล้วน าไปเก็บ ณ สถานที่ตามที่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดก าหนด 

๘.๓.๔  การส่งมอบข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน 

ภายใน ๕ วันนับแต่วันเลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือ 
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน 
รวมทั้งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ตามแบบ  
ส.ว. ๔๓/จ และเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว ให้ถือว่า
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว อยู่ ในความควบคุมดูแลของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 
 

๙. กำรด ำเนินกำรจัดกำรเลือกระดับประเทศ 
วันเลือกในระดับประเทศต้องไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด 

๙.๑ กำรเตรียมกำรก่อนกำรเลือก 

๙.๑.๑ สถานที่เลือก 

เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกในระดับประเทศ ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศประกาศก าหนดสถานที่ เลือกก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๗ วัน ตามแบบ ส.ว. ๒๘/ป จ านวน               
๒ ชุด และน าความในข้อ ๗.๑.๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนี้ 

(๑)  จัดท า ส.ว. ๒๘/ป จ านวน ๒ ชุด เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
ชุดที่ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ชุดที่ ๒ ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก 

(๒)  สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก มีขนาด
เหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินการเลือก และควรก าหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ 
พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึง
ความสะดวกในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย 

(๓)  ก่อนวันเลือกหากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุ
จ าเป็นอย่างอ่ืนท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศประกาศ             
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ตามแบบ ส.ว. ๒๙/ป เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศดังกล่าว            
ไว้ตาม (๑) หากถึงวันเลือกเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลงให้ประกาศงดการลงคะแนน 

(๔) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียง
ของกระบวนการเลือกในวันเลือกไว้ ณ สถานที่เลือก 

๙.๑.๒ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู ้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด และบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ 

(๑)  บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด 
เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวัด (ส.ว. ๔๗/จ) แล้ว                  

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจาก
การเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเรียงล าดับหมายเลขตามล าดั บตัวอักษร                  
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๖/ป 

(๒)  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ 
บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดของ

แต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร (ส.ว. ๒๖/ป) เป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ 
ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ

หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ระดับประเทศ ตามแบบ ส.ว. ๓๐/ป จากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด (ส.ว. ๒๖/ป) 

 
 



๖๐ 
 

๙.๑.๓  เอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มอบเอกสาร                     
หรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๓ วัน 

  ๙.๑.๔ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

   ในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้น าความในข้อ ๗.๑.๓ ในระดับอ าเภอมาใช้             
โดยอนุโลม 

๙.๑.๕  การเตรียมบุคลากร 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ                
ให้คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได ้ 

ให้คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั ้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือก ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๕ วัน 

โดยแต่ งตั้ งคณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อกส าหรับวิ ธี ก ารสมัคร 
วิธีการละ ๕ ชุด ชุดละ ๑๐ คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก ๑ คน และกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือก ๙ คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๒ คนต่อ ๑ ชุด และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษา 
ความสงบเรียบร้อยจ านวน ๒๐ คน และให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้งดังกล่าวไว้ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก                
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบ และเข้ารับการอบรมตามแบบ ส.ว. ๑๕/ป  

๙.๒ กำรจัดกำรเลือก 
๙.๒.๑  การรายงานตัว 

ด าเนินการเช่นเดียวกับการรายงานตัวในระดับอ าเภอ ดังนี้ 

(๑)  ระยะเวลารายงานตัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจ า

สถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัครเดียวกันพร้อมหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน
หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร โดยให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวลงลายมือชื่ อหรือพิมพ์
ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ( ส.ว. ๓๐/ป) และจัดให้ผู้สมัครที่รายงานตัวแล้วรวมอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานที่ที่ก าหนด  

เมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถ้ามีผู้สมัครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาปรากฏตัว
อยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่ก าหนดก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก                 
รับรายงานตัวผู้สมัครผู้นั้น  

หากผู้สมัครผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือมาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดให้หมด
สิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
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  (๒)  ประกาศจ านวนผู้มารายงานตัว 
   เมื่อด าเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้วให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก              
ขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัครที่ไม่ได้มารายงานตัวพร้อมลงลายมือชื่อ วันเดือนปีก ากับในช่องหมายเหตุและ  
ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนนตามแบบ  
ส.ว. ๓๓/ป 
  ๙.๒.๒ การประชุมชี้แจงผู้สมัคร 

   เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของทั้งสองวิธีการสมัครด าเนินการตาม
ข้อ ๙.๒.๑ เรียบร้อยแล้ว หรือเม่ือพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศประชุม
ชี้แจงผู้สมัครเกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัคร
ได้รับทราบ 

  ๙.๒.๓  การจัดการลงคะแนน 

   (๑)  กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้วไม่เกิน              
๑๐ คน หรือมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๑๐ คน ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดซึ่งมา
รายงานตัวเป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก  
และเม่ือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศประชุมชี้แจงผู้สมัคร ตามข้อ ๙.๒.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร
ของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นออกจากสถานที่เลือก 
     กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้ว                 
เกิน ๑๐ คน และมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาเกิน ๑๐ คน ให้จัดการลงคะแนนในกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้น 
    (๒)  ระยะเวลาลงคะแนนเลือกให้เริ่มเมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ
ประชุมชี้แจงผู้สมัคร ตามข้อ ๙.๒.๒ เรียบร้อยแล้ว จนถึงระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น 
    (๓)  การลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกัน 
และวิธีการสมัครเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิกใน “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” ได้ช่องละ ๑ หมายเลข และ 
ให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้ผู้สมัครใดเกิน ๑ คะแนน
มิได ้
    (๔)  เมื่อผู ้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันลงคะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวปิดการลงคะแนน 

   ๙.๒.๔  การนับคะแนน 

    (๑)  การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้กระท า 
ณ สถานที่เลือกโดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 
  (๒)  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนดังนี้ 
     (๒.๑)  กรรมการประจ าสถานที ่เล ือกคนที ่หนึ ่ง  ม ีหน้าที ่หย ิบบ ัตร
ลงคะแนนทีละฉบับ วินิจฉัยบัตรลงคะแนน และอ่านคะแนน 
     (๒.๒)  กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง มีหน้าที่ขานทวนคะแนน
และขีดคะแนนในแบบขีดคะแนน  ตามแบบ ส.ว. ๓๗ 
     (๒.๓) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม มีหน้าที่เจาะบัตรลงคะแนน              
ที่ได้วินิจฉัยจากกรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่งแล้วแยกเก็บใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
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ในกรณีที่ต้องด าเนินการนับคะแนนมากกว่าสามกลุ่ม กรรมการประจ า
สถานที่เลือกตาม (๒.๑) และ (๒.๓) อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้ 
  (๓)  เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก
ตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนน โดยให้นับจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนว่าตรงกับจ านวน           
ผู้มาใช้สิทธิเลือกหรือไม่   
   หากถูกต้องตรงกันให้รายงานผลการนับคะแนนตามแบบ ส.ว. ๓๘/ป    
ต่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศโดยเร็ว                  
   กรณีจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการตรวจสอบ ถ้าจ านวนบัตรลงคะแนนยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีก ให้ด าเนินการดังนี้ 
   (๓.๑)  รายงานผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมเหตุผลของ               
การนับคะแนนที่ไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกเพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 
   (๓.๒) ส่งหีบบัตรลงคะแนนและสิ่ งของ ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศพร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๔๐/ป 
   เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตาม (๓.๑) แล้ว หากมีเหตุ                
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกดังกล่าวมิได้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง ธรรม ให้ก าหนดวันเลือกใหม่              
ของการเลือกระดับประเทศ 

๙.๒.๕  การเลือกกันเองใหม ่   

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน               
ตามแบบ ส.ว. ๓๘/ป จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและ
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้ได้รับเลือกระดับ
จังหวัดและแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่า
การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการให้ผู้ได้             
รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น 
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก โดยน าความการจัดการเลือกกันเองใหม่
ของระดับอ าเภอมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

๙.๒.๖  การจับสลาก 

กรณีท่ีกลุ่มใดและวิธีการสมัครใด มีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน               
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน ๑๐ คน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนน
เท่ากันจับสลากกันเอง เพ่ือเรียงล าดับว่าผู้ใดจะได้รับเลือก โดยน าความในการจับสลากของระดับอ าเภอมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 ๙.๓ กำรด ำเนินกำรหลังกำรเลือก 

   ๙.๓.๑ การรับสิ่งของคืน 
  (๑)  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ด าเนินการน าส่งสิ่งของคืนให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
หีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนนและเอกสารส าคัญประกอบด้วย บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/ป) 
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ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้ว                 
บัตรลงคะแนน แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ                
การเลือก ป้ายต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ 
  (๒)  ในการรับสิ่งของจากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและการเก็บรักษา
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด าเนินการ
ดังนี้ 

(๒.๑) ตรวจรับหีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนนทั้งหมด สิ่งของและวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการเลือก  

(๒.๒) บันทึกผลการนับคะแนนการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการ
สมัคร (แบบ ส.ว. ๓๘/ป) ลงในระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและ 

(๒.๓) ด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน 

๙.๓.๒  การรายงานผลการนับคะแนนระดับประเทศ 
เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนั บคะแนน  

(ส.ว. ๓๘/ป) จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว ให้รายงานผลการนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและ  
แต่ละวิธีการสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๓๘/ป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

  ๙.๓.๓  การยุบรวมหีบบัตร 
  ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนนดังนี้ 
  (๑)  เปิดหีบบัตรลงคะแนนและน าถุงใส่บัตรลงคะแนนแยกตามวิธีการสมัคร             
และเรียงล าดับกลุ่มรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนหีบใดหีบหนึ่งจนเต็มแล้วท าการปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด แล้วให้ผู้ช่วยปฏิบัติงานลงลายมือชื่อบนสายรัด ทั้งนี้  ให้ด าเนินการน าถุง
ใส่บัตรลงคะแนนที่เหลือรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนใบอ่ืนท านองเดียวกันจนครบทุกถุง 
  (๒)  ให้จัดท าข้อมูลจ านวนบัตรของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่อยู่ใน             
หีบบัตรลงคะแนนตามแบบ ส.ว. ๔๑/ป จ านวน ๒ ชุด โดยชุดที่ ๑ ปิดไว้ที่หีบบัตรลงคะแนน ชุดที่ ๒ เก็บไว้
เป็นหลักฐาน 
  (๓)  จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่ถูกบรรจุไว้ในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ
ตามแบบ ส.ว. ๔๒/ป เพ่ือส่งมอบให้กับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  (๔)  น าหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมบัตรลงคะแนนแล้วน าไปเก็บ ณ สถานที่ตามที่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศก าหนด 

  ๙.๓.๔  การส่งมอบข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน 
  ภายใน ๕ วันนับแต่วันเลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือ 
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน 
รวมทั้งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวกับการเลือกแก่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแบบ  
ส.ว. ๔๓/ป และเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว ให้ถือว่า
เอกสารและวัสดุ อุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ ในความควบคุมดูแลของ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

 

 



๖๔ 
 

๑๐. กำรแจ้งรำยชื่อผู้ได้รับกำรเลือกระดับประเทศ 
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/ป) ตามข้อ ๙.๓.๒ 

แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่า ๕ วัน เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไป
โดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด              
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๑๐ ตามผลการเลือกของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเพ่ือส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
ตามแบบ ส.ว. ๔๘ 

ภายในระยะเวลาข้างต้น หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการสืบสวนและไต่สวนแล้ว
ปรากฏว่าผู้สมัครกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้การเลือกมิ ได้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม                        
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี 
พร้อมทั้งให้เลื่อนล าดับของผู้ได้รับคะแนนในล าดับถัดไปของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นขึ้นมาแทน  แต่หาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งยังด าเนินการสืบสวนและไต่สวนไม่แล้วเสร็จ ให้ด าเนินการส่งรายชื่อพร้อมทั้ง                  
รายงานเหตุดังกล่าวให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ แล้วให้ด าเนินการสืบสวนและไต่สวนให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ใดไว้เป็นการ
ชั่วคราว ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 
 

๑๑. กำรคัดเลือกเป็นสมำชิกวุฒิสภำ 

เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้รับแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ                 
แต่ละวิธีการสมัครส าหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติจะคัดบุคคลดังกล่าวให้ได้จ านวน ๕๐ คน เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเลือกรายชื่ออีกจ านวน ๕๐ คน เป็นบัญชีส ารอง 
โดยในการคัดเลือกจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในบัญชีส ารองในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

คณะผู้จัดท ำ 

 
นายณัฎฐ์ เล่าสีห์สวกุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

นางสมิหรา เหล็กพรหม  ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติ ๒ 

นายกฤษเรศ วังทะพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

นายวิชาญ อนงค ์   รองผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง 
และการออกเสียงประชามติ ๒ 

นางสุธาทิพย์ ชคทานนท์  นิติกรช านาญการ รักษาการ 
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการเลือกตัง้และการออกเสียงประชามติ ๕ 

นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี  ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๖ 

พนักงานส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ ทุกคน 
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