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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๙๐ กาหนดว่า ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาทาหน้าที่ดาเนินการ
สรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา และกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการจัดให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจานวนสองร้อยคน แล้วจัดทาเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยแยกผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตามกลุ่ ม และตามวิ ธี ก ารสมั ค ร ซึ่ ง เป็ น การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาครั้ ง แรก
ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับ และเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๗ มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๖ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔
มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“องค์กร” หมายความว่า องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไรมาแบ่งปันกันหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมือง และได้ดาเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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“วันเลือก” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดให้เป็นวันเลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
“ผู้มีสิทธิเลือก” หมายความว่า ผู้สมัครที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด
หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“สถานที่รับสมัคร” หมายความว่า สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอกาหนด
ให้เป็นสถานที่ทาการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
“สถานที่เลือก” หมายความว่า สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกกาหนดให้เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และให้หมายความรวมถึง
บริเวณที่กาหนดขึ้นโดยรอบสถานที่เลือก
“คณะกรรมการการเลือก” หมายความว่า คณะกรรมการระดับอาเภอ คณะกรรมการระดับจังหวัด
หรือคณะกรรมการระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“ผู้อานวยการการเลือก” หมายความว่า ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ผู้อานวยการ
การเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความรวมถึง สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ประจ าจั งหวั ด ” หมายความรวมถึ ง
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ” หมายความรวมถึง ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจากรุงเทพมหานครด้วย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อานวยการการเลือก แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ปลัดกรุงเทพมหานครด้วย
“นายอาเภอ” หมายความรวมถึง ผู้อานวยการเขตด้วย
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึง เขตด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึง สานักงานเขตด้วย
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป
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“ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา
ข้อ ๕ เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคั บ ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดในการเลือกสมาชิกวุฒสิ ภา เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิได้กาหนดไว้หรือที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
หมวด ๑
หลักเกณฑ์และวิธกี ารลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคล
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา
ข้อ ๗ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา
ตามแบบ ส.ว. ๑ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ซึ่งต้องกาหนดให้มีการเริ่มลงทะเบียนไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ และต้องกาหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่าสิบวัน
(๒) กาหนดสถานที่ยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร
(๓) เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร
เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนาประกาศดังกล่าว
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
ข้อ ๘ องค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความประสงค์
จะลงทะเบี ยน ให้ ผู้ มี อ านาจทาการแทนองค์กรหรือบุคคลที่ องค์กรมอบอ านาจให้ท าการแทน โดยแสดง
หลักฐานหนังสือมอบอานาจ ตามแบบ ส.ว. ๓ ยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคล
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา ตามแบบ ส.ว. ๒ ต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่สานักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่
ในกรณีที่องค์กรมีสานักงานหลายแห่งให้ถือที่ตั้งของสานักงานใหญ่ในการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร
และจะต้องยื่นคาขอภายในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
ข้อ ๙ การยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร ให้เลือกกลุ่มดังต่อไปนี้ได้เพียงกลุ่มเดียว
(๑) กลุ่ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และความมั่ น คง อั น ได้ แ ก่ ผู้ เ คยเป็ น ข้ า ราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ
อัยการ ตารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริห ารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข
พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทานา ทาสวน ทาไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึง่ มิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๗) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกิจ การขนาดกลางและขนาดย่ อ มตามกฎหมายว่าด้ วยการนั้น และ
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจที่จะประกาศกาหนดการมีลักษณะอื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
ในวรรคหนึ่งได้
ข้อ ๑๐ การยื่ น ค าขอลงทะเบี ย นขององค์ก รซึ่ง เป็ นนิ ติบุ ค คลตามกฎหมายไทย ให้ ยื่ น
แบบคาขอลงทะเบียน (ส.ว. ๒) พร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหนังสือสาคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น
(๒) สาเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดงว่า
มิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไรมาแบ่งปันกันหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
(๓) สาเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว
ไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงานผล
การดาเนินงาน และรายงานทางการเงิน
(๔) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอานาจ
(๕) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่นซึ่งทางราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
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การยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้ยื่นแบบคาขอลงทะเบียน (ส.ว. ๒)
พร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการ ประกอบด้วย สาเนาหนังสือสาคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็น
องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น และเอกสารตามวรรคหนึ่ง (๔) และ (๕)
เอกสารตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ให้ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ
แล้วแต่กรณี จัดทาจานวนสามชุดและรับรองสาเนาความถูกต้องด้วย
ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับแบบคาขอ
ลงทะเบียนขององค์กรแล้ว ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าการลงรายการในแบบคาขอลงทะเบียนขององค์กร
และหลักฐานการลงทะเบียนขององค์กรครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
ให้คืนแบบคาขอลงทะเบียนขององค์กรพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวให้กับผู้นั้น เพื่อดาเนินการให้ถูกต้อง
แล้วนากลับมายื่นใหม่ภายในกาหนดระยะเวลาวันลงทะเบียนขององค์กร หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ครบถ้ว นถูกต้องให้ ออกใบรับคาขอลงทะเบี ยนขององค์กร ตามแบบ ส.ว. ๔ แก่ผู้ที่มายื่ นคาขอ
ลงทะเบียนขององค์กร
เมื่อเสร็จสิ้น กาหนดเวลาการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กรในแต่ละวัน ให้ผู้อานวยการ
การเลื อ กตั้ ง ประจ าจั งหวัด หรือ ผู้ ที่ ไ ด้รั บมอบหมายรายงานผลการยื่ นค าขอลงทะเบีย นขององค์กร
ตามแบบ ส.ว. ๕ ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้งทราบเป็น ประจ าทุ กวั น และเมื่ อพ้น
ระยะเวลาการยื่ น ค าขอลงทะเบี ย นขององค์ ก รแล้ ว ให้ ร ายงานสรุ ป ผลการยื่ น ค าขอลงทะเบี ย น
ขององค์กร ตามแบบ ส.ว. ๖ ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
ข้อ ๑๒ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กรและคุณสมบัติขององค์กรให้เสร็จสิ้นภายในห้าวันนับแต่
วันปิดการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร แล้วให้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร
ตามแบบ ส.ว. ๗ ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
การตรวจสอบคุณสมบัติต ามวรรคหนึ่ง หากผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีเหตุ
อันควรสงสัยหลักฐานการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กรใด ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว
เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง
ข้อ ๑๓ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับลงทะเบียนขององค์กร ให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ประกาศรายชื่ อ องค์ก รที่ มี สิ ท ธิแนะน าชื่ อ บุค คลเพื่ อ สมัค รรั บเลื อ กเป็ นสมาชิ กวุฒิสภา
ตามแบบ ส.ว. ๘ แยกเป็ น รายกลุ่ ม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทราบเป็ น การทั่ ว ไป และให้ ป ระกาศไว้
ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ให้ องค์กรที่ไ ม่มีรายชื่อตามประกาศตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นคาร้องคัด ค้านต่อผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันที่มีประกาศ แล้วให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ดาเนินการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วัน ที่ได้รับ
คาร้องคัดค้าน
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เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเสนอความเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากผู้อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติมีสิทธิแนะนาชื่อบุคคล
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ดาเนินการประกาศรายชื่อองค์กรนั้นเพิ่มเติม ตามแบบ ส.ว. ๘/๑
แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่ อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ให้แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรนั้นทราบด้วย มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งประกาศตามข้ อ ๑๓ ให้ผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรับสมัครตามข้อ ๕๗
หมวด ๒
ผู้ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเลือก
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมกำรกำรเลือกและผู้อำนวยกำรกำรเลือก
ข้อ ๑๕ ในการเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ให้ ด าเนิ น การตั้ ง แต่ ร ะดั บ อ าเภอ ระดั บ จั ง หวั ด
และระดับประเทศ ตามลาดับ
ข้อ ๑๖ การเลือกระดับอาเภอ ให้มีคณะกรรมการระดับอาเภอในแต่ละอาเภอ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) นายอาเภอ
เป็นประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอ
เป็นกรรมการ
ซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจานวนสามคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอาเภอจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๔) เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
หรือข้าราชการประจาอาเภอซึ่งผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดแต่งตั้ง
ข้อ ๑๗ การเลือกระดับอาเภอ สาหรับกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการระดับอาเภอ
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้อานวยการเขต
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในเขตนั้น
เป็นกรรมการ
ซึ่งผู้อานวยการเขตแต่งตั้งจานวนสามคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
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(๔) เจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ
หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
ข้อ ๑๘ การเลือกระดับจังหวัด ให้มีคณะกรรมการระดับ จังหวัดในแต่ละจังหวัดยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานกรรมการ
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดหรือบุคลากร
เป็นกรรมการ
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตจังหวัดนั้น
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนสามคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๑๙ การเลือกระดับจังหวัด สาหรับกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด
ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการ
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการ
ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
จานวนสามคน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตกรุงเทพมหานครจานวนสองคน
เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานคร
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๒๐ การเลือกระดับประเทศ ให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นเลขานุการ
ข้อ ๒๑ ภายในสามวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ
ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามข้อ ๑๖ (๔) หรือข้อ ๑๗ (๔)
แล้วแต่กรณี เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอาเภอ ตามแบบ ส.ว. ๙ และ
แจ้งการแต่งตั้งให้นายอาเภอนั้น ๆ ทราบ
(๒) ให้นายอาเภอเรียกประชุมบุคคลตามข้อ ๑๖ (๒) และ (๔) หรือข้อ ๑๗ (๒) และ (๔)
แล้วแต่กรณี เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอาเภอจานวนสองคนตามข้อ ๑๖ (๓) หรือ
ข้อ ๑๗ (๓) แล้วแต่กรณี และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอและผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ตามแบบ ส.ว. ๑๐/อ รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอนั้นและรายงานให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบ
(๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมบุคคลตามข้อ ๑๘ (๒) และ (๔) หรือข้อ ๑๙ (๒)
และ (๔) แล้วแต่กรณี เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจานวนสองคนตามข้อ ๑๘ (๓)
หรือข้อ ๑๙ (๓) แล้วแต่กรณี และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
ตามแบบ ส.ว. ๑๐/จ รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
และศาลากลางจังหวัด
เมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ข้อ ๒๒ กรรมการโดยตาแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครในเขตอาเภอหรือในเขตจังหวัดนั้น แล้วแต่กรณี
กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิต้องมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครในเขตอาเภอ
หรือในเขตจังหวัดนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการระดับอาเภอหรือระดับจังหวัดพ้นจากหน้าที่ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก
ในแต่ละระดับ แล้วแต่กรณี ยกเว้นกรรมการและเลขานุการระดับอาเภอซึ่งเป็นผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าภารกิจของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอจะเสร็จสิ้น
นอกจากการพ้ น จากหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ก รรมการระดั บ อ าเภอหรื อ กรรมการ
ระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี พ้นจากหน้าที่เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่ โดยเห็นว่ากรรมการระดับอาเภอหรือ
กรรมการระดับจังหวัด ผู้ใดเป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอาเภอ
หรือเขตจังหวัดนั้น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทาให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่ โดยเห็นว่ากรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี
บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอาเภอหรือเขตจังหวัดนั้น หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะทาให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
การพ้ นจากหน้ าที่ ตามวรรคสองย่ อมไม่ กระทบการใดที่ กระท าไปในหน้ าที่ รวมทั้ งการได้ รั บ
ค่าตอบแทนก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ และให้ถือว่ามติการให้พ้นจากหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นที่สุด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับอาเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยห้าคน ในกรณีที่ไม่มีกรรมการระดับอาเภอหรือกรรมการระดับจังหวัด หรือ
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทาให้มีกรรมการเหลือน้อยกว่าห้าคน ให้นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้ ว แต่ ก รณี แต่ ง ตั้ง กรรมการระดับ อาเภอหรือ กรรมการระดับจั งหวั ด คนใหม่แทนให้ครบจานวน
ตามแบบ ส.ว. ๑๐/๑/อ หรือ ๑๐/๑/จ แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
การประชุมของคณะกรรมการระดับอาเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้
ในรายงานการประชุม
การลงมติ ใ นการประชุ มของคณะกรรมการระดับ อ าเภอหรื อ คณะกรรมการระดั บจัง หวัด
ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ
และให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการการเลือกมีหน้าที่และอานาจช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนา
อานวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง และดาเนินการที่จาเป็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
เพื่อประโยชน์ในการเลือก ให้คณะกรรมการระดับอาเภอมีอานาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลาเนา
ในเขตอาเภอ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ เกี่ ย วกับ การจัด ให้ มี การเลื อกระดับ อาเภอได้ภ ายในกรอบเงิน งบประมาณหรือ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดจนกว่าภารกิจการเลือกจะเสร็จสิ้น
การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
หรือผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ การใดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกหรือผู้อานวยการการเลือก ซึ่งในระเบียบนี้
กาหนดให้ บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ดาเนินการแทน ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกหรือผู้อานวยการ
การเลือกได้ ม อบหมายให้ บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ด าเนิ น การแทน แล้ ว แต่ ก รณี และ
ให้คณะกรรมการการเลือกหรือผู้อานวยการการเลือกมีหน้าที่ควบคุมติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๒๗ ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอาเภอเป็นผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอ ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นผู้อานวยการการเลือกระดับ
จังหวัด และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๒๘ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอาเภอ
(๒) จัดให้มีการรับสมัคร
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
(๔) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็นรายกลุ่มและ
แต่ ล ะวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ โดยอย่ างน้ อยต้องระบุ อ าชี พ และอายุ ของผู้ สมั คร และประกาศ
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
(๕) จั ด ท าเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล แนะน าตั ว ของผู้ ส มั ค รทุ ก คนเพื่ อ ให้ ผู้ ส มั ค รตรวจสอบและ
ใช้ประโยชน์ในการเลือก
(๖) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
(๗) ประกาศรายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กในระดั บ อ าเภอ และส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ ก
พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๕) ไปยังผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๘) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๙) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หรือมอบหมาย
ข้อ ๒๙ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด
(๒) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กจากการเลื อ กระดั บ อ าเภอแยกเป็ น รายกลุ่ ม และ
แต่ละวิธีการสมัคร โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(๓) จัด ทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอเพื่อให้
ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม (๓) ไปยังผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
(๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
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(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หรือมอบหมาย
ข้อ ๓๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ
(๒) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กจากการเลื อ กระดั บ จั ง หวั ด แยกเป็ น รายกลุ่ ม และ
แต่ละวิธีการสมัคร โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๓) จัด ทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพื่อให้
ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อประกาศผลการเลือก
(๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
หรือมอบหมาย
ข้อ ๓๑ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศพ้นจากหน้าที่ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก
ระดับประเทศ
ส่วนที่ ๒
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตั ิงำนของผู้อำนวยกำรกำรเลือก
๑. ผู้ชว่ ยเหลือกำรปฏิบตั ิงำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลือก
ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลาเนาในอาเภอหรือจังหวัดที่มีการเลือก
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกในแต่ละระดับ ก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่าห้าวัน ดังนี้
(๑) ให้คณะกรรมการระดับอาเภอแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอ ตามแบบ ส.ว. ๑๑/อ จานวนไม่เกินสิบห้าคน มีหน้าที่ดาเนินการรับสมัคร การบันทึกข้อมูล
การรับสมัคร จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัคร จัดทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวผู้สมัคร และหน้าที่อื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและ
เข้ารับการอบรม ตามแบบ ส.ว. ๑๔/อ
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(๒) ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๑๑/จ จานวนไม่เกินเจ็ดคน มีหน้าที่จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจาก
การเลือกระดับอาเภอ จัดทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ อาเภอ
และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม ตามแบบ ส.ว. ๑๔/จ
(๓) ให้คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือก
ระดับประเทศ ตามแบบ ส.ว. ๑๑/ป จานวนไม่เกินยี่สิบคน มีหน้าที่จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัด จัดทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ จังหวัด
และหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม ตามแบบ ส.ว. ๑๔/ป
กรณีอาเภอใดที่มีผู้สมัครรวมกันเกินหกร้อยคน ให้เพิ่มจานวนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอสองคนต่อ ผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งร้อยคน โดยให้คณะกรรมการ
การเลือกระดับอาเภอแต่งตั้งเพิ่มเติม ตามแบบ ส.ว. ๑๑/๑/อ ก่อนวันเลือกระดับอาเภอไม่น้อยกว่าห้าวัน
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี
ระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และให้มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรจากสานักทะเบียน
อาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่นสาหรับกรุงเทพมหานคร หรือสานักทะเบียนจังหวัด หรือศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาคสาขาจังหวัด หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาค หรือสานักบริหารการทะเบียน อย่างน้อย
แห่งละหนึ่งคน เพื่อทาหน้าที่จัดทาเอกสารข้อมูลในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา บันทึกข้อมูลประจา
สถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในแต่ละระดับ
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกพ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อานวยการการเลือก
ยกเว้ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ อ าเภอตามข้ อ ๒๓ ได้ คั ด เลื อ ก
ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้า ที่ต่อ ไปจ านวนห้ า คน เพื่ อ ช่ ว ยเหลือ ในการจั ด ท าเอกสารหรือ ข้อมู ลแนะนาตัวให้แ ก่
ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดหรือผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเขตอาเภอนั้น
โดยให้พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดังกล่าว
๒. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
ข้อ ๓๓ ให้ คณะกรรมการการเลือกแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับไม่น้อยกว่าห้าวัน
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกสาหรับวิธกี ารสมัครตามข้อ ๕๑ วิธีการละหนึ่งชุด
ชุดละสิบคน ประกอบด้วย ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือกหนึ่งคนและกรรมการประจาสถานที่เลือก
เก้าคน ตามแบบ ส.ว. ๑๒/อ ๑๒/จ หรือ ๑๒/ป แล้วแต่กรณี แล้วให้ปิดประกาศคาสั่ง แต่งตั้ง
ดังกล่าวไว้ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม
ตามแบบ ส.ว. ๑๔/อ ๑๔/จ หรือ ๑๔/ป แล้วแต่กรณี
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กรณี ที่ ผู้ ส มั ค รส าหรั บ วิ ธี ก ารสมั ค รใดตามข้ อ ๕๑ มี จ านวนรวมกั น เกิ น หนึ่ ง พั น คน
ให้เพิ่มจานวนกรรมการประจาสถานที่เลือกสองคนต่อผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นทุกห้าร้อยคน
สาหรับการเลือกระดับประเทศให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร
จานวนห้าชุด
ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกัน
(๒) ดาเนินการลงคะแนนและนับคะแนน
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก พ้นจากหน้าที่เมื่อนาส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบ
บัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเลือกให้แก่ผู้อานวยการ
การเลือก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓๕ ก่อนการลงคะแนนเลือก ถ้าผู้อานวยการการเลือกพบว่ามีกรรมการประจาสถานที่เลือก
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน ให้ผู้อานวยการการเลือกรายงานคณะกรรมการการเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) (๒) หรือ (๓) เป็นกรรมการประจาสถานที่เลือกเพิ่มเติม
ให้ครบจานวนก่อนการลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๑๒/๑/อ ๑๒/๑/จ หรือ ๑๒/๑/ป แล้วแต่กรณี
๓. เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัย
ข้อ ๓๖ ให้ ผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ ที่ได้รั บมอบหมายจั ด ให้มีเจ้ าหน้าที่ตารวจ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาสถานที่เลือกตามจานวนคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
อย่างน้อยชุดละสองคน
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสาน
กับอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ หรือผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่ จัดให้
มี เจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ยตามวรรคหนึ่ ง โดยคั ดเลื อกจากข้ าราชการพลเรื อน หรื อพนั กงาน
ฝ่ายปกครอง หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการทหาร หรือเจ้าหน้าที่อื่นของหน่วยงานรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓๗ เมื่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ดาเนินการตามข้อ ๓๖ แล้ว
ให้ แ จ้ ง รายชื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย แก่ ค ณะกรรมการการเลื อ ก เพื่ อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง
พร้อมคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกในแต่ละระดับ ตามแบบ ส.ว. ๑๒/อ ๑๒/จ หรือ ๑๒/ป แล้วแต่กรณี
พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ทราบและเข้ า รั บ การอบรม ตามแบบ ส.ว. ๑๔/อ ๑๔/จ
หรือ ๑๔/ป แล้วแต่กรณี
ในกรณีจาเป็นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย คณะกรรมการการเลือกอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๓๘ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่เลือก
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(๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
๔. เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมสงบเรียบร้อย
ข้อ ๓๙ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจาสถานที่เลือก ดังนี้
(๑) สถานที่เลือกระดับอาเภอ จานวนห้าคน
(๒) สถานที่เลือกระดับจังหวัด จานวนสิบคน
(๓) สถานที่เลือกระดับประเทศ จานวนยี่สิบคน
ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตารวจไม่เพียงพอให้นาความในข้อ ๓๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ เมื่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ดาเนินการตามข้อ ๓๙ แล้ว
ให้ แ จ้งรายชื่อเจ้าหน้ าที่รักษาความสงบเรี ยบร้อยแก่คณะกรรมการการเลือก เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
พร้ อ มคณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กและเจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย ในแต่ ล ะระดั บ
ตามแบบ ส.ว. ๑๓/อ ๑๓/จ หรือ ๑๓/ป แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตัง้ ทราบและ
เข้ารับการอบรม ตามแบบ ส.ว. ๑๔/อ ๑๔/จ หรือ ๑๔/ป แล้วแต่กรณี
ในกรณีจาเป็นที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย คณะกรรมการการเลือกอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตารวจ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจาสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่และอานาจ ดังนี้
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก
(๒) อานวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือกตลอดระยะเวลา
จนเสร็จสิ้นภารกิจ
(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกและผู้อานวยการ
การเลือก ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่ เมื่อผู้อานวยการการเลือกได้รับมอบ
บัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว
๕. กำรอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตั งิ ำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลือก
ข้อ ๔๒ ก่อนวันรับสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี
การอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒
การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีวิทยากรในการอบรม
และปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔๓ ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับ ให้ผู้อานวยการการเลือกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มี
การอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
การเลือกในแต่ละระดับตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๗ และข้อ ๔๐ และให้นาความในข้อ ๔๒ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
๖. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตหิ น้ำที่
ข้อ ๔๔ ให้ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน
แนบท้ายระเบียบนี้
หมวด ๓
ผู้สมัครและกำรสมัครรับเลือก
ส่วนที่ ๑
กำรประกำศวันรับสมัครและสถำนที่รับสมัคร
ข้อ ๔๕ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ
ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ตามแบบ ส.ว. ๑๕
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดวันเลือกระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
(๒) กาหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับและต้องกาหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
วั นเลื อกในระดั บอ าเภอต้ องไม่ เกิ นยี่ สิ บวั นนั บแต่ วั นสิ้ นสุ ดระยะเวลารั บสมั คร วั นเลื อกใน
ระดับจังหวัดต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอาเภอ และวันเลือกในระดับประเทศต้องไม่เกินสิบวัน
นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในการกาหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้องกาหนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร
ข้อ ๔๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งดาเนินการตามข้อ ๔๕ แล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอประกาศสถานที่รับสมัครให้ประชาชนทราบ ตามแบบ ส.ว. ๑๖ และให้ปิดประกาศ
สถานที่รับสมัครและให้นาประกาศกาหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๑๕) ตามข้อ ๔๕
ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอนั้นด้วย
ข้อ ๔๗ สถานที่รับสมัครต้องกาหนดให้อยู่ภายในเขตอาเภอที่จะมีการเลือก และควรมีลักษณะ
เป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครได้อย่างสะดวกตามขั้นตอนและ
วิธีการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๔๘ ภายในสามวันหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครและวันเลือกแล้ว
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอจัดให้มีการประชุมชี้แจงการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป
ข้อ ๔๙ ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร
วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจัดทาเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบสถานที่รับสมัคร เพื่อการอานวย
ความสะดวกแก่ผู้สมัครและมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัคร
ส่วนที่ ๒
กลุ่มและวิธีกำรสมัคร
ข้อ ๕๐ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มีกลุ่มที่สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจานวนสิบกลุ่ม
ประกอบด้วย
(๑) กลุ่ ม การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และความมั่ น คง อั น ได้ แ ก่ ผู้ เ คยเป็ น ข้ า ราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ
อัยการ ตารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริห ารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข
พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทานา ทาสวน ทาไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออืน่ ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๖) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้านสิ่ งแวดล้อ ม ผั ง เมือ ง อสั ง หาริมทรั พย์ และสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๗) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบกิ จ การขนาดกลางและขนาดย่ อ มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการนั้ น และ
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๘) กลุ่ ม สตรี ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม อั ต ลั ก ษณ์ อื่ น
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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(๙) กลุ่ ม ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ดนตรี การแสดงและบั น เทิ ง นั ก กี ฬ า สื่ อ สารมวลชน
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี อ านาจที่ จ ะประกาศก าหนดการมี ลั ก ษณะอื่ น ๆ
ในทานองเดียวกันในวรรคหนึ่งได้
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๕๒ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามข้ อ ๕๓ ย่ อ มมี สิ ท ธิ ส มั ค ร
ในกลุ่มอื่น ๆ ตามวรรคหนึ่ง (๑๐) ได้
ข้อ ๕๑ การสมัครในแต่ละกลุ่มตามข้อ ๕๐ อาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ส่วนที่ ๓
ผู้มีสิทธิสมัคร
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

๕๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี
ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
(ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(ค) ท างานอยู่ ใ นอ าเภอที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กมาแล้ วเป็ นเวลาติด ต่อ กั นไม่ น้อ ยกว่ าสองปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก
(ง) เคยทางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
(จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สองปีการศึกษา
ความในวรรคหนึ่ง (๓) ไม่ใช้บังคับแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์
และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ตามข้อ ๕๐ (๘)
ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามข้อ ๕๑ (๒)
ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
ข้อ ๕๓ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอาเภอ เว้นแต่
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระท าความผิ ด ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ร าชการหรื อ
ต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรื อหน่ วยงานของรั ฐ หรื อความผิ ดเกี่ ยวกั บทรั พย์ ที่ กระท าโดยทุ จริ ตตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิ ดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกู้ ยื ม เงิ น ที่ เ ป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน กฎหมายว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
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(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๘) เคยพ้ น จากตาแหน่ งเพราะศาลฎี กาหรือ ศาลฎี กาแผนกคดีอ าญาของผู้ดารงตาแหน่ ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๙) เป็นข้าราชการ
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดารงตาแหน่ง
ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง
วันสมัครรับเลือก
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
ข้อ ๕๔ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือก
ในกลุ่มตามข้อ ๕๐ ได้เพียงกลุ่มเดียวและสมัครโดยวิธีการตามข้อ ๕๑ ได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้ง
มีสิทธิสมัครได้เพียงอาเภอเดียว
ส่วนที่ ๔
เอกสำรและหลักฐำนกำรสมัคร
ข้อ ๕๕ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาขอรับเอกสารการสมัครตามข้อ ๕๖
ด้วยตนเองก่อนการยื่นการสมัคร โดยนาบัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปติดต่อขอรับเอกสาร
การสมัครได้จากนายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสาหรับกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ณ สานักทะเบียนอาเภอหรือสานักทะเบียนท้องถิ่นสาหรับกรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะสมัคร
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ข้อ ๕๖ ก่อนการสมัครรับเลือก ให้นายทะเบียนอาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสาหรับ
กรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เตรียมเอกสารการสมัครเพื่อมอบให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้
(๑) แบบใบสมัคร (ส.ว. ๑๗)
(๒) แบบข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
(๓) แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัคร
(ส.ว. ๑๙)
(๔) แบบหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) และแบบหนังสือยินยอมให้แนะนาชือ่
(ส.ว. ๒๑)
ส่วนที่ ๕
กำรสมัครรับเลือกเป็นสมำชิกวุฒสิ ภำ
๑. กำรยืน่ ใบสมัคร
ข้อ ๕๗ ให้ผู้สมัครในเขตอาเภอ ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง
ต่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอกาหนด ภายใน
ระยะเวลาการรับสมัครตามข้อ ๔๕ ดังนี้
(๑) แบบใบสมัคร (ส.ว. ๑๗)
(๒) แบบข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
(๓) แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัคร
(ส.ว. ๑๙)
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจาตัว
ประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
และมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๖) ใบรับรองแพทย์
(๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้างประมาณ
๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จานวนคนละหนึ่งรูป สาหรับปิดแบบข้อมูลแนะนาตัว
ของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
(๘) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
(ข) หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว่ า มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในอ าเภอที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กมาแล้ ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
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(ค) หลักฐานซึ่งแสดงว่าทางานอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็น เวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(ง) หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว่ า เคยท างานหรื อ เคยมี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นอยู่ ใ นอ าเภอที่
สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
(จ) หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว่ า เคยศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ ตั้ ง อยู่ ใ นอ าเภอที่ ส มั ค รรั บ เลื อ ก
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
(๙) หลักฐานอื่น ๆ เช่น
(๙.๑) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ ซึ่งมีตาแหน่ง
หรือเงินเดือนประจา เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๙.๒) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น
(๑๐) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละสองพันห้าร้อยบาท
(๑๑) สาเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามข้อ ๕๒ และข้อ ๕๓
กรณีสมัครโดยคาแนะนาขององค์กร ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแบบหนังสือ แนะนา
ชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กรและแบบหนังสือ
ยินยอมให้แนะนาชื่อ (ส.ว. ๒๑) ตามข้อ ๕๖ (๔) แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย
เอกสารแบบข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘) ตามข้อ ๕๖ (๒) ให้มีข้อความและ
ข้อมูลได้ ดังนี้
(๑) ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร
(๒) ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร
(๓) ประวัติการทางานหรือประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มที่สมัคร
(๔) ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
เอกสารแบบหนั ง สื อ รั บ รองความรู้ ความเชี่ ย วชาญ และประสบการณ์ หรื อ ท างา นใน
กลุ่มที่สมัคร (ส.ว. ๑๙) ตามข้อ ๕๖ (๓) ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัคร
มีคุณลักษณะเช่นนั้น จริงและต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องมาด้วย ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น
ตามข้อ ๕๐ (๘)
เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๘) (๙) และ (๑๑) ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย ในกรณีที่ไม่อาจ
ลงลายมื อชื่ อได้ ให้ รับรองความถูกต้ อ งโดยให้ใ ช้ การพิม พ์ ลายนิ้ วมือหัว แม่มือ ขวาลงในเอกสารและ
หลักฐานแทน ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิว้ มือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รบั
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การยกเว้น และให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหมายเหตุในเอกสารและหลักฐานดังกล่าวว่ า
ไม่มีนิ้วมือพร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับไว้ด้วย
ข้อ ๕๘ เมื่ อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว ให้ตรวจสอบ
เบื้ องต้ นว่ า การลงรายการในใบสมั ค ร ค่ า ธรรมเนี ย มการสมั ค ร เอกสารและหลั ก ฐานการสมั ค ร
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้คืนใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการสมัครดังกล่าวแก่ผู้สมัครผู้นั้น เพื่อดาเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้วนามายื่นใหม่ภายในกาหนดระยะเวลาการรับสมัคร
กรณีผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้ตรวจสอบว่ าหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่ง
ให้ สอบถ้อยคาเพื่อยืน ยัน ว่าเป็น ผู้มีสิ ทธิสมัคร แล้วลงบันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐานพร้ อ มทั้ ง
ออกใบรับใบสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๒ แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องเรียงลาดับตามกลุ่มที่สมัครและวิธีการสมัคร
และให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครมารับเอกสารข้อมูลแนะนาตัวของ
ผู้สมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๓
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอในการรับสมัคร ให้มีผู้ช่วยเหลือใน
การรับลงทะเบียนผู้สมัคร ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
และบันทึกข้อมูลผู้สมัครได้
ข้อ ๕๙ เมื่ อ ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ อ าเภอได้ อ อกใบรั บ ใบสมั ค ร (ส.ว. ๒๒)
แก่ผู้สมัครแล้ว ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัคร และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครในอาเภอนั้นหรือ
อาเภออื่นอีก ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครตกเป็นของรัฐ โดยผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือ
ผู้ได้รับมอบหมายนาส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
เมื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ช่วยเหลือตามข้อ ๓๒ (๑) บันทึกข้อมูลผู้สมัครจาก
แบบใบสมัคร (ส.ว. ๑๗) พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร เพื่อประมวลผลการสมัครรับเลือก
สมาชิกวุฒิสภา
ข้อ ๖๐ เมื่อพ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอรายงาน
สรุปผลการรับสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๔ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ตามแบบ ส.ว. ๒๕
ข้อ ๖๑ ในระหว่างเวลาการรับสมัครจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร ห้ามมิให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ปิ ด เผยรายชื่ อ ผู้ ส มั ค รและจ านวนผู้ ส มั ค รในแต่ ล ะกลุ่ ม และ
แต่ละวิธีการสมัคร
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้เปิดเผย
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หรือทาด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจานวนผู้สมัคร
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร จนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร
ข้อ ๖๒ ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ น เฉพาะพื้ น ที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การรั บ สมั ค รภายใน
ระยะเวลาหรือวันที่กาหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอื่นใด
ให้ ค ณะกรรมการการเลื อกตั้งมี อ านาจกาหนดให้ดาเนิน การรั บสมัค รโดยวิธีการอื่ นหรือ จะกาหนด
วันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้
๒. กำรประกำศบัญชีรำยชือ่ ผู้สมัคร
ข้อ ๖๓ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตามข้อ ๕๒
และข้ อ ๕๓ ให้ เ สร็ จ สิ้น หากตรวจสอบแล้ว เห็น ว่าผู้ ส มัค รมีคุ ณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ าม
ให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ตามแบบ ส.ว. ๒๖/อ ทุกกลุ่มที่สมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มและ
ทุกวิธีการสมัครในเขตอาเภอ ให้ ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยให้ประกาศไว้ ณ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และสถานที่เลือก
กรณี ต รวจสอบแล้ ว ปรากฏว่ า ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม หรื อ
สมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม หรือหนึ่งอาเภอ หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบ
การสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอสั่งไม่รับสมัครและให้แจ้งการไม่ รับสมัคร
ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว ตามแบบ ส.ว. ๒๗
กรณีตรวจสอบผู้สมัครตามข้อ ๕๑ (๒) แล้วปรากฏว่าองค์กรซึ่งแจ้งการแนะนาชื่อหรือรับรอง
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ให้การแจ้งการแนะนาชื่อหรือการรับรองเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการตามวรรคสอง
โดยอนุโลม พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร ชื่อตัวและชื่อสกุลผู้สมัคร อายุ อาชีพ
และวุฒิการศึกษาสูงสุด กลุ่มและวิธีการสมัคร
การกาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร ให้ผู้สมัครได้รับ
หมายเลขประจาตัวเรียงลาดับตามตัวอักษรชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เว้นแต่กรณี
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๖๕ วรรคสอง ให้กาหนดหมายเลขประจาตัวผู้สมัครผู้นั้นเพิ่มเติ มต่อท้าย
จากหมายเลขผู้สมัครลาดับสุดท้ายในบัญชีรายชื่อผู้สมัครของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น
ข้อ ๖๔ ให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอมอบเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวผู้สมัคร
ตามข้อ ๕๗ วรรคสาม ให้ผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๖
กำรยื่นคำร้องกรณีสั่งไม่รับสมัครหรือสั่งลบชื่อผู้สมัคร
ข้อ ๖๕ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดไม่ มี ชื่ อ ในประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รตามข้ อ ๖๓ วรรคหนึ่ ง
ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครโดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการดาเนินกระบวนพิจารณา
เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้รับแจ้งคาสั่งของศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีคาสั่ง
ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้ดาเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นเพิ่มเติม ตามแบบ ส.ว. ๒๖/๑/อ และ
ประกาศไว้ ณ สถานที่ตามข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ แต่ถ้าศาลฎีกา
มีคาสั่งไม่ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้แจ้งคาสั่งของศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย
ในการพิจารณาและมีคาวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคสอง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้ผู้อานวยการการเลือกดาเนินการเลือกต่อไป
โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอประกาศ
ในกรณีเช่นนี้ คาวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ดาเนินการไปแล้ว
ข้อ ๖๖ ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้ว มีความปรากฏต่อผู้อานวยการการเลือก
ตามข้ อ ๖๓ วรรคสอง ให้ ก ารสมั ค รของผู้ นั้ น เป็ น โมฆะ และให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กดั ง กล่าว
สั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยขีดฆ่ารายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ พร้อมบันทึกสาเหตุ
ของการลบชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีกากับไว้ แล้วแจ้งให้ผู้ถูกลบชื่อทราบโดยเร็ว
ตามแบบ ส.ว. ๒๗ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ผู้ ถู ก ลบชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ไม่ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กและไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เลื อ ก แต่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ผู้ถูกลบชื่อตามวรรคหนึ่ง มี สิทธิยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้อานวยการ
การเลือกสั่งลบชื่อ และให้นาความในข้อ ๖๕ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ศาลฎีกามีคาสั่งให้ รับสมัครผู้ถูกลบชื่อ ให้ผู้นั้นได้รับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมายเลขเดิมตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง
ข้อ ๖๗ ระหว่างการดาเนินการเลือกไม่ว่าระดับใด หากผู้อานวยการการเลือกตรวจสอบแล้ว
เห็ น ว่าผู้สมัครหรือผู้ไ ด้รับเลื อกระดับอาเภอหรือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ผู้ใดขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ าม หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม หรือหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอาเภอ หรือ
แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสาร หรือหลักฐานประกอบการรับสมัครอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครผูน้ นั้
กระทาการเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กที่ พ บเหตุ ดั ง กล่ า วสั่ ง ลบชื่ อ ผู้ นั้ น ออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัด แล้วแต่กรณี และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ของผู้ ส มั ค รผู้ นั้ น ไว้ เ ป็ น การชั่ ว คราวเป็ น เวลาไม่ เ กิ น หนึ่ ง ปี และน าความในข้ อ ๖๖
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งตามวรรคสองแล้ว ให้ยื่นคาร้อ งต่อศาลฎีกาเพื่อสั่ง
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
หมวด ๔
กำรดำเนินกำรเลือกระดับอำเภอ
ส่วนที่ ๑
กำรกำหนดสถำนทีเ่ ลือก
ข้อ ๖๘ เมื่อมีประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ส.ว. ๒๖/อ) ตามข้อ ๖๓ แล้ว ให้ผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอประกาศกาหนดสถานที่เลือกในเขตอาเภอนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ตามแบบ ส.ว. ๒๘/อ จานวนสามชุดเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดที่ ๑ ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ
(๒) ชุดที่ ๒ ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อปิดประกาศ ณ สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๓) ชุดที่ ๓ ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก
สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การดาเนินการเลือก และควรกาหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ พร้อมทั้งให้มีป้าย
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความสะดวก
ในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุด้วย
ข้อ ๖๙ ก่อนวันเลือกหากเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรื อเหตุจาเป็น
อย่างอื่น ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอประกาศ
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก ตามแบบ ส.ว. ๒๙/อ เมื่อประกาศเปลี่ยนแปลงแล้วให้ปิดประกาศ
ดังกล่าวไว้ตามข้อ ๖๘ หากถึงวันเลือกเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลงให้นาความในข้อ ๙๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒
ผู้มีสิทธิเลือกและบัญชีรำยชือ่ ผู้มีสิทธิเลือก
ข้อ ๗๐ ให้ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
ตามข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับอาเภอ
ข้อ ๗๑ ก่ อ นวั น เลื อ กไม่ น้ อ ยกว่ า สามวั น ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ อ าเภอหรื อ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอาเภอของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
ตามแบบ ส.ว. ๓๐/อ จากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
(๑) เลขประจาตัวประชาชน
(๒) ชื่อตัว - ชื่อสกุล
(๓) เพศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ให้มีชื่อตัว ชื่อสกุล ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้
การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ให้จัดทาจานวนสี่ชุดเพื่อดาเนินการ ดังนี้
(๑) ชุดที่หนึ่ง ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก
(๒) ชุดที่สอง สาหรับผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ใช้แก้ไขปรับปรุง
ให้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อหรือลบชื่อ และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๓) ชุดที่สามและชุดที่สี่ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปรับปรุง
ให้ตรงกับชุดที่สอง และส่งมอบให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกไว้ใช้สาหรับการรับรายงานตัว
ผู้มีสิทธิเลือกก่อนการลงคะแนน การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชุด และสาหรับ
การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนกรณีที่ต้องเลือกกันเองใหม่หนึ่งชุด
ในการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ตามวรรคสาม (๑) ห้ามมิให้ระบุเลขประจาตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือก
ข้อ ๗๒ กรณีผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้รับแจ้งคาสั่งของศาลฎีกาตามข้อ ๖๖
วรรคสี่ ภายหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอาเภอ ให้ดาเนินการเพิ่มชื่อผู้สมัครดังกล่าว
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพิ่มเติมต่อจากใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีกากับไว้
กรณีผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอสั่งให้ลบชื่อผู้สมัครตามข้อ ๖๖ ภายหลังประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ให้ดาเนินการถอนชื่อผู้สมัครดังกล่าว โดยขีดฆ่ารายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกระดับอาเภอ (ส.ว. ๓๐/อ) พร้อมทาบันทึกสาเหตุของการขีดฆ่าไว้ในช่องหมายเหตุและ
ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีกากับไว้

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓
บัตรลงคะแนน
ข้อ ๗๓ บัตรลงคะแนนให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจาเป็นและมีช่องสาหรับเขียน
หมายเลขผู้สมัครจานวนสองช่อง โดยให้มีลักษณะ ดังนี้
(๑) บั ต รลงคะแนนเมื่ อ พั บ แล้ ว ด้ า นหน้ า ทางซ้ า ยมี ต ราครุ ฑ และถั ด ไปมี ข้ อ ความว่ า
“บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ ..”
(๒) ด้านในของบัตรลงคะแนนให้มีช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครจานวนสองช่องและคาอธิบาย
เกี่ยวกับการลงคะแนน
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติม
เป็นกรณีพิเศษในบัตรลงคะแนนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรลงคะแนน
บัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๗๔ บัต รลงคะแนนและต้นขั้วบัตรลงคะแนนให้เย็บเป็นเล่ม เล่มละไม่เกินยี่สิบบัตร
มีรอยปรุเพื่อให้ฉีกบัตรลงคะแนนออกจากต้นขั้วบัตรลงคะแนนได้และให้มีปกหน้าและปกหลัง
ปกบัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ ต้นขั้วบัตรลงคะแนนอย่างน้อยให้มีข้อความว่า “เล่มที่ .. เลขที่ .. ลาดับที่ ..”
อยู่ด้านบนของต้นขัว้ บัตรลงคะแนน มีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจาสถานที่เลือกผู้ที่จ่ายบัตรลงคะแนน
และมีที่สาหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรลงคะแนน
ส่วนที่ ๔
หีบบัตรลงคะแนน
ข้อ ๗๖ หีบบัตรลงคะแนนให้ทาด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง มีฝาด้านบนและ
มี ที่ ส าหรั บ ใส่ ส ายรั ด หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น แทนสายรั ด ด้ า นหน้ า มี ลั ก ษณะที่ ส ามารถมองเห็ น ภายใน
หีบบัตรลงคะแนนได้ และที่ฝาด้านบนมีช่องใส่บัตรลงคะแนน
หีบบัตรลงคะแนนให้มีป้ายหรือข้อความระบุว่า “กลุ่มที่ .. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง”
หรือ “กลุ่มที่ .. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร”
หีบบัตรลงคะแนนให้มีลักษณะตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซึ่งไม่สามารถจัดหาหีบบัตรลงคะแนนให้มีลักษณะ
ตามข้อ ๗๖ ได้ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอกาหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรลงคะแนนได้
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ส่วนที่ ๕
กำรเลือก
๑. บททั่วไป
ข้อ ๗๘ กลุ่ มใดและวิ ธี การสมั ครใดมี ผู้ สมั ครเกิ นกว่ าสามคน ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อก
ระดับอาเภอจัดให้มีการลงคะแนนเลือก เพื่อเลือกผู้สมัครของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นให้เหลือสามคน
ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครไม่เกินสามคน ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ไม่ต้องจัดให้มีการเลือก
๒. กำรดำเนินกำรก่อนวันเลือก
ข้อ ๗๙ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจั ด เตรี ย ม
หีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะใช้
ในการเลือกของแต่ละสถานที่เลือกเพื่อส่งมอบให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการตามข้อ ๘๐
ข้อ ๘๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑)
ส่งมอบหีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์และวัส ดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ข้อ ๘๑ การมอบบั ต รลงคะแนนตามข้ อ ๘๐ ให้ จั ด สรรบั ต รลงคะแนนให้ เ พี ย งพอต่ อ
การลงคะแนนเลือกในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร และให้มีการลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ
บัตรลงคะแนนที่ปกหน้าของบัตรลงคะแนน
ข้อ ๘๒ เมื่อได้ตรวจสอบและนับจานวนบัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ลงลายมือชื่อ
ผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกนาบัตรลงคะแนนทั้งหมด
บรรจุลงในหีบบัตรลงคะแนนแล้วปิดหีบบัตรลงคะแนน ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด และ
ให้ ปิด ช่องใส่บัต รลงคะแนนตามแบบ ส.ว. ๓๑ สาหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์แ ละ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้รวมเก็บไว้ในถุงพลาสติกใส
ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนาหีบบัตรลงคะแนน
บั ต รลงคะแนน บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก แบบพิ ม พ์ แ ละวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ ไปเก็ บ รั ก ษาไว้
ในที่ปลอดภัย
๓. กำรดำเนินกำรในวันเลือก
ข้อ ๘๓ ให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวน
การเลือกในวันเลือกไว้ ณ สถานที่เลือก
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ข้อ ๘๔ ในวันเลือก ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
นาหีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการเลือก และผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ต้องไปถึงสถานที่เลือกเวลา
ประมาณ ๐๖.๐๐ นาฬิกา
ข้อ ๘๕ ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกนับจานวน
บัตรลงคะแนนทั้งหมด แล้วจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน
(ส.ว. ๓๒/อ) จานวนสามชุด เพื่อดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก จานวนหนึ่งชุด
(๒) ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ จานวนหนึ่งชุด
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน จานวนหนึ่งชุด
ข้อ ๘๖ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกจัดแบ่งหน้าที่ เพื่อเตรียมการปฏิบัติหน้าที่
ในแต่ละช่วงเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วงเวลารับรายงานตัวผู้สมัคร ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร
แบ่งหน้าที่รับรายงานตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่มในวิธีการสมัครนั้นอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน
(๒) ช่วงเวลาจัดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร
แบ่งหน้าที่ในการลงคะแนน ดังต่อไปนี้
(ก) หน้าที่อานวยความสะดวกบริเวณสถานที่เลือก ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
ลาดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) การจัดระเบียบและควบคุมดูแล
อ านวยความสะดวกแก่ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ หรื อ ผู้ สู ง อายุ
ที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนน เพื่อให้การดาเนินการเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(ข) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก ได้แก่ การตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกแล้วส่งหลักฐานแสดงตน
ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกผู้ทาหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน
(ค) หน้าที่มอบบัตรลงคะแนน ได้แก่ การรับหลักฐานแสดงตน การบันทึกหมายเลข
ลาดับที่ไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน การลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือก
ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ ที่ ต้ น ขั้ ว บั ต รลงคะแนน ฉี ก บั ต รลงคะแนนตามรอยปรุ อ อกจาก
ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พับบัตรลงคะแนน และเขียนหมายเลขกลุ่มที่สมัครของผู้มีสิทธิเลือกด้านหน้ า
บัตรลงคะแนน ก่อนส่งมอบหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิเลือกเพื่อนาไปลงคะแนน
(ง) หน้ า ที่ ค วบคุ ม คู ห าและหี บ บั ต รลงคะแนน ได้ แ ก่ การควบคุ ม ดู แ ลคู ห าและ
หีบบัตรลงคะแนน จัดระเบียบการเข้าไปลงคะแนนการเลือกและอานวยความสะดวกในการใส่บัตรลงคะแนน
ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกนาบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก
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เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือก ในกรณีที่ต้องดาเนินการลงคะแนนมากกว่า
สามกลุ่ ม คณะกรรมการประจ าสถานที่ เลื อ กอาจจั ด แบ่ งผู้ ท าหน้า ที่ ต ามวรรคหนึ่ง (๒) (ข) (ค)
และ (ง) ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๘๗ เมื่อถึงเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัครเดียวกันพร้อมหลักฐานในการรายงานตัว ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนหรือ
บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร โดยให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวลงลายมือชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) และจัดให้ผู้สมัครที่รายงานตัวแล้วรวมอยู่
ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานที่ที่กาหนด เมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถ้ามี
ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาปรากฏตัวอยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่กาหนดก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกรับรายงานตัวผู้สมัครผู้นั้น หากผู้สมัครผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือ
มาไม่ทันตามเวลาที่กาหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
เมื่อดาเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัคร
ที่ไม่ได้มารายงานตัว พร้อมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปีกากับไว้ในช่องหมายเหตุ และให้ประธานกรรมการ
ประจาสถานที่เลือกประกาศจานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน (ส.ว. ๓๓/อ) จานวนสามชุด
และให้ดาเนินการตามข้อ ๘๕ โดยอนุโลม
ข้อ ๘๘ เมื่อคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกของทั้งสองวิธีการสมัครดาเนินการตามข้อ ๘๗
เรียบร้อยแล้ว หรือเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร
เกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัครได้รับทราบ
ข้อ ๘๙ ผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดที่มารายงานตัวมีจานวนไม่เกินสามคน ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้รับเลือกสาหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดาเนินการเลือก และเมื่อผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอประชุมชี้ แจงผู้สมัครตามข้อ ๘๘ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครของกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้นออกจากสถานที่เลือก
กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครที่มารายงานตัวมีจานวนเกินสามคน ให้จัดการลงคะแนน
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น ระยะเวลาลงคะแนนเลือกให้เริ่มเมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ ๘๘ เรียบร้อยแล้ว จนถึงระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น
ข้อ ๙๐ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนของแต่ละวิธีการสมัคร ให้คณะกรรมการประจา
สถานที่เลือกนาหีบบัตรลงคะแนนที่ต้องใช้ในการเลือกมาแสดงให้ผู้มีสิ ทธิเลือกซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกนั้น
เห็ น ว่ า เป็ น หี บ เปล่ า เสร็ จ แล้ ว ให้ ปิ ด หี บ บั ต รลงคะแนนและใส่ ส ายรั ด หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น แทนสายรั ด
แล้วเปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนและบันทึกการดาเนินการดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก
(ส.ว. ๓๔/อ) โดยให้กรรมการประจาสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคนและผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ)
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ข้อ ๙๑ เมื่อดาเนินการตามข้อ ๙๐ แล้ว ให้ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือกกล่าวเปิด
การลงคะแนนเลื อ ก เช่ น กล่ า วว่ า “บั ด นี้ ถึ ง เวลาการลงคะแนนแล้ ว ขอเปิ ด การลงคะแนน”
แล้วจึงเริ่มดาเนินการลงคะแนนต่อไป
๔. กำรลงคะแนน
ข้อ ๙๒ ให้ผู้มีสิทธิเลือกมาแสดงตนต่อกรรมการประจาสถานที่เลือกผู้ทาหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกพร้อมบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรปู ถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชนของ
ผู้ถือบัตร เมื่อกรรมการประจาสถานที่เลือกพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งหลักฐานแสดงตน
ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกผู้ทาหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน
ให้ กรรมการประจาสถานที่เลือกผู้ทาหน้าที่มอบบัตรลงคะแนนเขียนหมายเลขลาดับที่ของ
ผู้มีสิทธิเลือกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน แล้วให้กรรมการประจาสถานที่เลือกลงลายมือชื่อ
ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พับบัตรลงคะแนนแล้วเขียนหมายเลขกลุ่มที่สมัครของผู้มีสิทธิเ ลือกด้านหน้า
บัตรลงคะแนนก่อนส่งมอบหลักฐานการแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกเพื่อนาไปลงคะแนน
ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกไม่มีนิ้วหัว แม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ
ทั้ ง สองข้ า งให้ พิ ม พ์ ล ายนิ้ ว มื อ ใดนิ้ ว มื อ หนึ่ ง แทน หากไม่ มี นิ้ ว มื อ อยู่ เ ลยให้ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น และ
ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกหมายเหตุว่าไม่มีลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ข้อ ๙๓ การลงคะแนนให้ เ ขี ย นหมายเลขผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งการเลื อ กในกลุ่ ม เดี ย วกั น และ
วิธีการสมัครเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิกใน “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” ได้ช่องละหนึ่งหมายเลข และ
ให้ เ ลื อ กผู้ ส มั ค รได้ ไ ม่ เ กิ น สองคน โดยจะลงคะแนนให้ ต นเองก็ ไ ด้ แ ต่ จ ะลงคะแนนให้ ผู้ ส มั ค รใด
เกินหนึ่งคะแนนมิได้
ข้อ ๙๔ เมื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กได้ ล งคะแนนแล้ ว ให้ พั บ บั ต รลงคะแนนเพื่ อ มิ ใ ห้ ผู้ อื่ น เห็ น ว่ า
ลงคะแนนให้กับผู้ใดและให้นาบัตรลงคะแนนนั้นใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง แล้วให้รออยู่
ในสถานที่เลือกจนกว่าคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกจะปิด ประกาศรายงานผลการนับคะแนน
(ส.ว. ๓๘/อ) ไว้ ณ สถานที่เลือก
ข้อ ๙๕ ให้ ก รรมการประจาสถานที่ เลื อกผู้ ทาหน้าที่ ควบคุมคู หาและหีบบัต รลงคะแนน
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการลงคะแนนแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนภายใต้การกากับดูแล
ของกรรมการประจาสถานที่เลือก โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ
ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกได้ลงคะแนนด้วยตนเอง โดยให้ผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภออนุญาต ให้ ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาใน
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การใช้สิทธิเลือกที่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลือกหรือการลงคะแนน สามารถนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปในสถานที่เลือกได้ เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพทาให้ไม่สามารถเขียนหมายเลขในบัตรลงคะแนนเลือกได้ ให้กรรมการประจาสถานที่เลือก
เป็นผู้กระทาการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกนั้นโดยให้มีกรรมการประจาสถานที่เลือกอีกหนึ่งคนเป็นพยาน
แล้วบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ)
ข้อ ๙๖ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน จะให้ผู้ใดเข้าไปในสถานที่เลือกไม่ได้ เว้นแต่
ผู้มีหน้าที่ในการดาเนินการเลือกและผู้มีสิทธิเลือกโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาลงคะแนน นอกจากผู้มีสิทธิเลือก
ซึ่งเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจาเป็นให้กรรมการประจาสถานที่เลือก
บันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการเลื อกตั้งประจาจังหวัด ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด คณะกรรมการการเลือก
ผู้อานวยการการเลือก และผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ผู้ อ านวยการการเลื อ ก มี สิ ท ธิ เ ข้ า ไปในสถานที่ เ ลื อ กได้ เพื่ อ ท าการสอดส่ อ งดู แ ลหรื อ แนะน าให้
การดาเนินการเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกบันทึกการเข้าไปในสถานที่เลือกของบุคคลตามวรรคสองไว้ใน
รายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ)
ข้อ ๙๗ ภายใต้ข้อบังคับหมวด ๗ การเก็บรักษาเอกสาร การทาลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือก
และทาลายบัตรลงคะแนน ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เปิด ทาลาย ทาให้เสียหาย
ทาให้เปลี่ยนสภาพหรือทาให้ไร้ประโยชน์หรือนาไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนน หรือบัตรลงคะแนน หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙๘ ในระหว่างการลงคะแนน ถ้าผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องให้ทา
การทักท้วงและให้กรรมการประจาสถานที่เลือกบันทึกคาทักท้วงพร้อมทั้งคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ) แล้วให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจาสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ ๙๙ ในวัน เลือก ถ้าการลงคะแนนในสถานที่เลือกใดไม่สามารถกระทาได้เนื่องจาก
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น กรณียังไม่ได้เปิดให้มีการลงคะแนน
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๓๕/อ จานวนสามชุด เพื่อ
(๑.๑) ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เลือกหนึ่งชุด
(๑.๒) ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนึ่งชุด
(๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด
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(๒) รายงานผู้อานวยการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกไว้
ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอกาหนด
(๔) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ)
ข้อ ๑๐๐ เมื่ อ เปิ ด ให้ มี ก ารลงคะแนนและมี ก ารลงคะแนนแล้ ว กรณี มี เ หตุ ต ามข้ อ ๙๙
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการลงคะแนน (ส.ว. ๓๕/อ) จานวนสามชุด และให้นาความในข้อ ๙๙ (๑)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) รายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกดาเนินการ ดังนี้
(๑) ระงับการมอบบัตรลงคะแนนและปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน (ส.ว. ๓๑) แล้วลงลายมือชื่อ
บนฝาหี บ บั ต รลงคะแนน และปิ ด ทั บ ลายมื อ ชื่ อ ทั้ ง หมดด้ ว ยเทปกาวใสเพื่ อ ป้ อ งกั น การเปลี่ ย น
หีบบัตรลงคะแนน
(๒) นั บ บั ต รลงคะแนนที่ เ หลื อ ให้ ท ราบจ านวนและใช้ โ ลหะหรื อ วั ต ถุ อื่ น เจาะทะลุ บั ต รใน
ส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระทา
ด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้
(๓) นับจานวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ)
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
(๔) จัดทารายงานส่งหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๐/อ)
(๕) บันทึกเหตุการณ์งดลงคะแนน จานวนบัตรลงคะแนนตาม (๒) และจานวนผู้มาแสดงตน
และรับบัตรลงคะแนนตาม (๓) ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ)
(๖) นาสิ่งของต่อไปนี้ (ถ้ามี) ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอกาหนด ได้แก่
(๖.๑) หีบบัตรลงคะแนน
(๖.๒) บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน
(๖.๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
(๖.๔) ประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน (ส.ว. ๓๒/อ)
(๖.๕) ประกาศจานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนนเลือก (ส.ว. ๓๓/อ)
(๖.๖) รายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ )
(๖.๗) คูหาลงคะแนนทั้งหมด และวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ
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ข้อ ๑๐๑ กรณีมีเหตุตามข้อ ๙๙ หรือข้อ ๑๐๐ คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกาหนด
วั น เลื อกใหม่ ของการเลือ กระดับอ าเภอ การเลื อกระดับจัง หวัด หรื อการเลื อกระดับประเทศตาม
ความจาเป็นก็ได้
๕. กำรดำเนินกำรหลังปิดกำรลงคะแนน
ข้อ ๑๐๒ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว
ให้ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือกกล่าวปิดการลงคะแนน เช่น กล่าวว่า “บัดนี้ การลงคะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว ให้ปิดการลงคะแนน” และให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกลงลายมือชื่อในป้าย
สาหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน (ส.ว. ๓๑) แล้วนาป้ายดังกล่าวปิดทับช่องใส่บัตรบนหีบบัตรลงคะแนน
ข้อ ๑๐๓ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกนาบัตรลงคะแนนที่เหลือมานับให้ทราบจานวน
แล้วทาเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัสดุอื่นเจาะทะลุบัตรลงคะแนนทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง
ใช้ เ ชื อ กร้ อ ยรู ผู ก รวมให้ เ ป็ น ปึ ก เดี ย วกั น หรื อ กระท าด้ ว ยวิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ส ามารถป้ อ ง กั น มิ ใ ห้ ใ ช้
บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ได้ รวมทั้งจัดทาประกาศรายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้น
การลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๓๖/อ จานวนสามชุด เพื่อดาเนินการตามข้อ ๘๕ โดยอนุโลม
๖. กำรนับคะแนน
ข้อ ๑๐๔ การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้ กระทา ณ สถานที่เลือก
โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้
ข้อ ๑๐๕ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน ดังนี้
(๑) กรรมการประจาสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง มีหน้าที่หยิบบัตรลงคะแนนทีละฉบับ วินิจฉัย
บัตรลงคะแนน และอ่านคะแนน
(๒) กรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กคนที่ ส อง มี ห น้ า ที่ ข านทวนคะแนนและขี ด คะแนนใน
แบบขีดคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๓๗
(๓) กรรมการประจ าสถานที่เ ลื อกคนที่ ส าม มี ห น้ าที่ เ จาะบัต รลงคะแนนที่ ได้วิ นิจ ฉัยจาก
กรรมการประจาสถานที่เลือกคนที่หนึ่งแล้วแยกเก็บใส่ภาชนะที่เตรียมไว้
ในกรณี ที่ ต้ อ งด าเนิ น การนั บ คะแนนมากกว่ า สามกลุ่ ม กรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ ก
ตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้
ข้อ ๑๐๖ ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกดาเนินการเปิดหีบบัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัคร หากพบว่ามีบัตรลงคะแนนผิ ดกลุ่มปะปนมาในหีบบัตรลงคะแนน ให้กรรมการ
ประจาสถานที่เลือกที่พบบัตรผิดกลุ่ม มอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวแก่ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
เพื่อนาไปรวมกับบัตรลงคะแนนในหีบบัตรลงคะแนนที่ถูกต้อง โดยให้บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจา
สถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ) และให้ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าว
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ข้อ ๑๐๗ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครช่องหนึ่งช่องใด ดังต่อไปนี้
ไม่ให้นับเป็นคะแนนสาหรับช่องหมายเลขนั้น
(๑) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก
(๒) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอารบิก
(๓) บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
(๔) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครใน “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” เกินกว่าหนึ่งหมายเลข
ผู้สมัครในช่องเดียวกัน
(๕) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้สมัครใน “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”
(๖) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครนอก “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” และให้นับคะแนนใน
“ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” ที่สามารถนับคะแนนได้
ข้อ ๑๐๘ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับ
เป็นคะแนน
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน
นอกจากหมายเลขผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก
(๓) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครเกินจานวนที่กาหนด
(๔) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจาสถานที่เลือกมอบให้
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามข้อ ๑๐๗ ทั้งสอง “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”
(๖) บัตรที่มีลักษณะตามข้อ ๑๐๗ และลงคะแนนเลือกผู้สมัครเพียงคะแนนเดียว
ข้อ ๑๐๙ เมื่อคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกดาเนินการตามข้อ ๑๐๕ และข้อ ๑๐๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการนับคะแนน ดังนี้
(๑) กรรมการประจาสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง หยิบบัตรลงคะแนนครั้งละฉบับ คลี่บัตรลงคะแนน
วินิจฉัยบัตรลงคะแนน และอ่าน ดังนี้
(๑.๑) ถ้ า เป็ น บั ต รดี ให้ อ่ า นว่ า “ดี ” และอ่ า นหมายเลขของผู้ ส มั ค รที่ ไ ด้ค ะแนนว่า
“.. และ ..” พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกได้เห็น
(๑.๒) ถ้าเป็นบัตรลงคะแนนที่มีลักษณะตามข้อ ๑๐๗ ให้อ่านว่า “ดีบางส่วน” และ
อ่ า นหมายเลขของผู้ ส มัค รที่ ไ ด้ค ะแนนว่ า “..” พร้ อ มทั้ ง ชู บั ต รลงคะแนนโดยเปิ ด เผยให้ผู้ ที่ อ ยู่ใน
บริเวณสถานที่เลือกได้เห็น
(๑.๓) ถ้าเป็น บัต รลงคะแนนที่มีลักษณะตามข้อ ๑๐๘ ให้อ่านว่า “เสีย” พร้อมทั้ง
ชู บั ตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ ผู้ ที่อยู่ ในบริ เวณสถานที่เลื อกได้ เห็น และให้ กรรมการประจาสถานที่
เลือกคนหนึ่งสลักหลังบัตรลงคะแนนว่า “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเสียเพราะเหตุใด
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(๒) กรรมการประจาสถานที่ เ ลือ กคนที่ส อง ขานทวนหมายเลข แล้ ว จึ งขี ด คะแนนลงใน
แบบขีดคะแนน โดยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน สาหรับการขีดคะแนน
ในแบบขีดคะแนน ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งขีดต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก และ
วงกลมหรือวงรีล้อมรอบ เช่น ดังรูป หรือ หรือ เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนน และ
ให้ทาเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด
(๓) กรรมการประจาสถานที่เลือกคนที่สาม รับบัตรลงคะแนนจากกรรมการประจาสถานที่เลือก
คนที่หนึ่ง หลังจากที่กรรมการประจาสถานที่เลือกคนที่สองได้ขานทวนหมายเลขและขีดคะแนนแล้ว
ให้เจาะมุมบัตรลงคะแนนที่วินิจฉัย แล้วพับบัตรลงคะแนนแยกเก็บใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ โดยแยก
เป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบและใส่บัตรเสียหนึ่งใบ
เมื่ อ กรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กได้ นั บ คะแนนจากบั ต รลงคะแนนหมดแล้ ว ให้ ค ว่ า
หีบบัตรลงคะแนนให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกเห็นได้โดยชัดเจนว่าไม่มีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ใน
หีบบัตรลงคะแนนแล้ว
ข้อ ๑๑๐ ในระหว่างการนับคะแนน ถ้าผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ทา
การทักท้วงและให้กรรมการประจาสถานที่เลือกบันทึกคาทักท้วง พร้อมทั้งคาวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ) แล้วให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจาสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน
ข้อ ๑๑๑ ห้ามมิให้กรรมการประจาสถานที่เลือกจงใจนับบัตรลงคะแนน อ่านบัตรลงคะแนน
หรือรวมคะแนนให้ผิดจากความจริง หรือกระทาการใดโดยไม่มีอานาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตร
ลงคะแนนชารุด เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรลงคะแนน
ที่ใช้ได้ หรือทารายงานการลงคะแนนผิดจากความจริง
ข้อ ๑๑๒ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนับคะแนน โดยให้นับจานวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนว่าตรงกับจานวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกหรือไม่ หากถูกต้องตรงกันให้นาบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้วเก็บใส่ในถุงพลาสติกใส
(ถุงชั้นใน) ตามประเภทบัตรดีและบัตรเสีย แล้วรายงานผลการนับคะแนนตามข้อ ๑๑๓ ต่อผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอโดยเร็ว สาหรับแบบขีดคะแนนให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
กรณีจานวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือก ให้กรรมการ
ประจาสถานที่เลือกดาเนินการตรวจสอบ ถ้าจานวนบัตรลงคะแนนยังไม่ตรงกับจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือก
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีก ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) รายงานผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอพร้อมเหตุผลของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับ
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือก

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ อ าเภอรายงานผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
(๓) ส่งหี บบัตรลงคะแนนและสิ่งของตามข้อ ๑๑๖ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๔๐/อ
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสอง (๒) แล้ว หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
การเลือกดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้กาหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอาเภอ
การเลือกระดับจังหวัด หรือการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑๓ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกจัดทารายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/อ)
ของแต่ละกลุ่มจานวนสามชุด แล้วดาเนินการ ดังนี้
(๑) ปิดไว้ ณ สถานที่เลือก จานวนหนึ่งชุด
(๒) ใส่ ใ นถุ ง พลาสติ ก ใส (ถุ ง ชั้ น นอก) ซึ่ ง บรรจุ ถุ ง บั ต รลงคะแนนที่ นั บ เป็ น คะแนนแล้ ว
จานวนหนึ่งชุด
(๓) ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑)
จานวนหนึ่งชุด
ข้อ ๑๑๔ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกจัดเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัคร ไว้ในถุงพลาสติกใส (ถุงชั้นนอก) ดังนี้
(๑) ถุงพลาสติกใส (ถุงชั้นใน) ตามข้อ ๑๑๒
(๒) แบบขีดคะแนนที่ใช้ในการขีดคะแนนแล้ว (ส.ว. ๓๗)
(๓) แบบข้อมูลจานวนบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๓๙/อ)
(๔) รายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/อ)
การบรรจุเอกสารตาม (๓) ให้บรรจุในลักษณะที่มองเห็นได้วา่ เป็นถุงพลาสติกใสของกลุ่ม และ
วิธีการสมัครใด และทาการปิดถุงพลาสติกใสด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงพลาสติกใส
ข้อ ๑๑๕ เมื่ อ ได้ บ รรจุ สิ่ ง ของลงในถุ ง พลาสติ ก ใส (ถุ ง ชั้ น นอก) ตามข้ อ ๑๑๔ แล้ ว
ให้กรรมการประจาสถานที่เลือกดาเนินการ ดังนี้
(๑) นาถุงพลาสติกใส (ถุงชั้นนอก) ใส่ในหีบบัตรลงคะแนน
(๒) ปิดหีบบัตรลงคะแนนพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด
ข้อ ๑๑๖ ให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดาเนินการ
นาส่งสิ่งของคืนให้แก่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑)
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๐/อ) ดังนี้
(๑) หีบบัตรลงคะแนน ตามข้อ ๑๑๕
(๒) คูหาลงคะแนน

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

(๓) เอกสารสาคัญประกอบด้วย
(๓.๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุ
การลงคะแนน
(๓.๒) บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน
(๓.๓) แบบพิมพ์ประจาสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
(๔) วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก
(๕) ป้ายต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ ๑๑๗ ในการรับสิ่งของจากคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและการเก็บรักษาเอกสาร
เกี่ยวกับการเลือก ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑)
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจรับหีบบัตรลงคะแนน คูหาลงคะแนน สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก
(๒) บันทึกผลการนับคะแนนการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร ตามแบบ ส.ว. ๓๘/อ
ลงในระบบบริหารการจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
(๓) ยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน
ข้อ ๑๑๘ ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) ดาเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน
ดังนี้
(๑) เปิดหีบบัตรลงคะแนน ตามข้อ ๑๑๖ (๑) แล้วนาถุงใส่บัตรลงคะแนนแยกตามวิธีการสมัคร
และเรียงลาดับกลุ่ม รวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนหีบใดหีบหนึ่ง ทาการปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) ลงลายมือชื่อบนสายรัด
ทั้งนี้ ให้ ดาเนิน การน าถุงใส่บัตรลงคะแนนที่เหลือรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนใบอื่นทานองเดียวกัน
จนครบทุกถุง
(๒) ให้จัดทาข้อมูลจานวนถุงใส่บัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่อยู่ใน
หี บ บั ต รลงคะแนน ตามแบบ ส.ว. ๔๑ จ านวนสองชุ ด โดยชุ ด ที่ หนึ่ งปิด ไว้ที่ หีบ บัต รลงคะแนน
ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน
(๓) จัดทาบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่ถูกบรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ตามแบบ ส.ว. ๔๒/อ
เพื่อส่งมอบบัญชีดังกล่าวให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(๔) นาหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมบัตรลงคะแนนแล้วไปเก็บ ณ สถานที่ตามที่ผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอกาหนด
ข้อ ๑๑๙ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) ส่งมอบบัญชีขอ้ มูลบัตรลงคะแนนตามข้อ ๑๑๘ (๓) และข้อมูลสถานที่
เก็ บรั กษาตามข้ อ ๑๑๘ (๔) รวมทั้ งเอกสารและวั สดุ อุ ปกรณ์ ที่ เกี่ ยวกั บการเลื อกแก่ ผู้ อ านวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดตามแบบ ส.ว. ๔๓/อ

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก
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เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ถือว่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
ข้อ ๑๒๐ ในกรณีการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกใดไม่สามารถกระทาได้ อันเนื่องมาจาก
เกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอย่างอื่น หรือความจาเป็นที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย กรณียังไม่ได้นับคะแนนให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนตามแบบ ส.ว. ๔๔/อ จานวนสามชุด เพื่อ
(๑.๑) ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่เลือกหนึ่งชุด
(๑.๒) ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดหนึ่งชุด
(๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด
(๒) รายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนนและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอกาหนด
(๔) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก (ส.ว. ๓๔/อ)
ข้อ ๑๒๑ เมื่อนับคะแนนไปแล้วบางส่วน กรณีมีเหตุตามข้อ ๑๒๐ ให้ผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอดาเนินการ ดังนี้
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนสาหรับสถานที่เลือกนั้น ตามแบบ ส.ว. ๔๔/อ จานวนสามชุด
และให้นาความในข้อ ๑๒๐ (๑) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) จัดเก็บบัตรลงคะแนนที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วและบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยไว้
ในถุงพลาสติกใสอย่างละหนึ่งใบ แล้วนาไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรลงคะแนน
(๓) ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระทาการด้วยวิธีการอื่นใด
ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรลงคะแนนได้
(๔) จัดเก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนนตาม (๓) และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกไว้ในที่ปลอดภัย
ตามที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอกาหนด
(๕) รายงานผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว
(๖) บันทึกสาเหตุและการดาเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก
ข้อ ๑๒๒ กรณีมีเหตุตามข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด
วันนับคะแนนใหม่ในอาเภอนั้นก่อนวันเลือกในระดับต่อไปไม่น้อยกว่าสามวัน หรือตามความจาเป็น
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๗. กำรเลือกกันเองใหม่
ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/อ)
จากคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกแล้ว ปรากฏผลการนับคะแนนเลือกว่าผู้สมัครในกลุ่มใดและ
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้สมัครและแสดงตน
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก
และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการ
ให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิ
ที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก
การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่งให้ดาเนินการโดยพลัน โดยให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ประกาศให้มีการเลือกใหม่ ตามแบบ ส.ว. ๔๕/อ และให้คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกดาเนินการเบิก
หีบบัตรลงคะแนน บัตรลงคะแนน บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือก แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การเลือก
จากผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ณ สถานที่เลือก และให้นาความในหมวด ๔ การดาเนินการเลือก
ระดับอาเภอ ส่วนที่ ๕ การเลือก ๔. การลงคะแนน ๕. การดาเนินงานหลังปิดการลงคะแนน และ
๖. กำรนับคะแนน มำใช้บังคับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้ดำเนินกำรเลือกกันเองใหม่เฉพำะผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่ ณ สถำนที่เลือก หำกผู้ใดไม่อยู่
ณ สถานที่เลือก ให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
๘. กำรจับสลำก
ข้อ ๑๒๔ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในลาดับที่มีคะแนนเท่ากัน
อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอจัดให้ผู้ซงึ่ ได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากทันทีเพื่อเลือกกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก
ข้อ ๑๒๕ ในการจับสลาก ให้ดาเนินการจับสลากทีละกลุ่มและทีละวิธีการสมัคร ดังนี้
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทา
สลากหมายเลขเท่ากับจานวนผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน โดยใส่สลากลงในภาชนะทึบแสง แล้วทาการเขย่า
ภาชนะให้สลากคละกันเพื่อไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากลาดับหมายเลขใด แล้วให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
เป็นผู้จับสลากลาดับหมายเลขจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ ลาดับหมายเลขใดที่ถูกจับมาขึ้นมา
ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากตามลาดับหมายเลขที่จับสลากได้ในการจับสลากครั้งที่ สอง
ให้ผู้สมัครจับสลากจนครบจานวนผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน
(๒) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดทาสลากเท่ากับจานวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก เป็นสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า “ได้รับเลือก”
เท่าจานวนผู้ได้รับเลือกที่ยังขาดอยู่ นอกจากนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือก” ผู้สมัครใด
จับสลากซึ่งมีข้อความว่า “ได้รับเลือก” ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก
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ให้ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒) ไว้ ใ นบั น ทึ ก แสดงผลการจั บ สลาก
ตามแบบ ส.ว. ๔๖/อ ด้วย
ข้อ ๑๒๖ เมื่อถึงกาหนดเวลาการจับสลาก หากผู้สมัครที่จะต้องจับสลากไม่อยู่ ณ สถานที่เลือก
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับสลากแทน โดยให้ดาเนินการ
ตามข้อ ๑๒๕
๙. บัญชีรำยชื่อผูไ้ ด้รบั เลือกระดับอำเภอ
ข้อ ๑๒๗ เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน ตามแบบ
ส.ว. ๓๘/อ จากคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกแล้ว ให้จัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอ
ตามแบบ ส.ว. ๔๗/อ โดยให้ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดสามลาดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละ
วิธีการสมัครเป็น ผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอ และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคนให้เฉพาะผู้สมัคร
ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
การจั ด ท าบั ญชีร ายชื่ อผู้ ไ ด้รั บเลื อ กระดับอ าเภอตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ อ านวยการการเลือก
ระดับอาเภอประกาศให้ผู้สมัครตามข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอาเภอด้วย
ข้อ ๑๒๘ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดับอ าเภอส่ง บัญ ชีร ายชื่ อผู้ ได้ รับเลื อกระดับอาเภอ
(ส.ว. ๔๗/อ) ตามข้อ ๑๒๗ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัว
ของผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอ ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอาเภอเพื่อดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๒๙ ในกรณีมีบัตรสารองอยู่ในความครอบครองของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอดาเนินการ
ตามข้อ ๑๒๗ แล้ว ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๑) ดาเนินการเจาะทะลุบัตรลงคะแนน
สารองทั้งหมดในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าปกหลัง แล้วให้ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน
หรือกระทาการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรลงคะแนนที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้
แล้วมัดบัตรลงคะแนนผ่านรูเจาะ ผูกรวมไว้ให้เป็นปึกเดียวกันเพื่อนาเก็บรักษาพร้อมบัตรลงคะแนนที่
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกส่งกลับมาภายหลังการลงคะแนนแล้วตามข้อ ๑๑๖
หมวด ๕
กำรดำเนินกำรเลือกระดับจังหวัด
ข้อ ๑๓๐ เมื่อได้มีประกาศกาหนดวันเลือกระดับจังหวัด ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
ประกาศกาหนดสถานที่เลือกในเขตจังหวัดนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบ ส.ว. ๒๘/จ
จานวนสามชุด และให้นาความข้อ ๖๘ และข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๑ การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอของแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๒)
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จัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับหมายเลขตามลาดับตัวอักษรในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร และ
ให้นาความในข้อ ๖๓ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๒ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มอบเอกสาร
หรือข้อมูลแนะนาตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ ๑๓๓ บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอของแต่ ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๒) จัดทา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก
ระดับอาเภอตามข้อ ๑๓๑ และให้นาความในข้อ ๗๑ และข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๔ บั ต รลงคะแนนระดั บ จั ง หวั ด ให้ น าความในข้ อ ๗๓ ข้ อ ๗๔ และข้ อ ๗๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๕ หีบบัตรลงคะแนนระดับจังหวัด ให้นาความในข้อ ๗๖ และข้อ ๗๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน
หรือมีผู้มารายงานตัวภายในกาหนดเวลาไม่เกินสี่คน ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอซึ่งมารายงานตัวนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสาหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดาเนินการเลือก
ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอรวมกันแล้วเกินสี่คน
และมีผู้มารายงานตัวภายในกาหนดเวลาเกินสี่คน ให้ดาเนินการเลือกระดับจังหวัดโดยนาความในหมวด ๔
การดาเนินการเลือกระดับอาเภอ ส่วนที่ ๕ การเลือก ยกเว้นข้อ ๗๘ และข้อ ๑๑๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามข้อ ๓๒ (๒) ส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน รวมทั้ง
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ตามแบบ ส.ว. ๔๓/จ
และเมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว ให้ถือว่าเอกสาร
และวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นความควบคุ ม ดู แ ลของผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั งหวั ด
การดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
ข้อ ๑๓๘ เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้รับรายงานผลการนับคะแนน ตามแบบ
ส.ว. ๓๘/จ จากคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกแล้ว ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและ
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอ
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกัน
ในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
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ดาเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก
การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ ๑๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓๙ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในลาดับที่มีคะแนนเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่คน ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก
การจับสลากตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ ๑๒๕ และข้อ ๑๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๐ เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/จ)
จากคณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กแล้ ว ให้ จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กระดั บ จั ง หวั ด
ตามแบบ ส.ว. ๔๗/จ โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ลาดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน ให้เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก
การจั ด ทาบัญชีรายชื่ อผู้ไ ด้รับ เลือ กระดับจั งหวัด ตามวรรคหนึ่ง ให้ ผู้ อานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดประกาศให้ผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอ ตามข้อ ๑๓๖ เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดด้วย
ข้อ ๑๔๑ ให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
(ส.ว. ๔๗/จ) ตามข้อ ๑๔๐ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัว
ของผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
หมวด ๖
กำรดำเนินกำรเลือกระดับประเทศ
ข้อ ๑๔๒ เมื่อได้มีประกาศกาหนดวันเลือกระดับประเทศ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
ประกาศกาหนดสถานที่เลือก ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบ ส.ว. ๒๘/ป จานวนสามชุด
และให้นาความในข้อ ๖๘ และข้อ ๖๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๓ การจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ได้รั บเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมัคร ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๓)
จัดทาบัญชีรายชื่อเรียงลาดับหมายเลขตามลาดับตัวอักษรในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร และ
ให้นาความในข้อ ๖๓ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๔ ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ ประเทศหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมาย มอบเอกสาร
หรือข้อมูลแนะนาตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ ๑๔๕ บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลื อกจากการเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ
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ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ ๓๒ (๓) จัดทา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก
ระดับจังหวัดตามข้อ ๑๔๓ และให้นาความในข้อ ๗๑ และข้อ ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๖ บั ต รลงคะแนนระดับประเทศ ให้ น าความในข้อ ๗๓ ข้ อ ๗๔ และข้อ ๗๕
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๗ หีบบัตรลงคะแนนระดับประเทศ ให้นาความในข้อ ๗๖ และข้อ ๗๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔๘ ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม ใดและวิ ธี ก ารสมั ค รใดมี ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กระดั บ จั ง หวั ด รวมกั น แล้ ว
ไม่เกินสิบคน หรือมีผู้มารายงานตัวภายในกาหนดเวลาไม่เกินสิบคน ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
ซึ่ ง มารายงานตั ว นั้ น เป็น ผู้ไ ด้รั บเลื อ กระดั บประเทศส าหรั บกลุ่ มนั้ นและวิธี การสมั ค รนั้ นโดยไม่ต้อง
ดาเนินการเลือก
ข้อ ๑๔๙ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้วเกินสิบคน
และมีผู้มารายงานตัวภายในกาหนดเวลาเกินสิบคน ให้ดาเนินการเลือกระดับประเทศโดยนาความ
ในหมวด ๔ การดาเนินการเลือกระดับอาเภอ ส่วนที่ ๕ การเลือก ยกเว้นข้อ ๗๘ และข้อ ๑๑๙
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามข้อ ๓๒ (๓) ส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรั กษาบัตรลงคะแนน รวมทั้ง
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ว. ๔๓/ป
และเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว ให้ถือว่าเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแลของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง การดาเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน
ข้อ ๑๕๐ เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน ตามแบบ
ส.ว. ๓๘/ป จากคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกแล้ว ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและวิธีการ
สมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่า
การเลื อ กไม่ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ ประเทศด าเนิ น การ
ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก
การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นาความในข้อ ๑๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ข้อ ๑๕๑ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใด มีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในลาดับที่มีคะแนนเท่ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสิบคน ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากกันเอง เพื่อเรียงลาดับว่าผู้ใดจะได้รับเลือก
การจับสลากตามวรรคหนึ่งให้นาความในข้อ ๑๒๕ และข้อ ๑๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๒ เมื่อผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน (ส.ว. ๓๘/ป)
จากคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกแล้ว ให้รายงานผลการนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
ตามแบบ ส.ว. ๓๘/ป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
ข้อ ๑๕๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนตามข้อ ๑๕๒ แล้ว
ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง
สุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเรียงลาดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ลาดับที่หนึ่งถึงลาดับที่สิบตามผลการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
เพื่อส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป ตามแบบ ส.ว. ๔๘
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดาเนินการสืบสวนและไต่สวนแล้ว
ปรากฏว่ า ผู้ ส มั ค รกระท าการใด ๆ อั น เป็ นเหตุ ใ ห้ การเลื อกมิ ได้ เ ป็ นไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ยงธรรม
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี
พร้อมทั้งให้เลื่อนลาดับของผู้ได้รับคะแนนในลาดับถัดไปของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นขึ้นมาแทน
เมื่ อพ้ นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ งแล้ ว หากคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง ยั งด าเนิ นการสื บสวน
และไต่ สวนไม่ แล้ วเสร็ จ ให้ ด าเนิ นการส่ งรายชื่ อตามวรรคหนึ่ งแล้ วรายงานเหตุ ดั งกล่ าวให้ คณะรั กษา
ความสงบแห่งชาติทราบ แล้วให้ดาเนินการสืบสวนและไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ได้ มี ค าสั่ ง ตามวรรคสองแล้ ว ให้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศา ลฎี ก า
เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
หมวด ๗
กำรเก็บรักษำเอกสำร กำรทำลำยเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเลือก
และกำรทำลำยบัตรลงคะแนน
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๕๔ เอกสารหลักฐาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความครอบครองของผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดพ้นจากหน้าที่ ให้ถือว่าอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๒
กำรเก็บรักษำเอกสำรและกำรทำลำยเอกสำรที่เกี่ยวกับกำรเลือก
ข้อ ๑๕๕ ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเก็บรักษาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเลือกที่ได้รับมอบตามข้อ ๑๑๙ วรรคสอง และข้อ ๑๓๗ วรรคสอง และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกที่ได้รับมอบตามข้อ ๑๔๙ วรรคสอง ไว้จนกว่า
จะได้รับอนุญาตให้ทาลายได้ การดาเนินการใด ๆ ก่อนการทาลายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
ข้อ ๑๕๖ การเก็ บ รั ก ษาเอกสารและการท าลายเอกสารที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ ก ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการทาลายเอกสาร
ส่วนที่ ๓
กำรทำลำยบัตรลงคะแนน
ข้อ ๑๕๗ บัตรลงคะแนนที่จะทาลายได้ตามระเบียบนี้ ได้แก่
(๑) บัตรลงคะแนนที่เป็นคะแนน
(๒) บัตรเสีย
(๓) บัตรลงคะแนนที่เหลือ
การทาลายตามวรรคหนึ่ง ให้ทาลายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) เป็ น บั ต รลงคะแนนที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ด าเนิ น การส่ ง รายชื่ อ ให้ ค ณะรั ก ษา
ความสงบแห่ งชาติต ามข้อ ๑๕๓ แล้ว เป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันส่งรายชื่อให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
(๒) เป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านหรือมี แต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือศาลฎีกา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว
(๓) เป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครองในความผิด
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกหรือการนับคะแนนค้างการพิจารณาหรือมีกรณี
การฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว
ข้อ ๑๕๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทาลาย
บัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับประเทศ ประกอบด้วย ผู้อานวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ
พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และให้พนักงานของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ ผู้ อ านวยการส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งประจ าจั งหวัด แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนิ น การท าลายบั ต รลงคะแนนที่ ใ ช้ ใ นการเลื อ กระดั บ อ าเภอและระดั บ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๔๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

หัวหน้ากลุ่มงานเป็นประธานกรรมการ พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และให้พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ
ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่
ทาหน้าที่ประธานกรรมการ มติของคณะกรรมการดาเนินการทาลายบัตรลงคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก
ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
ข้อ ๑๕๙ คณะกรรมการดาเนินการทาลายบัตรลงคะแนนตามข้อ ๑๕๘ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท ารายละเอี ย ดและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง พร้ อ มทั้ ง ความเห็ น และวิ ธี ก ารท าลาย
เสนอขออนุมัติทาลายบัตรลงคะแนน
(๒) เสนอรายงานตาม (๑) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
(๓) ควบคุมการทาลายบัตรลงคะแนนที่ได้รับอนุมัติให้ทาลายแล้ว
ข้อ ๑๖๐ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับรายงานตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้พิจารณาดาเนินการ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๑๕๗
(๒) หากเป็น ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี เสนอคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติการทาลายบัตรลงคะแนนโดยเร็ว
ข้อ ๑๖๑ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับอนุมัตใิ ห้ทาลายบัตรลงคะแนนแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการ
ด าเนิ นการท าลายบั ตรลงคะแนน และให้ มี การควบคุ มดู แลโดยเคร่ งครั ดมิ ให้ บั ตรลงคะแนนเล็ ดลอด
ออกไปภายนอกหรือมีผู้นาไปใช้ในทางที่มิชอบ แล้วให้จัดทารายงานผลการทาลายบัตรลงคะแนน
ข้อ ๑๖๒ ให้ดาเนินการทาลายบัตรลงคะแนนด้วยวิธกี ารใด ๆ ที่ได้รับการอนุมตั ิ เช่น วิธีการ
เผาทาลายหรือวิธีการอื่น และวิธีการทาลายนั้นจะต้องทาให้บัตรลงคะแนนถูกทาลายจนสิ้นสภาพและ
ไม่สามารถนามาใช้ได้อีก
การทาลายบัตรลงคะแนนโดยวิธีการใด ๆ หากจะเป็นผลให้มีรายได้เกิดขึ้น ให้เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และเงินที่ได้ให้ส่งเป็นรายได้ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการทาลายบัตรลงคะแนนให้เสนอขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจาก
เงินงบประมาณของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๗๔ ก

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

ข้อ ๑๖๓ เมื่อได้ดาเนินการทาลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับอาเภอหรือระดับจังหวัด
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดรายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป
หมวด ๘
ตัวอย่ำงบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน
แผนผังสถำนที่เลือก และแบบพิมพ์
ข้อ ๑๖๔ ตัวอย่างบัตรลงคะแนน หีบบัตรลงคะแนน แผนผังสถานที่เลือก และแบบพิมพ์ที่ใช้
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

บัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
แนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
ตาแหน่ง
๑ ประธานกรรมการระดับจังหวัด

ค่าตอบแทน
๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

หมายเหตุ
๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบเดือน
๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบเดือน
๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบเดือน
๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบเดือน
๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบเดือน
๑. ตั้งจ่ายไว้ ๑.๕ เดือน
๒. กรณีปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบ ๑.๕ เดือน หรือ ๔๕ วัน
ให้คิดค่าตอบแทนเป็นรายวัน เฉพาะในเดือนที่
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ม่ครบเดือน

๒

กรรมการระดับจังหวัด

๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๓

ประธานกรรมการระดับอาเภอ

๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๔

กรรมการระดับอาเภอ

๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน

๕

ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ

๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน

๖

ผู้ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ
อ า เ ภ อ ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด แ ล ะ
ระดับประเทศ

๖,๐๐๐ บาท/เดือน

๗

- กรรมการประจาสถานที่เลือก - วั น อ บ ร ม แ ล ะ รั บ ม อ บ
- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วัสดุอุปกรณ์ ๓๐๐ บาท/วัน
- เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย - วันเลือก ๓๕๐ บาท/วัน - เพิ่มค่าพาหนะ คนละ ๒๐๐ บาทในวันเลือก

หมายเหตุ – ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (เฉพาะอาเภอจะนะ
อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และอาเภอนาทวี) ให้เพิ่มค่าตอบแทนสาหรับการปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยในวันอบรมและรับมอบวัสดุอุปกรณ์
และวันเลือกให้บุ คคลลาดั บที่ ๗ ในอัต ราสองเท่าตามบั ญชีจั ดสรรและภายในกรอบวงเงิน งบประมาณที่ ได้รับจัด สรรและเห็น ชอบ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

(ปกหน้า)

เล่มที่.....................................

จำนวน 20 บัตร

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา
กำรเลือกระดับ
วิธีกำรสมัคร

อำเภอ
จังหวัด ประเทศ กลุ่มที่ ..............................................................
สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วนตนเอง
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วนตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำชื่อผู้สมัครจำกองค์กร
(ระบุชื่อสถำนที่)
ณ สถำนที่เลือก .........................................................................................................................................
อำเภอ/เขต ............................................................. จังหวัด .....................................................................
เลขที่...................................................

ผู้มอบบัตรลงคะแนน
............................. ผู้อำนวยกำรกำรเลือก
(............................)

ถึงเลขที่..................................................

ผู้รับมอบบัตรลงคะแนน
ได้ตรวจสอบจำนวนบัตรลงคะแนนปรำกฏว่ำ
ครบถ้วน จำนวน ....................................บัตร
ขำด...................บัตร
เกิน....................บัตร
............................. ประธำนกรรมกำรประจำสถำนที่เลือก

............................. ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ
(............................) ผู้อำนวยกำรกำรเลือก

(............................)
.............................. กรรมกำรประจำสถำนที่เลือก
(.............................)

.............................. ผู้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ
(............................) ผู้อำนวยกำรกำรเลือก

............................... กรรมกำรประจำสถำนที่เลือก
(.............................)
............................... เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
(...............................)

……………………..…… เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
(................................)

เล่มที่.........................................

ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
(ปรุฉีก) กรรมการประจาสถานที่เลือก

(ต้นขั้วบัตรลงคะแนน)
(ด้านใน)
เลขที่........................ ลาดับที่ ......................
............................................................
ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือของผู้มีสิทธิเลือก (ปรุฉีก)

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา
โปรดเลือกผู้สมัครในกลุ่มไม่เกิน 2 คน
โดยเขียนหมายเลขอารบิก
ในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร

ช่องเขียน
หมายเลขผู้สมัคร

(ต้นขั้วบัตรลงคะแนน)
(ด้านหน้า)
(ปรุฉีก)

คาเตือน

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา

กลุ่มที่
(รอยพับ)

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือก นาบัตรลงคะแนนออกไปจาก
สถานที่เลือก หรือทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตไว้
ที่บัตรลงคะแนน หรือถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ตน
ได้ลงคะแนนแล้ว หรือนาบัตรลงคะแนนที่เลือกแล้ว
แสดงต่อผู้อื่น หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจาคุกหรือ
ปรั บหรื อทั้ งจ าทั้ง ปรั บ และศาลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ
เลือกตั้งตามที่กฎหมายบัญญัติ

(รอยพับ)

(รอยพับ)

(รอยพับ)

(รอยพับ)

(รอยพับ)

(รอยพับ)

(ปกหลัง)

บัตรลงคะแนนจานวน............................บัตร

ใช้แล้วจานวน..........................บัตร

ได้ตรวจสอบจานวนบัตรลงคะแนนแล้วเหลือจานวน................................บัตร
................................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
................................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
................................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เ ลือก
(.................................................)
.................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.................................................)
.................................................. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(.................................................)
................................................. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(................................................)

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรลงคะแนน
(แบบที่ ๑)

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.

-

ช่องใส่บัตรลงคะแนน
กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน
หูสาหรับยกหีบบัตรลงคะแนน

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรลงคะแนน
(แบบที่ ๒)

หมายเหตุ

ก.
ข.
ค.
ง.

-

ช่องใส่บัตรลงคะแนน
กุญแจหรืออุปกรณ์อื่นแทนกุญแจ
วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน
หูสาหรับยกหีบบัตรลงคะแนน

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรลงคะแนน
(แบบที่ ๓)



ข.

ก.

ค.



หมายเหตุ

ข.

ก. – ช่องใส่บัตรลงคะแนน
ข. – ใส่สายรัด
ค. – วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน

ตัวอย่าง
แบบหีบบัตรลงคะแนน
(แบบที่ ๔)

ข.

ข.
ค.

ก.

ข.
ข.
ง.
จ.

หมายเหตุ

ก. - ฝาปิดหีบ
ข. - สายรัด ๔ เส้น
ค. - ช่องใส่บัตรลงคะแนน
ง. – วัสดุที่สามารถมองเห็นภายในหีบบัตรลงคะแนน
จ. - ตราสัญลักษณ์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ตัวอย่างแผนผังการจัดสถานทีเ่ ลือก
(วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)

๔

๔

๔
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ ๔ กลุ่มที่ ๓

กลุ่มที่ ๔

กลุ่มที่ ๕

กลุ่มที่ ๖

กลุ่มที่ ๗

กลุ่มที่ ๘

กลุ่มที่ ๙

กลุ่มที่ ๑๐

ทางออก
๕
ทางเข้า

๓
๒

กลุ่มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒

กลุ่มที่ ๓

กลุ่มที่ ๔

..
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.
๖

๓
๒

๑

กลุ่มที่ ๕ กลุ่มที่ ๖


.
.
.

.
.
.

๕

๓
๒

กลุ่มที่ ๗

กลุ่มที่ ๘

กลุ่มที่ ๙

กลุ่มที่ ๑๐

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

๗

คาอธิบายประกอบแผนผัง
๑. กรรมการประจาสถานที่ เ ลื อ ก ผู้ มี ห น้ า ที่ อานวย
ความหมายของสัญลักษณ์
ความสะดวกบริเวณสถานที่เลือก
หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือก
๒. กรรมการประจาสถานที่เลื อ ก ผู้ มีห น้ าที่ ตรวจบัญชี
หมายถึง คูหาลงคะแนน
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกและรับการแสดงตน
หมายถึง หีบบัตรลงคะแนน
๓. กรรมการประจาสถานที่เลื อ ก ผู้ มีห น้ าที่ มอบบัตรลงคะแนน
หมายถึง กล้องบันทึกภาพและเสียง
๔. กรรมการประจาสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่ควบคุม
หมายถึง แถบแนวกั้นของ กกต.
คูหาลงคะแนนและหีบบัตรลงคะแนน
หมายถึง ฝาผนัง หรือ ฉากทึบกั้น สูงไม่น้อยกว่า
๕. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๑.๕ เมตร
๖. ป้ายปิดประกาศ
หมายถึง เส้นทางการเดินของผู้มีสิทธิเลือก
๗. ป้ายบอกสถานที่เลือก

๕

ส.ว. ๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ../.... เมื่อวันที่ .. เดือน ..............
พ.ศ. .... จึงประกาศการลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดวันลงทะเบียนขององค์กร ระหว่างวันที่ .. เดือน ............ พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน ............
พ.ศ. .... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดที่สานักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่ (ในกรณีที่องค์กรมีสานักงานหลายแห่งให้ถือที่ตั้ง
ของสานักงานใหญ่ในการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร)
๒. หลักฐานการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร
๒.๑ องค์ ก รซึ่ งเป็ น นิ ติ บุค คลตามกฎหมายไทย ให้ ยื่น เอกสารและหลั ก ฐานตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) คาขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา (แบบ ส.ว. ๒)
(๒) สาเนาหนังสือสาคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น
(๓) สาเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดง
ว่ามิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากาไรมาแบ่งปันกันหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมือง
(๔) สาเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่าง
ต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน
ผลการดาเนินงาน และรายงานทางการเงิน
(๕) หนั ง สื อ ซึ่ ง แสดงว่ า เป็ น ผู้ มี อ านาจท าการแทนองค์ ก รหรื อ หนั ง สื อ มอบอ านาจ
(แบบ ส.ว. ๓)
(๖) ส าเนาทะเบี ยนบ้ านและส าเนาบั ตรประจ าตั ว ประชาชนหรื อบั ตรประจ าตั วอื่ น
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
๒.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้ยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) คาขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา (แบบ ส.ว. ๒)
(๒) สาเนาหนังสือสาคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
(๓) หนั ง สื อ ซึ่ ง แสดงว่ า เป็ น ผู้ มี อ านาจท าการแทนองค์ ก รหรื อ หนั ง สื อ มอบอ านาจ
(แบบ ส.ว. ๓)
/(๔) สาเนาทะเบียนบ้าน...

ส.ว. ๑
-๒(๔) ส าเนาทะเบี ยนบ้ านและส าเนาบั ตรประจ าตั ว ประชาชนหรื อบั ตรประจ าตั วอื่ น
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
เอกสารตามข้อ ๒.๑ (๒) ถึง (๖) หรือข้อ ๒.๒ (๒) ถึง (๔) ให้ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือ
ผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี จัดทาจานวน ๓ ชุด และรับรองสาเนาความถูกต้องด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๒
สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก
วันที่รับ..................................
เลขที่รับ................................
เวลา...................................น.
คาขอลงทะเบียนขององค์กร
ที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
------------------------------ที.่ ........................................................
วันที่.................เดือน .....................................พ.ศ. ...............
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.........................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................................
สัญชาติ...................... เลขประจาตัวประชาชน ----
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ....................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..................................ถนน................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................
รหัสไปรษณีย.์ .................................โทรศัพท์ .......................................โทรสาร....................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ซึ่งเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร.........................................................................................................ในฐานะ
 ผู้มีอานาจทาการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
 ผู้รับมอบอานาจ
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่อแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. สถานที่ตั้งสานักงานขององค์กร (สานักงานใหญ่) เลขที่......................หมู่ที่............................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน.........................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด ..............................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์ ................................................โทรสาร..............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่ .......................
๒. ประเภทขององค์กร (ให้ทาเครื่องหมาย ในช่อง  )
 องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
(ระบุชื่อหน่วยงาน)
โดยจดทะเบียนที่หน่วยงาน.............................................................................จั
งหวัด...........................................
เมื่อวันที่ ......... เดือน...................................พ.ศ. ................... ทะเบียนเลขที่................................................
๓. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ส.ว. ๒
.-๒๔. องค์กรประสงค์ขอลงทะเบียนเพื่ อแนะนํ าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา
ในกลุ่ม (ให้ทําเครื่องหมาย ในช่อง  ระบุได้เพียงกลุ่มเดียว)
 (๑) กลุ่ ม การบริห ารราชการแผ่ น ดิน และความมั่ น คง อัน ได้ แก่ ผู้เคยเป็ น ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทํานา ทําสวน ทําไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานอง
เดียวกัน
 (๗) กลุ่ม ผู้ป ระกอบกิจ การขนาดกลางและขนาดย่อ มตามกฎหมายว่า ด้ว ยการนั้น
และผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๘) กลุ่ ม สตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม อั ต ลั ก ษณ์ อื่ น
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
 (๑๐) กลุ่มอื่นๆ
๕. พร้อมคําขอลงทะเบียนนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้รับรองสําเนาความถูกต้อง
เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ (ให้ทําเครื่องหมาย  ในช่อง  )
๕.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 (๑) สําเนาหนังสือสําคัญหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
 (๒) สําเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือระเบียบขององค์กรที่แสดง
ได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหากําไรมาแบ่งปันกันหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
 (๓) สํ าเนาหลัก ฐานซึ่ งแสดงถึ งการดํ าเนิ น การตามวัต ถุป ระสงค์ ขององค์ ก รมาอย่าง
ต่อเนื่องแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นคําขอลงทะเบียนขององค์กร ได้แก่ รายงานการประชุมหรือรายงาน
ผลการดําเนินงาน และรายงานทางการเงิน
 (๔) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอํานาจ
 (๕) สํ าเนาทะเบี ยนบ้ านและสํ าเนาบั ตรประจําตั วประชาชนหรือบั ตรประจําตั วอื่ นซึ่ ง
ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอํานาจ แล้วแต่กรณี

ส.ว. ๒
-๓๕.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 (๑) สาเนาหนังสือที่แสดงว่าเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 (๒) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอานาจ
 (๓) สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวอื่น
ซึ่งทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
(เอกสารตามข้อ ๕.๑ หรือข้อ ๕.๒ ให้ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอานาจ แล้วแต่กรณี
จัดทาจานวน ๓ ชุด และรับรองสาเนาความถูกต้องด้วย)
ขอรั บ รองว่ าข้ อ ความและหลั ก ฐานดั งกล่ าวข้ างต้น ถู กต้ อ งและเป็ นจริง ทุ กประการ ในกรณี
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ...........................................................ผู้ยื่นคาขอลงทะเบียน
(...........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร…………………………………………..
วันที่................................................

ส.ว. ๓

หนังสือมอบอานาจ
ที…่ ……………………………………………….
วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ...........
เรื่อง มอบอานาจให้ทาการแทน
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด..................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ตาแหน่ง............................................ ซึ่งเป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร...........................................................
เลขที่....................หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย.์ ..........................................โทรศัพท์ ...........................................
ได้มอบอานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)....................................................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
เป็นผู้มีอานาจทาการแทน............................................................................................ในการลงทะเบี
ยนองค์กร
เพื่อแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า.................................................................................. จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ................................................ผู้มอบอานาจ
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................ผู้ รับมอบอานาจ
(...............................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(................................................)
ลงชื่อ...............................................พยาน
(...............................................)

หมายเหตุ (๑) ผู ้ม อบอ านาจ ให้แ นบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน และส าเนาหนัง สือ ซึ ่ง แสดงว่า
เป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร พร้อมรับรองสาเนาความถูกต้องทุกฉบับด้วย
(๒) ผู้รับมอบอานาจ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมรับรองสาเนาความถูกต้องด้วย

ส.ว. ๔

ใบรับคาขอลงทะเบียนขององค์กร
เลขที่ ............../.......................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด ...................................
...........................................................
...........................................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..................

(ระบุชื่อองค์กร)
หนังสือนี้ออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าองค์กร............................................................................
สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ..................หมู่ท.ี่ ...........ซอย........................................ ถนน..............................................
ตาบล/แขวง .....................................อาเภอ/เขต .....................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์ ............................โทรศัพท์.......................................
โดยมี (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)...........................................................................................................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ---- เป็นผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร
ในฐานะ  ผู้มีอานาจทาการแทนโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
 ผู้รับมอบอานาจ
ได้ ยื่ น ค าขอลงทะเบี ย นขององค์ ก รเพื่ อ แนะน าชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ สมั ค รรั บ เลื อ กเป็ น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาในกลุ่ ม
.........................................................................................................................................................................
(ระบุชื่อกลุ่ม)
และได้ยื่นเอกสารและหลักฐานที่รับรองสาเนาความถูกต้อง รวมทั้งสิ้นจานวน .............. ฉบับ ไว้เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)......................................................ผู้รับคาขอลงทะเบียน
(......................................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.....................................

ส.ว. ๕
เลขที่ ............../.......................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด ...................................
...........................................................
...........................................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..................

เรื่อง รายงานผลการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้งได้ป ระกาศให้ มี ก ารลงทะเบีย นขององค์ก รที่มี สิ ท ธิแนะน า
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ........ เดือน .......................พ.ศ. .... ถึงวันที่...........
เดือน .......................พ.ศ. .... นั้น
การรับลงทะเบียนขององค์กร ในวันที่ ..... เดือน..........................พ.ศ. ..... มีองค์กรยื่นคาขอลงทะเบียน
จานวน ...........องค์กร ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อองค์กร

เลือกกลุ่ม (ระบุหมายเลข)

หมายเหตุ

รวม ................... องค์กร
อนึ่ง นับแต่วันเปิดรับยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กรถึงวันนี้ มีองค์กรที่รับยื่นคาขอลงทะเบียนไว้แล้ว
จานวน ........... องค์กร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

หมายเหตุ ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ใส่ข้อความ “นิติบุคคล” กรณีเป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
หรือ “กฎหมายจัดตั้ง” กรณีเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ส.ว. ๖
เลขที่ ............../.......................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด ...................................
...........................................................
...........................................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..................

เรื่อง รายงานสรุปผลการยื่นคาขอลงทะเบียนขององค์กร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งได้ ประกาศให้ มี การลงทะเบี ยนขององค์ กรที่ มี สิ ทธิ แนะน า
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ........ เดือน ..................พ.ศ. ........ ถึงวันที่ ..........
เดือน.........................พ.ศ. ...... นั้น
บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับลงทะเบียนขององค์กรแล้ว มีองค์กรยื่นคาขอลงทะเบียน จานวน......องค์กร
มีรายชื่อดังนี้
ลาดับที่

ชื่อองค์กร

เลือกกลุ่ม (ระบุหมายเลข)

หมายเหตุ

รวม ...................องค์กร
ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

หมายเหตุ ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ใส่ข้อความ “นิติบุคคล” กรณีเป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
หรือ “กฎหมายจัดตั้ง” กรณีเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง

ส.ว. ๗
เลขที่ ............../.......................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด ...................................
...........................................................
วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ..................

เรื่อง รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งได้ป ระกาศให้ มี การลงทะเบีย นขององค์ก รที่มี สิ ท ธิแนะน า
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ .......... เดือน ................. พ.ศ. ...... ถึงวันที่ .........
เดือน.......................พ.ศ. ........ ปรากฏว่ามีองค์กรมายื่นคาขอลงทะเบียนจานวน..............องค์กร นั้น
บัดนี้ ได้สิ้ น สุ ดระยะเวลาการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรแล้ ว จึงขอรายงานสรุปผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรแยกเป็นรายกลุ่ม ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ ..........

ขาดคุณสมบัติ

ผลการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กฎหมายจัดตั้ง

ชื่อองค์กร
(ระบุชื่อองค์กร)

นิติบุคคล

ลาดับ
ที่

ประเภท
องค์กร

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล
กรณีขาดคุณสมบัติ)

รวม ............ องค์กร
กลุ่มที่ ..........

ขาดคุณสมบัติ

ผลการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน

กฎหมายจัดตั้ง

ชื่อองค์กร
(ระบุชื่อองค์กร)

นิติบุคคล

ลาดับ
ที่

ประเภท
องค์กร

หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล
กรณีขาดคุณสมบัติ)

รวม ............ องค์กร
ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .....................................
หมายเหตุ ให้ทาเครื่องหมาย  ใน  “ประเภทองค์กร” และ “ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ”

ส.ว. ๘

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
---------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ได้ ป ระกาศให้ มี การลงทะเบีย นขององค์ก รที่มี สิ ท ธิแนะน า
ชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ ถึงวันที่ .........
เดือน................... พ.ศ. ....... และได้ตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรดังกล่าวแล้ว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่ งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..........
พ.ศ. ........ จึงประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา รวมจานวน
.................องค์กร ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๒) กลุ่ มกฎหมายและกระบวนการยุติ ธรรม อั นได้แก่ ผู้ เป็นหรือเคยเป็นผู้ พิพากษา ตุลาการ
อัยการ ตารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึ กษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรือ
อื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๔) กลุ่ มอาชีพกสิ กรรม ปลู กพืชล้ มลุ ก ทานา ท าสวน ทาไร่ ป่ าไม้ ปศุสั ตว์ ประมง หรืออื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ

ส.ว. ๘
หน้า ๒
(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๖) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ผั ง เมื อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสาธารณู ป โภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่ อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบ
กิจการอื่น ๆ ผู้ ประกอบธุ รกิจหรื ออาชี พด้านการท่องเที่ ยว อั นได้แก่ ผู้ ประกอบธุ รกิ จท่ องเที่ยว มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน.............
องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ

ส.ว. ๘
หน้า ๓
(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๘/๑

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(เพิ่มเติม)
---------------------------ตามที่ได้ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. ........ ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ .../.... เมื่อวันที่ ..... เดือน ..........
พ.ศ. ........ เห็นควรประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๓ แห่ งพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะนาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เพิ่มเติม รวมจานวน.................องค์กร ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๒) กลุ่ มกฎหมายและกระบวนการยุ ติธรรม อั นได้แก่ ผู้ เป็นหรือเคยเป็ นผู้ พิพากษา ตุลาการ
อัยการ ตารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึ กษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรือ
อื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ

ส.ว. ๘/๑
หน้า ๒
(๔) กลุ่ มอาชีพกสิ กรรม ปลู กพืชล้ มลุ ก ทานา ท าสวน ทาไร่ ป่ าไม้ ปศุสั ตว์ ประมง หรื ออื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๖) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ผั ง เมื อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละสาธารณู ป โภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่ อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และผู้ประกอบ
กิจการอื่น ๆ ผู้ ประกอบธุ รกิจหรื ออาชี พด้านการท่องเที่ ยว อั นได้แก่ ผู้ ประกอบธุ รกิ จท่ องเที่ยว มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน..........องค์กร
อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ

ส.ว. ๘/๑
หน้า ๓
(๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ จานวน...............องค์กร อันได้แก่
(ชื่อองค์กร)
๑) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๒) ...................................................................................................................
(ชื่อองค์กร)
๓) ...................................................................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ................................ พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๙

คาสั่งผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด .................
ที่ ......./...............
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอาเภอ
------------------------------อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๓) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๑ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับ
อาเภอ ดังต่อไปนี้
(ระบุชื่อและตาแหน่ง)
๑. ....................................................................
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ระดับอาเภอ อาเภอ ......................
(ระบุ
ช
่
ื
อ
และต
าแหน่
ง
)
๒. .................................................................... เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ระดับอาเภอ อาเภอ .......................
(ระบุชื่อและตาแหน่ง)
๓. ....................................................................
เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ระดับอาเภอ อาเภอ ......................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๑๐/อ

คาสั่งนายอาเภอ
อาเภอ .......................... จังหวัด ..................................
ที่ ......./...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอและผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๑ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับอาเภอและผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอ อาเภอ ....................................... ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการระดับอาเภอ ประกอบด้วย
(๑.๑) ..................................................................... ประธานกรรมการ
(๑.๒) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๓) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๔) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๕) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๖) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๗) ..................................................................... กรรมการและเลขานุการ
๒. ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ได้แก่ ............................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๑๐/จ

คาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัด ............................
ที่ ......./...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๑ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อานวยการ
การเลือกระดับจังหวัด จังหวัด ..................................... ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
(๑.๑) ..................................................................... ประธานกรรมการ
(๑.๒) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๓) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๔) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๕) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๖) ..................................................................... กรรมการ
(๑.๗) ..................................................................... กรรมการและเลขานุการ
๒. ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ได้แก่ ............................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ……………………..………………………..
(....................................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัด.......................

ส.ว. ๑๐/๑/อ

คาสั่งนายอาเภอ
อาเภอ .......................... จังหวัด ..................................
ที่ ......./...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอแทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
--------------------------ตามที่นายอาเภอ................................ ได้มีคาสั่ง ที่ ../.... ลงวันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ....
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอาเภอไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีกรรมการบางท่านพ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทาให้มีกรรมการ
เหลือน้อยกว่าห้าคน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้ว ย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการระดับอาเภอ อาเภอ ........................
แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้
๑. ....................................................... แทน .......................................................
๒. ....................................................... แทน .......................................................
๓. ....................................................... แทน .......................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ ...... เดือน ....................... พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๑๐/๑/จ

คาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด
จังหวัด ............................
ที่ ......./...............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดแทนผู้ที่พ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
--------------------------ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด............................ ได้มีคาสั่ง ที่ ../.... ลงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....
แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีกรรมการบางท่านพ้นจากหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ทาให้มีกรรมการ
เหลือน้อยกว่าห้าคน จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๒๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้ว ย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งบุคคลให้เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัด ........................
แทนผู้ที่พ้นจากตาแหน่ง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้
๑. ....................................................... แทน .......................................................
๒. ....................................................... แทน .......................................................
๓. ....................................................... แทน .......................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. ....
สั่ง ณ วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ)……………………..………………………..
(....................................................)
ผูว้ ่าราชการจังหวัด........................

ส.ว. ๑๑/อ

คาสั่งคณะกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ ............................ จังหวัด ............................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิ กวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้ อ ๓๒ (๑) ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่ าด้วยการเลื อก
สมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึง แต่งตั้งผู้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ ช่วยเหลื อ การปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอ
(๑) ................................................................... (๙) ...................................................................
(๒) ................................................................... (๑๐) ...................................................................
(๓) ................................................................... (๑๑) ...................................................................
(๔) ................................................................... (๑๒) ...................................................................
(๕) ................................................................... (๑๓) ...................................................................
(๖) ................................................................... (๑๔) ...................................................................
(๗) ................................................................... (๑๕) ...................................................................
(๘) ...................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) …………………………..…………..….
(...............................................)
ประธานกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ......................................

ส.ว. ๑๑/จ

คาสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด
จังหวัด ...................................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิ กวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้ อ ๓๒ (๒) ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่ าด้วยการเลื อก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาของผู้อานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด
(๑) .....................................................................
(๒) .....................................................................
(๓) .....................................................................
(๔) .....................................................................
(๕) .....................................................................
(๖) .....................................................................
(๗) .....................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

ส.ว. ๑๑/ป

คาสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิ กวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้ อ ๓๒ (๓) ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่ าด้วยการเลื อก
สมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ ช่วยเหลื อการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
การเลือกระดับประเทศ
(๑) ................................................................... (๑๑) ...................................................................
(๒) ................................................................... (๑๒) ...................................................................
(๓) ................................................................... (๑๓) ...................................................................
(๔) ................................................................... (๑๔) ...................................................................
(๕) ................................................................... (๑๕) ...................................................................
(๖) ................................................................... (๑๖) ...................................................................
(๗) ................................................................... (๑๗) ...................................................................
(๘) ................................................................... (๑๘) ...................................................................
(๙) ................................................................... (๑๙) ...................................................................
(๑๐) ................................................................ (๒๐) ...................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

ส.ว. ๑๑/๑/อ

คาสั่งคณะกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ ............................ จังหวัด ............................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(เพิ่มเติม)
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๒ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้ มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ ช่วยเหลื อการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอเพิ่มเติม
(๑) ...................................................................
(๒) ...................................................................
(๓) ...................................................................
(๔) ...................................................................
(๕) ...................................................................
(๖) ...................................................................
(๗) ...................................................................
(๘) ...................................................................
(๙) ...................................................................
(๑๐) ................................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ)………………………………………….
(...............................................)
ประธานกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ......................................

ส.ว. ๑๒/อ

คาสั่งคณะกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ ..................................จังหวัด .......................................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
๑. คณะกรรมการประจ าสถานที่ เลื อกและเจ้ า หน้ า ที่ รั กษาความปลอดภั ย ส าหรั บวิ ธี ก ารสมั ค ร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
๒. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้า หน้า ที่รัก ษาความปลอดภัย สาหรับ วิธีก ารสมัค ร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สัง่ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) …………………………………………
(..............................................)
ประธานกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ.....................................

ส.ว. ๑๒/จ

คาสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด
จังหวัด...............................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย
๑. คณะกรรมการประจาสถานที่ เลือ กและเจ้า หน้ าที่ รั ก ษาความปลอดภั ย สาหรั บวิธีการสมัคร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
๒. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือ กและเจ้า หน้าที่ รั กษาความปลอดภัย สาหรั บวิธีก ารสมัค ร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานทีเ่ ลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ………………………………………….
(...............................................)
ประธานกรรมการระดับจังหวัด
จังหวัด......................................

ส.ว. ๑๒/ป

คาสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๓ และข้อ ๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
๑. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สาหรับวิธีการสมัคร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
ฯลฯ

-๒-

ส.ว. ๑๒/ป

๒. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สาหรับ วิธีการสมัค ร
โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่ ...............................................
(๒) กรรมการประจาสถานที่เลือก ได้แก่
(๒.๑) .............................................
(๒.๒) .............................................
ฯลฯ
(๒.๙) .............................................
(๓) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ได้แก่
(๓.๑) .............................................
(๓.๒) .............................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ……………………………………………..
(....................................................)
ประธานกรรมการระดับประเทศ

ส.ว. ๑๒/๑/อ

คาสั่งคณะกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ ..................................จังหวัด .......................................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
(เพิ่มเติม)
--------------------------ตามที่คณะกรรมการระดับอาเภอ อาเภอ ................................. ได้มีคาสั่งที่ ....../........... ลงวันที่ ......
เดือน ..................... พ.ศ. .... แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีกรรมการประจาสถานที่เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๓๕
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ประจาสถานที่เลือกเพิ่มเติม
๑. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก สาหรับวิธกี ารสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ
๒. คณะกรรมการประจาสถานที่เ ลือ ก สาหรับ วิธีก ารสมัค รโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) …………………………………………
(..............................................)
ประธานกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ.....................................

ส.ว. ๑๒/๑/จ

คาสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด
จังหวัด .......................................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
(เพิ่มเติม)
--------------------------ตามที่คณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัด ............................. ได้มีคาสั่งที่ ....../.............. ลงวันที่ .....
เดือน ..................... พ.ศ. .... แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีกรรมการประจาสถานที่เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ
ข้ อ ๓๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือ กสมาชิ ก วุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ ง ตั้ ง ผู้มี ร ายชื่ อ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกเพิ่มเติม
๑. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก สาหรับวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) .............................................
(๓) .............................................
ฯลฯ
๒. คณะกรรมการประจาสถานที่เ ลือ ก สาหรับ วิธีก ารสมั ค รโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) .............................................
(๓) .............................................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

ส.ว. ๑๒/๑/ป

คาสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
(เพิ่มเติม)
--------------------------ตามที่คณะกรรมการระดับประเทศ ได้มีคาสั่งที่ ....../............. ลงวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ....
แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสถานที่เลือกไปแล้ว นั้น
เนื่องจากมีกรรมการประจาสถานที่เลือกมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจานวน จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบ
ข้ อ ๓๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือ กสมาชิ ก วุฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ ง ตั้ ง ผู้มี ร ายชื่ อ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกเพิ่มเติม
๑. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก สาหรับวิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ

๒. คณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ ก ส าหรับ วิธ ีก ารสมัค รโดยยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ

-๒ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ฯลฯ
ชุดที่ ....... ประกอบด้วย
(๑) ................................................
(๒) ................................................
(๓) ................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

ส.ว. ๑๒/๑/ป

ส.ว. ๑๓/อ

คาสั่งคณะกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ ..............................จังหวัด ....................................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจาสถานที่เลือก
(๑) ..............................................................
(๒) ..............................................................
(๓) .............................................................
(๔) .............................................................
(๕) .............................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) …………………………………………
(...............................................)
ประธานกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ......................................

ส.ว. ๑๓/จ

คาสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด
จังหวัด ...........................................
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจาสถานที่เลือก
(๑) ..............................................................
(๒) ..............................................................
(๓) .............................................................
(๔) .............................................................
(๕) .............................................................
(๖) .............................................................
(๗) ..............................................................
(๘) ..............................................................
(๙) .............................................................
(๑๐) ...........................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

ส.ว. ๑๓/ป

คาสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ
ที่ ........... /....................
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย
--------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจาสถานที่เลือก
(๑) ..............................................................
(๒) ..............................................................
(๓) .............................................................
(๔) .............................................................
(๕) .............................................................
(๖) .............................................................
(๗) ..............................................................
(๘) ..............................................................
(๙) .............................................................
(๑๐) ...........................................................

(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................
สั่ง ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

ส.ว. ๑๔/อ
ที่ ........./...............

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

เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
เรียน ...............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งคณะกรรมการระดับอาเภอ ที่ ......./.....................
ด้วยคณะกรรมการระดับอาเภอ อาเภอ.............................................ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็น
 ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรม
ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ........... เดือน ................... พ.ศ. ...... เวลา ........... น. ณ ...............................
(ระบุสถานที่เลือก)
 คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้ อย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) …………………………………………
(................................................)
ประธานกรรมการระดับอาเภอ
อาเภอ........................................

ส.ว. ๑๔/จ
ที่ ........./...............

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

เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด...........
เรียน ...............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งคณะกรรมการระดับจังหวัด ....................... ที่ ......./.....................
ด้วยคณะกรรมการระดับจังหวัด จังหวัด.............................................ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็น
 ผู้ช่ว ยเหลือ การปฏิบัติง านของผู้อานวยการการเลือ กระดับ จัง หวัด และขอเชิญท่าน
เข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ......... เดือน .............................. พ.ศ. ...... เวลา ................. น.
ณ ......................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ

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

ส.ว. ๑๔/ป
ที่ ........./...............

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

เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรียน ...............................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาคาสั่งคณะกรรมการระดับประเทศ ที่ ......./.....................
ด้วยคณะกรรมการระดับประเทศ ได้มีคาสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็น
 ผู้ช่ว ยเหลือ การปฏิบัติง านของผู้อานวยการการเลือ กระดับ ประเทศ และขอเชิญท่าน
เข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ. ...... เวลา ........ น. ณ ...........................
(ระบุสถานที่เลือก)
 คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................
(ระบุสถานที่เลือก)
 เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่เลือก ......................................
ในวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .......... และขอเชิญท่านเข้าร่วมอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่
ในวันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. ...... เวลา .............. น. ณ .......................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
ขอแสดงความนับถือ

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

ส.ว. ๑๕

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ ......./...............
เรื่อง กาหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
--------------------------ตามทีไ่ ด้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ..... เดือน .........พ.ศ. ..............
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๕ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ .../......
เมื่อ วัน ที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. .... จึงประกาศกาหนดวันเลื อกและวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิ สภา
ดังต่อไปนี้
๑. กาหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้
๑.๑ วันเลือกระดับอาเภอ วันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
๑.๒ วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
๑.๓ วันเลือกระดับประเทศ วันที่ .... เดือน ..................... พ.ศ. ...............
๒. กาหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน .............. พ.ศ. ......... ถึงวันที่ ....
เดือน ............. พ.ศ. ........ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือก
ระดับอาเภอกาหนด
๒.๑ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือก
ในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มการบริห ารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา
ตุลาการ อัยการ ตารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร
หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทานา ทาสวน ทาไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทานอง
เดียวกัน
(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และ
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน

ส.ว. ๑๕
-๒(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) กลุ่ ม ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ดนตรี การแสดงและบั น เทิ ง นั ก กี ฬ า สื่ อ สารมวลชน
ผู้ สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ
๒.๒ การสมัครในแต่ละกลุ่มตาม ๒.๑ อาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
(๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
๒.๓ ให้ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองต่อ
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบสมัคร (ส.ว. ๑๗)
(๒) เอกสารข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
(๓) หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัคร
(ส.ว. ๑๙) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี (ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และ
กลุ่มอัตลักษณ์อื่น)
(๔) หนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
กับองค์กร (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)
(๕) หนังสือยินยอมให้แนะนาชื่อ (ส.ว. ๒๑) (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)
(๖) ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน แต่ ถ้ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กเป็ น บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ต้ อ งมี
บัตรประจ าตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตัว หรือหลั กฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้และมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๗) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๘) ใบรับรองแพทย์
(๙) รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาด า หรื อ ภาพพิ ม พ์ ข นาดกว้ า ง
ประมาณ ๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จานวนคนละ ๑ รูป สาหรับปิดแบบข้อมูลแนะนา
ตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
(๑๐) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑๐.๑) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
(๑๐.๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอาเภอที่ส มัครรับเลือก
มาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๑๐.๓) หลักฐานซึ่งแสดงว่าทางานอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลื อกมาแล้ วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๑๐.๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยทางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอาเภอ
ที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
(๑๐.๕) หลั ก ฐานซึ่ ง แสดงว่ า เคยศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาที่ ตั ้ ง อยู่ ใ นอาเภอ
ที่ ส มั ค รรั บ เลื อ กเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา

ส.ว. ๑๕
-๓(๑๑) หลักฐานอื่นๆ เช่น
(๑๑.๑) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ
ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๑๑.๒) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
(๑๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกคนละสองพันห้าร้อยบาท
(๑๓) สาเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
หลักฐานเอกสารตาม (๖) (๗) (๑๐) (๑๑) และ (๑๓) ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย
อนึ่ ง บุ คคลใดประสงค์ จ ะสมัครรับ เลื อกเป็นสมาชิกวุฒิ ส ภา ให้ มีสิ ทธิ ส มัครเพื่อเข้ารับเลื อ ก
ในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่ มเดียวและสมัครโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิ ทธิส มัคร
ได้เพียงอาเภอเดียว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ....

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

ส.ว. ๑๖

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ .....................................จังหวัด......................................
เรื่อง กาหนดสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
--------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกาหนดวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ .....
เดือน........................ พ.ศ. .... ถึงวันที่...... เดือน........................ พ.ศ. .... นั้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) แห่ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๔๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
(ระบุชื่อสถานที่)
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้........................................................
อาเภอ.......................................
จังหวัด ............................... เป็นสถานที่รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ……………………………..………………..
(....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ...........................................

ส.ว. ๑๗
QR
CODE
ใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
กลุ่มที่ .............
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
(ระบุชื่อองค์กร)
.......……………………............................................................................……
อาเภอ .......................... จังหวัด .....................................
------------------------------

ใบสมัครเลขที่ ...................... (สาหรับเจ้าหน้าที่กรอก)
ข้าพเจ้า
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................................................
เพศ  ชาย  หญิง
รูปถ่ายหรือรูปภาพ
สัญชาติ ...............................................................................................
พิมพ์จากระบบฐานข้อมูล
(๒) เลขประจาตัวประชาชน
ทะเบียนราษฎร
----
(๓) เกิดวันที่ ................ เดือน ................................ พ.ศ. .......................
(๔) อายุ ......... ปี สถานที่เกิดอาเภอ ................... จังหวัด ......................
(๕) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ............................................
ตรอก/ซอย .............................................................หมู่ที่ ................. ถนน ..................................................
ตาบล/เทศบาล .......................................................อาเภอ ..........................................................................
จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์...............................................
(๖) บิดาชื่อ .................................................................... สัญชาติ......................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
(๗) มารดาชื่อ .................................................................สัญชาติ.......................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ----
(๘) คู่สมรสชื่อ ................................................................ สัญชาติ.....................................................................
เลขประจาตัวประชาชน----
ลงชื่อ .............................................. ผู้ขอรับใบสมัคร
(............................................)

/(๙) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ …

ส.ว. ๑๗
(ใบต่อ)

(๙) ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้
 เหมือนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ตามข้อ ๕
 บ้านเลขที่ .............. ตรอก/ซอย ..........................................................................................................
หมู่ที่ ............ถนน.......................................... ตาบล/เทศบาล....................................................................
อาเภอ ................................................จังหวัด ......................................รหัสไปรษณีย์ ................................
โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร ......................................................................
(๑๐) วุฒิการศึกษาสูงสุด (ในประเทศไทย) .............................................สาขา....................................................
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถานศึกษา ....................................................................................สาเร็จการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ................
(๑๑) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือก …………………………………………………………………………………..………………...
(๑๒) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัครเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ระหว่างวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ...........
(๑๓) คุ ณสมบั ติ อื่ นตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ
 ๑. เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
 ๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก
 ๓. ทางานอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัคร
รับเลือก
 ๔. เคยทางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณีเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
 ๕. เคยศึกษาในสถานที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สองปีการศึกษา
ข้าพเจ้าขอสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มที่ ........ เพียงกลุ่มเดียว สมัครโดยวิธีการ
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร เพียงวิธีการเดียว และสมัครอาเภอ ............................ เพียงอาเภอเดียว และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และได้แสดงข้อมูลในใบสมัคร เอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครเป็นจริงทุกประการ โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิส ภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้สมัคร
( ...................................................)
ยื่น ณ วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............
คาเตือน

๑. กรณีที่ความปรากฏต่อผู้อานวยการการเลือกไม่ว่าด้วยเหตุใดว่า ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอาเภอ
หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมั ครอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้สมัครผู้ นั้นกระทาการเพื่ อให้การเลือกมิไ ด้เป็นไปโดยสุจริ ตหรือเที่ยงธรรม
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวไม่เกินหนึ่งปีและให้ศาลฎีกาสั่งเพิกถอนสิท ธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น ตามมาตรา ๒๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอาเภอ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิ นสองหมื่นบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี ตามมาตรา ๙๒ ประกอบมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัครรับเลือก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบ ปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

ส.ว. ๑๗
(ใบท้าย)
บันทึกการให้ถ้อยคาของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เขียนที่ .......................................................
วันที่ ............. เดือน ...................... พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้า ................................................................................... ขอให้ถ้อยคาด้วย ความสัตย์จริงต่อ
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ ................................จังหวัด .......................................... ดังต่อไปนี้
๑. ถาม ท่านใช้เอกสารและหลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือก
ตอบ ข้าพเจ้าได้นาเอกสารและหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รบั รองแล้วประกอบการสมัครรับเลือก ดังนี้
 ใบสมัคร (ส.ว. ๑๗)
 เอกสารข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร (ส.ว. ๑๘)
 หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว. ๑๙)
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี (ยกเว้นสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น)
 หนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร (ส.ว. ๒๐) พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับ
องค์กร (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)
 หนังสือยินยอมให้แนะนาชื่อ (ส.ว. ๒๑) (เฉพาะผู้ที่สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม
แสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร)
 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน แต่ ถ้ า ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กเป็ น บุ ค คลซึ่ ง ไม่ ต้ อ งมี
บัตรประจาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจาตั วหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถ
แสดงตนได้และมีเลขประจาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้างประมาณ
๔.๐ เซนติเมตร ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนติเมตร จานวนคนละ ๑ รูป สาหรับปิดแบบข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร
(ส.ว. ๑๘)
 หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึง่ เกิดในอาเภอที่สมัครรับเลือก
 หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบีย นบ้า นในอาเภอที่ส มัครรับ เลือกมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 หลักฐานซึ่งแสดงว่าทางานอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 หลั กฐานซึ่ ง แสดงว่ าเคยท างานหรื อเคยมี ชื่ ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ า นอยู่ ในอ าเภอ
ที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
 หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอาเภอที่สมัครรับเลือก
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา
 อื่นๆ ระบุ ...............................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ส.ว. ๑๗
๒. ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกหรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานเป็นจริงทุกประการ
๓. ถาม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือก ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๘ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ และ ๑๔ ดังนี้
ตอบ ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
 มีความรู้ความเชีย่ วชาญและประสบการณ์หรือทํางานในด้านทีส่ มัครไม่นอ้ ยกว่าสิบปี
 มี ชื่ อ อยู่ ในทะเบี ย นบ้ า น ทํ า งาน หรื อ เคยทํ า งาน หรื อ เคยศึ ก ษาอยู่ ในเขตอํ า เภอ
ที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
ตอบ ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 ไม่อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
 ไม่เคยต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังโดยหมายของศาล
 ไม่เคยได้รับโทษจําคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 ไม่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
 ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือ
ผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปละปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
 ไม่เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
 ไม่อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
 ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
 ไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

ส.ว. ๑๗
 ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระท าด้ ว ยประการใดๆ ที่ มี ผ ลให้ส มาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ กวุ ฒิ ส ภา หรือ กรรมาธิ ก าร มี ส่ ว นไม่ ว่ า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
 ไม่เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือเป็นผู้มีพฤติการณ์
ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
 ไม่เป็นข้าราชการ
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดารง
ตาแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่ เป็ น หรือเคยเป็ นรัฐ มนตรี เว้ น แต่ ไ ด้พ้ นจากการเป็ นรัฐมนตรีม าแล้ว ไม่น้ อยกว่ า
ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
 ไม่เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในคราว
เดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
 ไม่เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
๔. ถาม ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ ท่านสมัครรับเลือกกลุ่มเดียว วิธีการสมัครเดียว
และอาเภอเดียวรวมทั้งได้แสดงข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตามความเป็นจริงใช่หรือไม่
ตอบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าสมัครรับเลื อกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มเดียว วิธีการสมัครเดียว
และอาเภอเดียวและได้แสดงข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครตามความเป็นจริงทุกประการ
ข้อ ความข้า งต้น นี ้ไ ด้อ่า นให้ข้า พเจ้า ฟัง แล้ว ขอรับ รองว่า ถูก ต้อ งและ ใช้ยืน ยัน ในชั ้น ศาลได้ด้ว ย
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................) ผู้ให้ถ้อยคา
(ลงชื่อ) ....................................................
(....................................................) ผู้บันทึก/จด/อ่าน
คาสั่ง ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
 ให้รับใบสมัคร
 ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ..............................................................................
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ..............................................
วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .............

ส.ว. ๑๘

ข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัคร
รูปถ่าย
ขนาด ๔.๐ X ๕.๒๓ ซม.
โดยประมาณ

ระดับอาเภอ
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ

หมายเลข....

กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
๑. ชื่อ–ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)............................................................................................................
อายุ ......... ปี อาชีพ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .........................................
๒. ประวัติการศึกษา
๒.1 ................................................................................................................................................................
๒.2 ............................................................................................................................. ...................................
๒.3 ................................................................................................................................................ ................
๓. ประวัติการทางานหรือประสบการณ์ในการทางานในกลุ่มที่สมัคร
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
๔. ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...........................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ผูส้ มัคร
(.....................................................)

ส.ว. ๑๙

หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทํางานในกลุ่มที่สมัคร
ที่ ..........................

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

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

 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ในกลุ่มที่สมัครเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....
 ทํ า งานหรื อ เคยทํ างานในกลุ่ ม ที่ ส มั ค รเป็ น เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ปี ตั้ ง แต่ วั น ที่ ..............
เดือน ............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ……..
พร้อมนี้ได้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของ……………………………
(ระบุชื่อพยานอย่างน้อยหนึ่งคน)
……….………….........................................................................................................................................................
จํานวน ............. ฉบับ มาด้วยแล้ว ซึ่งบุคคลดังกล่าวยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง
(ลงชื่อ) ........................................................ผู้สมัคร
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................พยาน
(.....................................................)

หมายเหตุ เอกสารนี้ไม่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นสตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และ
กลุ่มอัตลักษณ์อนื่

ส.ว. ๒๐
หนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-----------------------------ที่ ......................................................
วันที่............เดือน........................... พ.ศ. ………....
เรียน ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(ระบุชื่อองค์กร)
ด้วยองค์กร ..................................................................................ได้
มี มติคณะกรรมการบริหารงาน
ในการประชุมครั้งที่......../.......... เมื่อวันที่ ...............เดือน................... พ.ศ. ....... เห็นชอบให้แนะนาชื่อบุคคล
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ ........ อาเภอ ............................ จังหวัด ...............................ได้แก่

นาย/นาง/นางสาว/ ยศ ..................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- สัญชาติ .........................................
เพศ................อายุ ...............ปี ที่อยู่ตามบ้านเลขที่ .................. หมู่ที่...........ตรอก/ซอย......................................
ถนน .....................................ตาบล.....................................อาเภอ.................................จังหวัด...........................
วุฒิการศึกษา............................ สาขา ....................... อาชีพ ........................ตาแหน่ง.........................................
ซึ่งบุ คคลดังกล่ าวเป็ น บุ คคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ห รือทางานในกลุ่ มที่สมัครและ
มีความสัมพันธ์กับองค์กร ดังนี้
 เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
 เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
 ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
 เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
โดยมีหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กร จานวน ..........................แผ่น
ขอรั บรองว่าข้อความและหลั กฐานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ในกรณีที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจพบว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นเท็จและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้อื่น ข้าพเจ้าถือเป็นความรับผิดชอบของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น

ลงชื่อ ....................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ................................................
(ระบุชื่อองค์กร)
ผู้มีอานาจทาการแทนองค์กร............................................
วันที่ ............เดือน........................พ.ศ. ...............

ส.ว. ๒๑

หนังสือยินยอมให้แนะนาชื่อ
ที่ ..........................

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ..............................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน ---- อยู่บ้านเลขที่ ...........................
หมู่ที่ ........... ตาบล/แขวง ............................ อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด .............. ....................
(ระบุชื่อองค์กร)
ยินยอมให้........................................................................................................................................................
เสนอชื่อเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา และขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้าม
เข้า รั บ การสมั ครรั บ เลื อกเป็ น สมาชิ กวุฒิ ส ภา ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ส.ว. ๒๒

ใบรับใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
-----------------------------ลาดับที่ .............
ได้รับเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาของ นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................
...................................................................และค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นเงินสด จานวน .........................บาท
(.................................................................................) ตลอดจนเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครแล้ว
เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ..........
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ..........................................

ส.ว. ๒๓
ที่ ......................................

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

เรื่อง ขอให้มารับเอกสารข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
เรียน นาย/นาง/นางสาว/ยศ .................................................................................
ตามที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ....................... ได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว. ๒๒) ให้แก่ท่านไปแล้วนั้น
เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กฎหมายกาหนด จึงขอให้ท่าน
มารับเอกสารข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจ ารณา
ก่อนการเลือก ในวันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. .….... เวลา .............. ณ .............................................
อาเภอ .................................... จังหวัด ...................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ……………………..…………...………….
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ...........................................

ส.ว. ๒๔
ที่ ......................................

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

เรื่อง รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
เรียน ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.......................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา อาเภอ ............................. จานวน .... แผ่น
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้ มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิ สภา ตั้งแต่ วันที่ .....
เดือน..................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. .... นั้น
บั ด นี้ ได้ สิ้ น สุ ด การรั บ สมั ค รแล้ ว จึ ง ขอรายงานสรุ ป ผลการรั บ สมั ค รสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
อาเภอ............................... รวมจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น ....... คน รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ……………………..…………...……………
(......................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ...........................................

สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
อาเภอ .........................................
จังหวัด..........................................
๑. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

ฯลฯ

๒. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

ฯลฯ
ตรวจแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) ……………...……………..…………………
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ...........................................

......................................ผู้พิมพ์/คัด
.............................................ผูท้ าน

ส.ว. ๒๕
ที่ ......................................

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

เรื่อง รายงานสรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด......................................

จานวน .... แผ่น

ตามที่คณะกรรมการการเลือ กตั้งได้ประกาศให้มีการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่ วันที่ ......
เดือน..................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ......... เดือน..................... พ.ศ. .... นั้น
บั ด นี ้ ได้ สิ ้ น สุ ด การรั บ สมั ค รแล้ ว จึ ง ขอรายงานสรุ ป ผลการรั บ สมั ค รสมาชิ ก วุ ฒ ิ ส ภา
จั ง หวั ด ...............................แยกรายอาเภอจานวน ......... อาเภอ รวมจานวนผู้สมัครทั้งสิ้น .......... คน
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ……………………..…………………
(.............................................)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด..................................

สรุปผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
อาเภอ .........................................
จังหวัด..........................................
๑. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

ฯลฯ

๒. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

กลุ่มที่ ....... จานวน ............ คน ได้แก่
ลาดับ
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

เลขประจาตัว
เพศ
ประชาชน

ฯลฯ
ตรวจแล้วถูกต้อง

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

......................................ผู้พิมพ์/คัด
.............................................ผูท้ าน

ส.ว. ๒๖/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ............................ จังหวัด .........................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-------------------------------------ตามทีไ่ ด้ดาเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน ...............
พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ....................... พ.ศ. ..... ไปแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้ว ยการเลือกสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิส ภา
กลุ่มที่ ....... วิธีการสมัคร  สมัค รโดยยื่น ใบสมัครด้ว ยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้ว ยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร จานวนทั้งสิ้น ......... คน ดังต่อไปนี้
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ............................................
หมายเหตุ ส.ว. ๒๖/อ จัดทาจานวน ๔ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ๑ ชุด
๔. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด

หมายเหตุ

ส.ว. ๒๖/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด .........................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอ
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-------------------------------------ตามที่ได้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ เมื่อวันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ..... และ
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอ มาแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอ กลุ่มที่ ...........
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร จานวนทั้งสิ้น ........... คน ดังต่อไปนี้
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ– ชื่อสกุล

อาชีพ

อายุ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด............................................
หมายเหตุ ส.ว. ๒๖/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด

หมายเหตุ

ส.ว. ๒๖/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-------------------------------------ตามที่ได้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....
และผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด มาแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิ กวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด กลุ่มที่ ........
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อ มแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร จานวนทั้งสิ้น ........... คน ดังต่อไปนี้
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ– ชื่อสกุล

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

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

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

หมายเหตุ ส.ว. ๒๖/ป จัดทาจานวน ๒ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด

หมายเหตุ

ส.ว. ๒๖/๑/อ

ประกาศผู้อาํ นวยการการเลือกระดับอําเภอ
อําเภอ............................ จังหวัด .........................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผูส้ มัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
(เพิ่มเติม)
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนําชื่อผูส้ มัครจากองค์กร
-------------------------------------ตามที่ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ ............. วิธีการสมัคร
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ ......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../......... วันที่ ....
(ระบุชื่อ-สกุล)
เดือน ...................... พ.ศ. ............. สั่งให้รับสมัคร ................................................................เป็
นผู้สมัครสมาชิก
วุฒิสภา จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติม ดังนี้
หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ– ชื่อสกุล

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

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

(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
อําเภอ............................................



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

หมายเหตุ

ส.ว. ๒๖/๑/จ

ประกาศผู้อาํ นวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด .............................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอ
(เพิ่มเติม)
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนําชื่อผูส้ มัครจากองค์กร
-------------------------------------ตามที่ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอ กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ ......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../......... วันที่ ....
(ระบุชื่อ-สกุล)
เดือน ........ พ.ศ. .........สั่งให้รับสมัคร ....................................................................เป็
นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอเพิ่มเติม ดังนี้
หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ– ชื่อสกุล

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

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

(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ผู้อาํ นวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด...........................................

หมายเหตุ ส.ว. ๒๖/๑/จ จัดทําจํานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด ๑ ชุด
๒. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด

หมายเหตุ

ส.ว. ๒๖/๑/ป

ประกาศผู้อาํ นวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด
(เพิ่มเติม)
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนําชื่อผูส้ มัครจากองค์กร
-------------------------------------ตามที่ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร เมื่อวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ไปแล้วนั้น
บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคําสั่งคดีหมายเลขดําที่ ......./......... คดีหมายเลขแดงที่ ......../......... วันที่ ....
(ระบุชื่อ-สกุล)
เดือน ........ พ.ศ. ............... สั่งให้รับสมัคร ..............................................................เป็
นผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพิ่มเติม ดังนี้
หมายเลข
ประจําตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ– ชื่อสกุล

อายุ

อาชีพ

วุฒิการศึกษาสูงสุด

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

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

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

หมายเหตุ

ส.ว. ๒๗
ที่ ......................................

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

เรื่อง แจ้งการไม่รับสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือการลบชื่อผู้สมัคร
เรียน ...................................................
ตามที่ท่านได้ยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ ..... เดือน ................ พ.ศ. ....
ไปแล้ว นั้น
บั ดนี้ ได้ ดําเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมั คร รวมทั้ งคุ ณสมบั ติและลั กษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าท่านเป็น  ผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ผู้ถูกลบชื่อ
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร เนื่องจาก
(ระบุข้อความตามข้อในวงเล็บ)
 ขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา ๑๓ (.....) .................................................................................
..........................................................................................................................................
(ระบุข้อความตามข้อในวงเล็บ)
 มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ (......)..........................................................................
..........................................................................................................................................
 สมัครมากกว่า ๑ กลุ่ม หรือมากกว่า ๑ อําเภอ หรือมากกว่า ๑ วิธีการสมัคร
 แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ
 อื่น ๆ ........................................................................................................................
ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครหรือนับแต่วันที่สั่งลบชื่อ แล้วแต่กรณี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

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

ส.ว. ๒๘/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ .....................................จังหวัด .........................................
เรื่อง กาหนดสถานที่เลือก
--------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ .............เดือน ....................... พ.ศ. ..............
เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๖๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
(ระบุสถานที่)
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้ .....................................................................................
เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาอาเภอ..........................................
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) …………………………………….………..
(....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ...........................................

หมายเหตุ ส.ว. ๒๘/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อปิดประกาศ ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด

ส.ว. ๒๘/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ............................................
เรื่อง กาหนดสถานที่เลือก
--------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ .............เดือน ....................... พ.ศ. ..............
เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึง่ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
(ระบุสถานที่)
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้ ....................................................................................
เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัด..........................................
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) ……………………………………………..
(....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ..........................................

หมายเหตุ ส.ว. ๒๘/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อปิดประกาศ ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด

ส.ว. ๒๘/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง กาหนดสถานที่เลือก
--------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ .............เดือน ....................... พ.ศ. ..............
เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึง่ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
(ระบุสถานที่)
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้ ........................................................................................
เป็นสถานที่เลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

หมายเหตุ ส.ว. ๒๘/ป จัดทาจานวน ๒ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด

ส.ว. ๒๙/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ .............................. จังหวัด ......................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรเปลี่ ยนแปลงสถานที่เลื อกตามประกาศผู้อานวยการการเลื อกระดับอาเภอ
อาเภอ .......................ลงวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... ที่ได้กาหนดสถานที่เลือกไว้แล้ว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่ ง สมาชิ กวุ ฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้ อ ๖๙ ของระเบี ยบคณะกรรมการการเลื อกตั้ งว่ าด้ วยการเลื อก
(ระบุสถานที่)
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้ .......................................................................เป็
นสถานที่เลือกใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ) …………………….………………………..
(....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ..........................................

หมายเหตุ ส.ว. ๒๙/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อปิดประกาศ ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด

ส.ว. ๒๙/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ..............................................
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรเปลี่ ยนแปลงสถานที่เลื อกตามประกาศผู้ อานวยการการเลื อกระดับ จังหวัด
จังหวัด ...............................ลงวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... ที่ได้กาหนดสถานที่เลือกไว้แล้ว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุ ฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วยการเลื อก
สถานที่)
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้ ...............................(ระบุ
.........................................
เป็นสถานที่เลือกใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

(ลงชื่อ)………………………………………………..
(......................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ............................................

หมายเหตุ ส.ว. ๒๙/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อปิดประกาศ ๑ ชุด
๓. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด

ส.ว. ๒๙/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตามประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
ลงวันที่............ เดือน......................... พ.ศ. .... ที่ได้กาหนดสถานที่เลือกไว้แล้ว นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึง่ สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๒ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
(ระบุสถานที่)
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงกาหนดให้ ...........................................................................
เป็นสถานที่เลือกใหม่
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ...................

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

หมายเหตุ ส.ว. ๒๙/ป จัดทาจานวน ๒ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด
๒. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือกในวันเลือก ๑ ชุด

ส.ว. ๓๐/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ................................ จังหวัด ......................................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-----------------------------------

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

(ใบแรก)

ส.ว. ๓๐/อ
ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน เพศ

ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ
รายงานตัว
ลงคะแนน

หมายเหตุ

(ใบต่อ)

ส.ว. ๓๐/อ
ประกาศ ณ วันที่ .... เดือน................................... พ.ศ. ........
(ลงชื่อ).....................................................
(...................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ...........................................

..............................................ผูพ้ ิมพ์/คัด
......................................................ผูท้ าน

(ใบท้าย)

ส.ว. ๓๐/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ......................................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-----------------------------------

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

(ใบแรก)

ส.ว. ๓๐/จ
ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน เพศ

ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ
รายงานตัว
ลงคะแนน

หมายเหตุ

(ใบต่อ)

ส.ว. ๓๐/จ

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

..............................................ผูพ้ ิมพ์/คัด
......................................................ผูท้ าน

(ใบท้าย)

ส.ว. ๓๐/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
-----------------------------------

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

(ใบแรก)

ส.ว. ๓๐/ป
ชื่อตัว-ชื่อสกุล

เลขประจาตัวประชาชน เพศ

ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ
รายงานตัว
ลงคะแนน

หมายเหตุ

(ใบต่อ)

ส.ว. ๓๐/ป

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

..............................................ผูพ้ ิมพ์/คัด
......................................................ผูท้ าน

(ใบท้าย)

ส.ว. ๓๑
ป้ายสาหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน
 การลงคะแนนระดับ อาเภอ
 การลงคะแนนระดับจังหวัด
 การลงคะแนนระดับประเทศ
กลุ่ มที่ .............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสื อ
แนะนาชื่อผู้ สมัครจากองค์กร
ณ สถานที่เลือก ...............................(ระบุชื่อสถานที่)...............................................................................
(ลงชื่อ) .............................................................................. ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(ลงชื่อ) .............................................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(ลงชื่อ) .............................................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือก
(ลงชื่อ) .............................................................................. กรรมการประจาสถานที่เลือ ก

ฯลฯ

ส.ว. ๓๒/อ

ประกาศคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน

--------------------------------ตามทีผ่ ู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ..........................จังหวัด.......................................
ได้ มอบบั ตรลงคะแนนให้ แก่ คณะกรรมการประจ าสถานที่ เลื อ ก วิ ธี การสมั คร  สมั ครโดยยื่ นใบสมั ค ร
ด้ว ยตนเอง  สมัครโดยยื่น ใบสมัครด้ว ยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้ส มัครจากองค์กร และ
ได้ดาเนิน การนับ จานวนบัต รลงคะแนนทั้ง หมดแล้ว จึง ขอประกาศเกี่ย วกับ จานวนบัต รลงคะแนนก่อ น
การลงคะแนน ดังนี้
รายการ
บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา

จานวน
............... บัตร

หมายเหตุ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(.........................................)
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)
หมายเหตุ

ส.ว. ๓๒/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๒/จ

ประกาศคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน

--------------------------------ตามทีผ่ ู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด..................................ได้ ม อบบั ต รลงคะแนน
ให้ แ ก่ ค ณ ะ ก รร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส ถ า น ที ่ เ ลื อ ก วิ ธี ก ารสมั ค ร  สมั ค รโดยยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ย ต น เ อ ง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้ส มัครจากองค์กร และได้ดาเนิน การ
นับจานวนบัตรลงคะแนนทั้งหมดแล้ว จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน ดังนี้
รายการ
บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา

จานวน
............... บัตร

หมายเหตุ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(.........................................)
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)
หมายเหตุ

ส.ว. ๓๒/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๒/ป

ประกาศคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน

--------------------------------ตามทีผ่ ู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ได้ ม อบบั ต รลงคะแนนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการประจา
สถานที่เลือก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อ ม
แสดงหนั ง สื อ แนะนาชื่ อ ผู้ ส มั ค รจากองค์ ก ร และได้ ดาเนิ น การนั บ จานวนบั ต รลงคะแนนทั้ ง หมดแล้ ว
จึ ง ขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน ดังนี้
รายการ
บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา

จานวน
............... บัตร

หมายเหตุ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) .......................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(.........................................)
(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)
หมายเหตุ

ส.ว. ๓๒/ป จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๓/อ

ประกาศคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก
อําเภอ .................................... จังหวัด ............................................
เรื่อง จํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนําชื่อผูส้ มัครจากองค์กร
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .......
บัดนี้ การรับรายงานตัวผู้สมัครระดับอําเภอ อําเภอ...................................................................
จังหวัด....................................ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศจํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน
ดังนี้
กลุ่มที่

จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือก (คน) จํานวนผู้มารายงานตัว (คน)

รายชื่อผู้ไม่มารายงานตัว

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

ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก
หมายเหตุ

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

ส.ว. ๓๓/จ

ประกาศคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก
จังหวัด ............................................
เรื่อง จํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนําชื่อผูส้ มัครจากองค์กร
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .......
บัด นี ้ การรั บ รายงานตั ว ผู้ ส มั ค รระดั บ จั ง หวั ด จั ง หวั ด ..................................................
ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศจํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน ดังนี้
กลุ่มที่

จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือก (คน) จํานวนผู้มารายงานตัว (คน)

รายชื่อผู้ไม่มารายงานตัว

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

ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก
หมายเหตุ

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

ส.ว. ๓๓/ป

ประกาศคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ชุดที่ ........)
เรื่อง จํานวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน
วิธีการสมัคร  สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนําชื่อผูส้ มัครจากองค์กร
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .......
บัดนี้ การรับรายงานตัวผู้สมัครระดับประเทศ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศจํานวน
ผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน ดังนี้
กลุ่มที่

จํานวนผู้มีสทิ ธิเลือก (คน) จํานวนผู้มารายงานตัว (คน)

รายชื่อผู้ไม่มารายงานตัว

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

ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก
หมายเหตุ

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

ส.ว. ๓๔/อ

รายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก
--------------------------ชื่อสถานที่)
สถานที่เลือก ณ ...............(ระบุ
..........................................
อาเภอ ................... จังหวัด.............................
ได้เปิดการลงคะแนนระดับอาเภอ อาเภอ.................................................. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร เมื่อวันที่ ..
เดือน .................. พ.ศ. ....

๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน
คณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กได้ ท าการเปิ ด หี บ บั ต รลงคะแนนเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จานวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...........................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(..............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)............................... ผูม้ ีสิทธิเลือก
(.............................)

(ลงชื่อ)................................ผู้มสี ิทธิเลือก
(...............................)

๒. บันทึกเหตุการณ์
๒.๑ ก่อนการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(...........................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(..............................)
(................................)
(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ).................................พยาน
(..............................)
(................................)

ส.ว. ๓๔/อ
-๒๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(..........................................)
(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(..............................)
(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ)................................พยาน
(...............................)
(..............................)
๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) .............................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(............................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(..............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ)................................พยาน
(..............................)
(...............................)

-๓-

ส.ว. ๓๔/อ

๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(..............................................)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ).................................พยาน
(...............................)
(...............................)
ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก
(.........................................)
(ลงชื่อ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(................................)
(................................)
(ลงชื่อ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก
(................................)
(................................)
(ลงชื่อ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก
(................................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(................................)
(................................)
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(.................................)

ส.ว. ๓๔/จ

รายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก
--------------------------ชื่อสถานที่)
สถานที่เลือก ณ ...............(ระบุ
..........................................
อาเภอ ................... จังหวัด.............................
ได้เปิดการลงคะแนนระดับจังหวัด จังหวัด.................................................. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....
๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน
คณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กได้ ท าการเปิ ด หี บ บั ต รลงคะแนนเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จานวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(..........................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ)...............................ผู้มีสิทธิเลือก
(.............................)

(ลงชื่อ)................................ผู้มีสทิ ธิเลือก
(.............................)

๒. บันทึกเหตุการณ์
๒.๑ ก่อนการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..............................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(............................................)
(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.............................)
(..............................)
(ลงชื่อ)...............................พยาน
(ลงชื่อ)...............................พยาน
(.............................)
(..............................)

-๒-

ส.ว. ๓๔/จ

๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน
......................................................................................................................................................... .....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. .................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(..........................................)
(ลงชื่อ)......................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(............................)
(ลงชื่อ).................................พยาน
(ลงชื่อ) ..............................พยาน
(...............................)
(............................)
๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(............................................)
(ลงชื่อ)......................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(..........................)
(ลงชื่อ).................................พยาน
(ลงชื่อ).............................พยาน
(...............................)
(............................)

-๓-

ส.ว. ๓๔/จ

๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(..........................................)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ)................................พยาน
(...............................)
(...............................)
ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ......................................... ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก
(........................................)
(ลงชื่อ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(...............................)
(.................................)
(ลงชื่อ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(...............................)
(.................................)
(ลงชื่อ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(...............................)
(.................................)
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(...............................)
(.................................)
(ลงชื่อ) ...................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(..................................)

ส.ว. ๓๔/ป

รายงานเหตุการณ์ประจาสถานที่เลือก
--------------------------สถานที่เลือก..................... (ระบุชื่อสถานที่).......................... ได้เปิดการลงคะแนนระดับประเทศ
ของชุดที่ ............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....
๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน
คณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลื อ กได้ ท าการเปิ ด หี บ บั ต รลงคะแนนเพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จานวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(..........................................)
(ลงชื่อ).........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................ผูม้ ีสิทธิเลือก
(...............................)

(ลงชื่อ)................................ผู้มสี ิทธิเลือก
(...............................)

๒. บันทึกเหตุการณ์
๒.๑ ก่อนการลงคะแนน
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ...............
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(............................................)
(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(..............................)
(.............................)
(ลงชื่อ)................................พยาน
(ลงชื่อ)..............................พยาน
(..............................)
(.............................)

ส.ว. ๓๔/ป
-๒๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(.........................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(..............................)
(............................)
(ลงชื่อ) ...............................พยาน
(ลงชื่อ).............................พยาน
(..............................)
(............................)
๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(.........................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.............................)
(.............................)
(ลงชื่อ) ..............................พยาน
(ลงชื่อ)..............................พยาน
(.............................)
(.............................)

-๓-

ส.ว. ๓๔/ป

๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี)
(.........................................)
(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจําสถานที่เลือก
(..............................)
(..............................)
(ลงชื่อ) ...............................พยาน
(ลงชื่อ).............................พยาน
(..............................)
(..............................)
ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจําสถานที่เลือก
(..........................................)
(ลงชื่อ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(..............................)
(................................)
(ลงชื่อ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(..............................)
(................................)
(ลงชื่อ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(..............................)
(................................)
(ลงชื่อ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก (ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก
(..............................)
(................................)
(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก
(........................................)

ส.ว. ๓๕/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ .............................จังหวัด ........................................
เรื่อง งดการลงคะแนน
--------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ในวันที่ .........
เดือน .................... พ.ศ. ....
เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจาเป็นอย่างอื่น
(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อาเภอ..................................
จังหวัด ............................... อันเป็นเหตุให้การลงคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการลงคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ........................................................
(......................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ..............................................

หมายเหตุ ส.ว. ๓๕/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๕/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ....................................
เรื่อง งดการลงคะแนน
--------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ .........
เดือน .................... พ.ศ. ....
เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจาเป็นอย่างอื่น
(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อาเภอ………..........................
จังหวัด ............................... อันเป็นเหตุให้การลงคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการลงคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ....

(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด............................................

หมายเหตุ ส.ว. ๓๕/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๕/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง งดการลงคะแนน
----------------------ตามที่ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประกาศให้มีก ารเลือ กสมาชิก วุฒ ิส ภาระดับ ประเทศ
ในวัน ที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....
เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจาเป็นอย่างอื่น
(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ............................................................อันเป็นเหตุ
ให้การลงคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิส ภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้ว ยการเลื อก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการลงคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ....

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

หมายเหตุ ส.ว. ๓๕/ป จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๖/อ

ประกาศคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

--------------------------------ตามที่ค ณะกรรมการประจาสถานที่ เ ลื อ ก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ได้เปิดการลงคะแนน
ระดับอาเภอ อาเภอ......................... จังหวัด.........................
บัดนี้ การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนน ดังนี้
รายการ
๑. บัตรลงคะแนนที่ได้รับมา
๒. บัตรลงคะแนนที่ใช้
๓. บัตรลงคะแนนที่เหลือ

จานวน
............ บัตร
............ บัตร
............ บัตร

หมายเหตุ

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)
หมายเหตุ

ส.ว. ๓๖/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๖/จ

ประกาศคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

--------------------------------ตามที่ค ณะกรรมการประจาสถานที่ เ ลื อ ก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัค รโดยยื ่น ใบสมัค รด้ว ยตนเองพร้อ มแสดงหนัง สือ แนะนาชื่อ ผู ้ส มัค รจากองค์ ก ร ได้เ ปิด การ
ลงคะแนนระดับ จังหวัด จังหวัด................................
บัดนี้ การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนน ดังนี้
รายการ
๑. บัตรลงคะแนนที่ได้รับมา
๒. บัตรลงคะแนนที่ใช้
๓. บัตรลงคะแนนที่เหลือ

จานวน
............ บัตร
............ บัตร
............ บัตร

หมายเหตุ

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)
หมายเหตุ

ส.ว. ๓๖/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๖/ป

ประกาศคณะกรรมการประจาสถานที่เลือก
เรื่อง รายการเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนน

--------------------------------ตามที่ค ณะกรรมการประจาสถานที่ เ ลื อ ก วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมั ค รโดยยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองพร้ อ มแสดงหนั ง สื อ แนะนาชื่ อ ผู้ ส มั ค รจากองค์ ก ร ได้ เ ปิ ด การ
ลงคะแนนระดับประเทศ
บัดนี้ การลงคะแนนได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศเกี่ยวกับจานวนบัตรลงคะแนน ดังนี้
รายการ
๑. บัตรลงคะแนนที่ได้รับมา
๒. บัตรลงคะแนนที่ใช้
๓. บัตรลงคะแนนที่เหลือ

จานวน
............ บัตร
............ บัตร
............ บัตร

หมายเหตุ

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

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

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

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

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

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

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

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

(ลงชื่อ) .................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...................................)
หมายเหตุ

ส.ว. ๓๖/ป จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๓๗
แบบขีดคะแนนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เมื่อวันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ..........
ณ สถานที่เลือก (ระบุสถานที่) ........................... อาเภอ ............................ จังหวัด .............................
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัคร

ช่องขีดคะแนน
5

รวม
คะแนน

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

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

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

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

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

หมายเหตุ แบบขีดคะแนน ขนาดกว้าง ๑๐๒ ซม. × ยาว ๗๑ ซม. โดยประมาณ

ส.ว. ๓๘/อ

รายงานผลการนับคะแนน การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ
อาเภอ ................................. จังหวัด .................................
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกาหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น
บัดนี้ กลุ่มที่ ............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้ว ยตนเองพร้อ มแสดงหนัง สือ แนะนาชื่อ ผู้ส มัค รจากองค์ก ร ได้ดาเนิน การลงคะแนนและนับ คะแนน
ณ ....................................................... เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือก
๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก..............คน (........................................)
๑.๒ ผู้มีสิทธิเลือกที่มาแสดงตน..............คน (........................................)
๒. จานวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกแต่ละคนได้รับเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือก

ได้คะแนน
(ให้กรอกข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร)

............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
ฯลฯ

ส.ว. ๓๘/อ
-๒๓. จานวนบัตรดี ............. บัตร (...................................................)
๔. จานวนบัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)

หมายเหตุ

ส.ว. ๓๘/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ๑ ชุด

ส.ว. ๓๘/จ

รายงานผลการนับคะแนน การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
จังหวัด .................................
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกาหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น
บัดนี้ กลุ่มที่ .......... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้ ว ยตนเองพร้ อ มแสดงหนั ง สื อ แนะนาชื่ อ ผู้ ส มั ค รจากองค์ ก ร ได้ ดาเนิ น การลงคะแนนและนั บ คะแนน
ณ ............................................... เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือก
๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก..............คน (........................................)
๑.๒ ผู้มีสิทธิเลือกที่มาแสดงตน..............คน (........................................)
๒. จานวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกแต่ละคนได้รับเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือก

ได้คะแนน
(ให้กรอกข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร)
............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)

ฯลฯ

ส.ว. ๓๘/จ
-๒๓. จานวนบัตรดี ............. บัตร (...................................................)
๔. จานวนบัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)

หมายเหตุ

ส.ว. ๓๘/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ๑ ชุด

ส.ว. ๓๘/ป

รายงานผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
------------------------------------------ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งได้ ประกาศก าหนดให้ มี การเลื อกสมาชิ กวุ ฒิ สภาระดั บประเทศ
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. .... นั้น
บัดนี้ กลุ่มที่ ......................... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ ผู้สมัครจากองค์กร ได้ดาเนินการลงคะแนนและนับคะแนน
ณ ................................................ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการนับคะแนน ดังนี้
๑. จานวนผู้มีสิทธิเลือก
๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก..............คน (........................................)
๑.๒ ผู้มีสิทธิเลือกที่มาแสดงตน..............คน (........................................)
๒. จานวนคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกแต่ละคนได้รับเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
หมายเลข
ประจาตัว
ผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล
ผู้สมัครรับเลือก

ได้คะแนน
(ให้กรอกข้อมูลทั้งตัวเลขและตัวอักษร)

............ (...........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
............ (..........................................)
ฯลฯ

ส.ว. ๓๘/ป
-๒๓. จานวนบัตรดี ............. บัตร (...................................................)
๔. จานวนบัตรเสีย ............. บัตร (...................................................)
ประกาศ ณ วันที่ ....... เดือน ............................ พ.ศ. ....
(ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)

หมายเหตุ

ส.ว. ๓๘/ป จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว ๑ ชุด
๓. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ๑ ชุด

ส.ว. ๓๙/อ

ข้อมูลจานวนบัตรลงคะแนน
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
อาเภอ................................ จังหวัด ....................................
------------------------------------------รายการ
๑. บัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว (บัตรดี)
๒. บัตรเสีย
๓. รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด

จานวน
.....................บัตร
.....................บัตร
.....................บัตร

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)

ส.ว. ๓๙/จ

ข้อมูลจานวนบัตรลงคะแนน
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
จังหวัด ....................................
-----------------------------------รายการ
๑. บัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว (บัตรดี)
๒. บัตรเสีย
๓. รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด

จานวน
.....................บัตร
.....................บัตร
.....................บัตร

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)

ส.ว. ๓๙/ป

ข้อมูลจานวนบัตรลงคะแนน
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
------------------------------------------รายการ
๑. บัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้ว (บัตรดี)
๒. บัตรเสีย
๓. รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด

จานวน
.....................บัตร
.....................บัตร
.....................บัตร

หมายเหตุ

(ลงชื่อ) ................................................ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่ อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ)................................กรรมการประจาสถานที่ เลือก
(...............................)
(...............................)
(ลงชื่อ) ................................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(...............................................)

ส.ว. ๔๐/อ

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน
สถานที่เลือก...........................................
อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด ………………………………………………
------------------------------------------วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......
วันนี้ เวลา ....................... น. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กลุ่มที่ ........วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนั งสื อแนะน าชื่ อผู้ สมั ครจากองค์ กร ได้ น าหี บบั ตรลงคะแนนและสิ่ งของเกี่ ยวกั บการเลื อกมามอบให้ แ ก่
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ..................... จังหวัด........................ ประกอบด้วย
๑. หีบบัตรลงคะแนน จานวน ......................... ใบ
๒. คูหาลงคะแนน จานวน ....................... คูหา
๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
จานวน ..... ชุด
๔. บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน
๕. แบบพิมพ์ประจาสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
๖. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก
๗. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้ตรวจสอบและนับจานวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ผู้มอบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(........................................................)
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม.
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.........................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มกลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่มกลุ่ม
(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(....................................................)
............

(ลงชื่อ) .......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ลงชื่อ) ......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(.......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่
ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ) ...........................................................ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ/ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
(.................................................)อาเภอ.............................................

ส.ว. ๔๐/จ

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน
สถานที่เลือก...........................................
จังหวัด ………………………………………………
------------------------------------------วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......
วันนี้ เวลา ................. น. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กลุ่มที่ ........วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนั งสื อแนะน าชื่ อผู้ สมั ครจากองค์ กร ได้ น าหี บบั ตรลงคะแนนและสิ่ งของเกี่ ยวกั บการเลื อกมามอบให้ แ ก่
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด....................................................... ประกอบด้วย
๑. หีบบัตรลงคะแนน จานวน ......................... ใบ
๒. คูหาลงคะแนน จานวน ....................... คูหา
๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/จ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
จานวน ..... ชุด
๔. บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน
๕. แบบพิมพ์ประจาสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
๖. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก
๗. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ตรวจสอบและนับจานวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ผู้มอบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(........................................................)
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม.
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(.........................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มกลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่มกลุ่ม
(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(....................................................)
............

(ลงชื่อ) .......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ลงชื่อ) ......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(.......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่
ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ) ..................................................ผูอ้ านวยการการเลือกระดับจังหวัด/ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
(.................................................)จังหวัด.............................................

ส.ว. ๔๐/ป

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน
สถานที่เลือก...........................................
------------------------------------------วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......
วันนี้ เวลา ...................... น. คณะกรรมการประจาสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กลุ่มที่ ........วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนั งสื อแนะน าชื่ อผู้ สมั ครจากองค์ กร ได้ น าหี บบั ตรลงคะแนนและสิ่ งของเกี่ ยวกั บการเลื อกมามอบให้ แ ก่
ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ประกอบด้วย
๑. หีบบัตรลงคะแนน จานวน ......................... ใบ
๒. คูหาลงคะแนน จานวน ....................... คูหา
๓. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/ป) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน
จานวน ..... ชุด
๔. บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน
๕. แบบพิมพ์ประจาสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
๖. วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก
๗. ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดได้ตรวจสอบและนับจานวนเป็นที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ผู้มอบ
(ลงชื่อ) ..................................................... ประธานกรรมการประจาสถานที่เลือก
(........................................................)
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม.
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานทีเ่ ลือก
(.........................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มกลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่ม
(ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก (ลงชื่อ) ......................................กรรมการประจาสถานที่เลือก
(......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่มกลุ่ม
(ลงชื่อ) ..................................................... กรรมการประจาสถานที่เลือก
(....................................................)
............

(ลงชื่อ) .......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ลงชื่อ) ......................................เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(.......................................) กลุ่มที.่ ...........
(......................................) กลุ่
ผู้รับมอบ
(ลงชื่อ) ...............................................ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ/ผู้ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงาน
(..............................................)

ส.ว. ๔๑

บันทึกข้อมูลจานวนถุงใส่บัตรลงคะแนน
 การเลือกระดับอาเภอ อาเภอ...................................
จังหวัด...................................
 การเลือกระดับจังหวัด จังหวัด...................................
 การเลือกระดับประเทศ
------------------------------------------หีบบัตรลงคะแนน ใบที่...................
บรรจุถุงพลาสติกใสที่ใส่บัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร จานวนรวมทั้งสิ้น .............. ถุง
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(ทาเครื่องหมายถูก ในช่อง )
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
จานวน .............. ถุง
 กลุ่มที่ ๑
 กลุ่มที่ ๒
 กลุ่มที่ ๓
 กลุ่มที่ ๔
 กลุ่มที่ ๕
 กลุ่มที่ ๖
 กลุ่มที่ ๗
 กลุ่มที่ ๘
 กลุ่มที่ ๙
 กลุ่มที่ ๑๐

สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร จานวน .............. ถุง
 กลุ่มที่ ๑
 กลุ่มที่ ๒
 กลุ่มที่ ๓
 กลุ่มที่ ๔
 กลุ่มที่ ๕
 กลุ่มที่ ๖
 กลุ่มที่ ๗
 กลุ่มที่ ๘
 กลุ่มที่ ๙
 กลุ่มที่ ๑๐

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

ส.ว. ๔๒/อ
บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน
------------------------------------------วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. ....
๑. ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ...............................จังหวัด .................................
ได้จัดทาบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ เพื่อส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด .............................................. ดังนี้
หีบบัตร
จานวนถุงพลาสติกใส
ลงคะแนนใบที่ (บรรจุบตั รลงคะแนน)









วิธีการสมัคร / กลุ่มที่
(เลือกวิธีการสมัคร และระบุหมายเลขกลุ่ม)
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร

หมายเหตุ

๒. ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ........................................... ได้กาหนดให้เก็บรักษา
หีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมแล้ว ณ.......................................................................................................................

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

ส.ว. ๔๒/จ
บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน
------------------------------------------วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. ....
๑. ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด ..................................... ได้จัดทาบัญชีข้อมูล
บัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ ดังนี้
หีบบัตร
จานวนถุงพลาสติกใส
ลงคะแนนใบที่ (บรรจุบตั รลงคะแนน)









วิธีการสมัคร / กลุ่มที่
(เลือกวิธีการสมัคร และระบุหมายเลขกลุ่ม)
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร

หมายเหตุ

๒. ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด จังหวัด........................................... ได้กาหนดให้เก็บรักษา
หีบบัตรลงคะแนนทีย่ ุบรวมแล้ว ณ................................................................................................................. ......

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

ส.ว. ๔๒/ป
บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน
------------------------------------------วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. ....
๑. ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ได้จัดทาบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตร
ลงคะแนนแต่ละใบ ดังนี้
หีบบัตร
จานวนถุงพลาสติกใส
ลงคะแนนใบที่ (บรรจุบัตรลงคะแนน)









วิธีการสมัคร / กลุ่มที่
(เลือกวิธีการสมัคร และระบุหมายเลขกลุ่ม)
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กลุ่มที่ ..............
พร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อ
ผู้สมัครจากองค์กร

หมายเหตุ

๒. ผู้อานวยการการเลือกระดับ ประเทศ ได้กาหนดให้เก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนนที่ยุบรวมแล้ว
ณ...................................................................................................................... .............................................

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

ส.ว. ๔๓/อ

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก
------------------------------------------วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. ....
วันนี้ เวลา ......................... น. ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ อาเภอ.....................................
จังหวัด......................................... ได้นาบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ
วัส ดุอุป กรณ์ที่เกี่ ย วกับ การเลื อก มามอบให้ ผู้ อานวยการการเลื อกตั้งประจาจังหวัด..............................
ประกอบด้วย
๑. บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนทีบ่ รรจุในหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/อ) จานวน ............. แผ่น
๒. หีบบัตรลงคะแนน
จานวน ............. ใบ
๓. คูหาลงคะแนน
จานวน ............. คูหา
๔. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๑
จานวน ............. ถุง
(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/อ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ
หมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและ
ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมแบบพิมพ์)
๕. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๒
จานวน ............. ถุง
(วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก)
๖. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๓
จานวน ............. ถุง
(ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ......................................... ได้ตรวจสอบและนับจานวน
ตามรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า
 ครบถ้วน ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก .................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................. ............................................
..............................................................................................................................................................................
การดาเนินการ .................................................................................................. .....................
.......................................................................................................................................... ....................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..................................................... ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(....................................................) อาเภอ......../ผูช้ ่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ...................................................... ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(....................................................) ..............................
ลงชื่อ ..................................................... พยาน
(...................................................)

ส.ว. ๔๓/จ

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก
------------------------------------------วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. ....
วันนี้ เวลา ............... น. ผู้อานวยการการเลือกระดับ จังหวัด จังหวัด.............................................
ได้นาบัญชีข้อมูล บัตรลงคะแนนที่บรรจุในหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก
มามอบให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด.............................. ประกอบด้วย
๑. บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนทีบ่ รรจุในหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/จ) จานวน ............. แผ่น
๒. หีบบัตรลงคะแนน
จานวน ............. ใบ
๓. คูหาลงคะแนน
จานวน ............. คูหา
๔. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๑
จานวน ............. ถุง
(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/จ) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ
หมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและ
ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมแบบพิมพ์)
๕. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๒
จานวน ............. ถุง
(วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก)
๖. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๓
จานวน ............. ถุง
(ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ)
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ......................................... ได้ตรวจสอบและนับจานวน
ตามรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า
 ครบถ้วน ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .......................................
การดาเนินการ .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ...............................
ลงชื่อ ..................................................... ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(....................................................) จังหวัด........./ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ ...................................................... ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
(....................................................) ..............................
ลงชื่อ ..................................................... พยาน
(...................................................)

ส.ว. ๔๓/ป

รายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก
------------------------------------------วันที่ ...............เดือน............................ พ.ศ. ....
วันนี้ เวลา ............... น. ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ ได้นาบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน
ทีบ่ รรจุในหีบบัตรลงคะแนน เอกสารและ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก มามอบให้เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ประกอบด้วย
๑. บัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนทีบ่ รรจุในหีบบัตรลงคะแนน (ส.ว. ๔๒/ป) จานวน ............. แผ่น
๒. หีบบัตรลงคะแนน
จานวน ............. ใบ
๓. คูหาลงคะแนน
จานวน ............. คูหา
๔. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๑
จานวน ............. ถุง
(บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว. ๓๐/ป) ชุดที่ใช้ตรวจสอบและ
หมายเหตุการลงคะแนน บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและ
ต้นขั้วบัตรลงคะแนน พร้อมแบบพิมพ์)
๕. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๒
จานวน ............. ถุง
(วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก)
๖. ถุงพลาสติกใส ถุงที่ ๓
จานวน ............. ถุง
(ป้ายต่างๆ และเอกสารอื่นๆ)
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบและนับจานวนตามรายงานการส่งหีบบัตร
ลงคะแนน เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกดังกล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า
 ครบถ้วน ถูกต้อง
 ไม่ครบถ้วน / ไม่ถูกต้อง
เนื่องจาก .................................................................................. ............................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การดาเนินการ .................................................................................................. .....................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(....................................................)
ลงชื่อ ......................................................
(....................................................)
ลงชื่อ .....................................................
(...................................................)

ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ/
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พยาน

ส.ว. ๔๔/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ........................... จังหวัด ..........................................
เรื่อง งดการนับคะแนน
------------------------------------------ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประกาศก าหนดให้ มี การเลื อกสมาชิ กวุ ฒิ ส ภาระดั บอ าเภอ
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....
เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจาเป็นอย่างอื่น
(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อาเภอ................................
จังหวัด ............................... อันเป็นเหตุให้การนับคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๒๐ และข้อ ๑๒๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลื อกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ..........

ลงชื่อ ......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ..........................................

หมายเหตุ ส.ว.๔๔/อ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๔๔/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
เรื่อง งดการนับคะแนน
------------------------------------------ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประกาศก าหนดให้ มี การเลื อกสมาชิ กวุ ฒิ ส ภาระดั บ จั งหวั ด
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....
เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจาเป็นอย่างอื่น
(ระบุ) ................................................................ ณ สถานที่เลือก ................................ อาเภอ.................................
จังหวัด ............................... อันเป็นเหตุให้การนับคะแนนในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ..........

ลงชื่อ .......................................................
(.....................................................)
ผูอ้ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ...........................................

หมายเหตุ ส.ว.๔๔/จ จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๔๔/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง งดการนับคะแนน
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลื อกตั้งประกาศกาหนดให้ มีการเลื อกสมาชิกวุฒิ สภาระดับ ประเทศ
ในวันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. ....
เนื่องจากได้เกิดเหตุ  จลาจล อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  เหตุจาเป็นอย่างอื่น
(ระบุ) .................................................... ณ สถานทีเ่ ลือก .............................................. อันเป็นเหตุให้การนับคะแนน
ในสถานที่เลือกนี้ไม่สามารถกระทาได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศให้งดการนับคะแนน ณ สถานที่เลือกดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ..........

ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
ผูอ้ านวยการการเลือกระดับประเทศ

หมายเหตุ ส.ว.๔๔/ป จัดทาจานวน ๓ ชุด
๑. ปิดประกาศ ณ สถานที่เลือก ๑ ชุด
๒. ส่งให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๑ ชุด
๓. เก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด

ส.ว. ๔๕/อ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ ...................... จังหวัด .............................
เรื่อง การเลือกกันเองใหม่
-------------------------------------ตามทีไ่ ด้ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ในวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. ..... นั้น
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้รายงานผลการนับคะแนนของกลุ่มที่ ................. วิธีการสมัคร
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือก

คะแนน

ฯลฯ
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้สมัคร
ที่มาแสดงตนของกลุ่มที่ .............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร และมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๙๔ (๗) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้มีการเลือกกันเองใหม่ ของกลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่ นใบสมัครด้วยตนเองพร้ อมแสดงหนังสื อแนะน าชื่อผู้ สมัครจากองค์กร
(ระบุชื่อสถานที่)
ตั้งแต่เวลา .......... น. เป็นต้นไป ณ .................................................
และให้ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้องออกจากสถานที่เลือก ดังต่อไปนี้
๑. ...................................................................
๒. ...................................................................
๓. ...................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ) .....................................................
(....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
อาเภอ...........................................

ส.ว. ๔๕/จ

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด .............................
เรื่อง การเลือกกันเองใหม่
-------------------------------------ตามทีไ่ ด้ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ในวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. ..... นั้น
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้รายงานผลการนับคะแนนของกลุ่มที่ ................. วิธีการสมัคร
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือก

คะแนน

ฯลฯ
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้สมัคร
ที่มาแสดงตนของกลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร และมีจานวนไม่น้อยกว่าสามคน
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๙๕ (๗) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๓๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้มีการเลือกกันเองใหม่ ของกลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ตั้งแต่
(ระบุชื่อสถานที่)
เวลา .......... น. เป็นต้นไป ณ .................................................
และให้ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้องออกจากสถานที่เลือก ดังต่อไปนี้
๑. ...................................................................
๒. ...................................................................
๓. ...................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด...........................................

ส.ว. ๔๕/ป

ประกาศผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
เรื่อง การเลือกกันเองใหม่
-------------------------------------ตามทีไ่ ด้ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ .... เดือน ............. พ.ศ. ..... นั้น
คณะกรรมการประจาสถานที่เลือก ได้รายงานผลการนับคะแนนของกลุ่มที่ ................. วิธีการสมัคร
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัคร
จากองค์กร ดังนี้
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – ชื่อสกุล ผู้สมัครรับเลือก

คะแนน

ฯลฯ
ผลการนับคะแนนปรากฏว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนผู้สมัคร
ที่มาแสดงตนของกลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๙๖ (๔) แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญว่ าด้ ว ย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๕๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้มีการเลือกกันเองใหม่ ของกลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น
ใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร ตั้งแต่
(ระบุชื่อสถานที่)
เวลา .......... น. เป็นต้นไป ณ .................................................
และให้ผู้มีรายชื่อซึ่งไม่ได้ รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้องออกจากสถานที่เลือก ดังต่อไปนี้
๑. ...................................................................
๒. ...................................................................
๓. ...................................................................
ฯลฯ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ) .........................................................
(.......................................................)
ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ

ส.ว. ๔๖/อ

บันทึกแสดงผลการจับสลาก
กลุม่ ที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
อาเภอ ...............................จังหวัด ...............................................
------------------------------------------ที่ ...........................................
วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......
ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ เมื่อวันที่ ..........เดือน....................
พ.ศ. .... นั้น
บั ด นี้ การนั บ คะแนนของกลุ่ ม ที่ ........ วิ ธี ก ารสมั ค ร  สมั ครโดยยื่ นใบสมั ครด้ วยตนเอง
 สมั ครโดยยื่ นใบสมั ครด้ ว ยตนเองพร้ อมแสดงหนั งสื อแนะน าชื่ อผู้ สมั ครจากองค์ กร ได้ เ สร็ จ สิ้ น ลงแล้ ว
ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเกินกว่าจานวนที่จะพึงมี ดังต่อไปนี้
(๑) ........................................................ (๓) ........................................................
(๒) ........................................................ (๔) ........................................................
๑. ผู้ อานวยการการเลื อกระดับอาเภอได้จัดให้ มีการจับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ ว ปรากฏว่า
มีผู้จับสลากได้รับเลือก ดังนี้
(๑) ......................................................................................................................... ..
(๒) ...........................................................................................................................
(๓) ......................................................................................................................... ..
๒. บันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่อยู่ในสถานที่เลือก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ .................................................... ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(..................................................) อาเภอ.......................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้สมัครที่จับสลาก
(..................................................)
ลงชื่อ ....................................................ผูส้ มัครที่จับสลาก
(...................................................)
ฯลฯ

ส.ว. ๔๖/จ

บันทึกแสดงผลการจับสลาก
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
จังหวัด ...............................................
------------------------------------------ที่ ...........................................
วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......
ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ..........เดือน....................
พ.ศ. .... นั้น
บั ดนี้ การนั บ คะแนนของกลุ่ม ที่ ........ วิธีก ารสมัค ร  สมัค รโดยยื่น ใบสมัค รด้ว ยตนเอง
 สมัครโดยยื่ น ใบสมัครด้ว ยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้ ส มัครจากองค์กร ได้เสร็จสิ้ นลงแล้ ว
ปรากฏว่ามีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเกินกว่าจานวนที่จะพึงมี ดังต่อไปนี้
(๑) ........................................................ (๓) ........................................................
(๒) ........................................................ (๔) ........................................................
๑. ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดได้จัดให้ มีการจับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้จับสลากได้รับเลือก ดังนี้
(๑) ......................................................................................................................... ..
(๒) ...........................................................................................................................
(๓) ......................................................................................................................... ..
(๔) ...........................................................................................................................
๒. บันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่อยู่ในสถานที่เลือก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ .................................................... ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(..................................................) จังหวัด.......................................
ลงชื่อ .................................................... ผู้สมัครที่จับสลาก
(..................................................)
ลงชื่อ ....................................................ผูส้ มัครที่จับสลาก
(...................................................)
ฯลฯ

ส.ว. ๔๖/ป

บันทึกแสดงผลการจับสลาก
กลุ่มที่ ........ วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือ
แนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
------------------------------------------ที่ ...........................................
วันที่ ........... เดือน........................พ.ศ. ......
ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เมื่อวันที่ ..........เดือน....................
พ.ศ. .... นั้น
บั ดนี้ การนั บ คะแนนของกลุ่ม ที่ ........ วิธีก ารสมัค ร  สมัค รโดยยื่น ใบสมัค รด้ว ยตนเอง
 สมั ครโดยยื่ น ใบสมั ครด้ วยตนเองพร้ อมแสดงหนั งสื อแนะน าชื่ อผู้ สมั ครจากองค์ กร ได้ เสร็ จสิ้ นลงแล้ ว
ปรากฏว่า มีผู้สมัครได้รับคะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ที่ได้รับเลือกเกินกว่าจานวนที่จะพึงมี ดังต่อไปนี้
(๑) ........................................................
(๒) ........................................................
ฯลฯ
๑. ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศได้จัดให้ มีการจับสลากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า
มีผู้จับสลากได้รับเลือก ดังนี้
(๑) ...........................................................................................................................
(๒) ......................................................................................................................... ..
ฯลฯ
๒. บันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ได้รับคะแนนเท่ากันและไม่อยู่ในสถานที่เลือก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ .................................................... ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
(..................................................)
ลงชื่อ .................................................... ผู้สมัครที่จับสลาก
(..................................................)
ลงชื่อ ....................................................ผูส้ มัครที่จับสลาก
(...................................................)
ฯลฯ

ส.ว. ๔๗/อ

ประกาศผู้อาํ นวยการการเลือกระดับอําเภอ
อําเภอ ........................... จังหวัด ............................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. ....... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๒๗ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ลําดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

หมายเหตุ

๒. กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ลําดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

หมายเหตุ

๓. กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ลําดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
อําเภอ............................................

หมายเหตุ

ส.ว. ๔๗/จ

ประกาศผู้อาํ นวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด ............................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
------------------------------------------ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด
ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. ....... นั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๔๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือก
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด ดังต่อไปนี้
๑. กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ลําดับที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเหตุ

๒. กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ลําดับที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเหตุ

๓. กลุ่มที่ ...... วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กร
ลําดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .........
(ลงชื่อ) ......................................................
(.....................................................)
ผู้อาํ นวยการการเลือกระดับจังหวัด
จังหวัด............................................

หมายเหตุ

ส.ว. ๔๘
ที่ ........................................

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่อยู่ .................................................
..........................................................
วันที่ ........ เดือน..................... พ.ศ. ....

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครสาหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
กราบเรียน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ตามที่ ไ ด้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา และคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ได้กาหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ในวันที่ ..........เดือน .......................... พ.ศ. ....... นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๕๓ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครสาหรับการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
กลุ่มที่ ......
ลาดับที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

/กลุ่มที่ ...

-๒กลุ่มที่ ......
ลาดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ส.ว. ๔๘
หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ฯลฯ
๒. วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนาชื่อผู้สมัครจากองค์กร
กลุ่มที่ ......
ลาดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

/กลุ่มที่ ...

-๓กลุ่มที่ ......
ลาดับที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

ส.ว. ๔๘
หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
ฯลฯ
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ลงชื่อ................................................
(...............................................)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

