
 

4. การรายงานผลการนับคะแนน 
   (1) ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 และข้อ 2 เหมือนกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนระดับอ ำเภอโดยอนุโลม 
   (2) ผอ.กำรเลือกระดับประเทศ รำยงำนผลกำรนบัคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวธิีกำรสมัครให้ กกต.  
   (3) ให้รอไว้ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน ถ้ำ กกต. เห็นว่ำกำรเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้จัดเรียงล ำดับรำยชื่อ
ผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัคร ล ำดับที่ 1 – 10 แล้วแจ้งรำยชื่อให้ คสช. พิจำรณำคัดเลือก
จ ำนวน  50  คนเป็น ส.ว. และคัดเลือกอีก 50 คน เป็นบัญชีรำยชื่อส ำรอง 
 
 

4. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
  กรณีผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 

(1) ประกำศบัญชีรำยชื่อผู้สมัครแยกเป็นรำยกลุ่มและวิธีกำรสมัครเรียงล ำดับตำม ตัวอักษร 
(2) ปิดประกำศ ณ สนง.กกต.จว.  ศำลำกลำงจังหวัด  ที่ว่ำกำรอ ำเภอ และสถำนที่เลือก 

  กรณีผู้สมัครขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม หรือสมัครมำกกว่ำหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอ ำเภอหรือหนึ่ง
วิธีกำรสมัคร หรือแสดงข้อมูลในกำรสมัครเป็นเท็จ 

 (1) ไม่ประกำศชื่อผู้สมัครผู้น้ัน 
 (2) สั่งไม่รับสมัครและแจ้งให้ผู้นั้นทรำบ 
 (3) ผู้สมัครมีสิทธิยื่นค ำร้องต่อศำลฎีกำภำยใน 3 วัน นับแต่วันประกำศรำยชื่อผู้สมัคร 

  กรณีองค์กรแนะน ำชื่อหรือรับรองเอกสำรเป็นเท็จ 
    (1) ให้กำรแนะน ำชื่อ/รับรองเอกสำรเป็นโมฆะ 
    (2) สั่งไม่รับสมัครผู้น้ันและประกำศให้ประชำชนทรำบ 

3.การรับสมัคร 
(1) ลงทะเบียน (ไม่แยกกลุ่มและวิธีกำรสมัคร) 
(2) ตรวจควำมครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรเบื้องต้น 
(3) สอบถ้อยค ำผู้สมัคร ผอ.กำรเลือกระดับอ ำเภอสั่งรับ / ไม่รับใบสมัคร 
(4) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินออกใบเสร็จ / ผอ.กำรเลือกระดับอ ำเภอออกใบรับใบสมัคร 
(5) ผู้ช่วยเหลือฯ บันทึกข้อมูลผู้สมัครทุกวัน 
(6) รำยงำนสรุปผลกำรรับสมัครในวันสุดท้ำย 
(7) ตรวจสอบคุณสมบัติภำยใน 5 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลำรับสมัคร 
     (7.1)  สนง.กกต. ส่งข้อมูลผู้สมัครให้หน่วยงำนตรวจสอบคุณสมบัติ          
26  แห่ง   ผ่ำนระบบบริหำรกำรจัดกำรกำรเลือก ส.ว. 
       (7.2)  สนง.กกต. แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ ผอ.กำรเลือกระดับอ ำเภอ
ทรำบผ่ำนระบบบริหำรจัดกำรกำรเลือก ส.ว. ภำยใน 5 วัน นับแต่สิ้นสุด
ระยะเวลำรับสมัคร 
 
 

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
(ขอรับได้ที่ส ำนักทะเบียนอ ำเภอ หรือส ำนักทะเบียนท้องถิ่นส ำหรับ 
กทม.ที่ประสงค์จะสมัคร) 
     (1) ใบสมัคร (ส.ว.17) 
     (2) เอกสำรข้อมูลแนะน ำตัวของผู้สมัคร (ส.ว.18) 
     (3) หนังสือรับรองควำมรู้ ควำมเชีย่วชำญ และประสบกำรณ์   
หรือ ท ำงำนในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว.19) 
    (4) เอกสำรหลักฐำนอื่นๆ ตำมประกำศรับสมัคร 
    (5) เงินสดค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 2,500 บำท 
กรณีสมัครโดยค ำแนะน ำขององค์กร (เพิ่มเติม) 
(6) หนังสือแนะน ำชือ่ผู้สมัครจำกองค์กร (ส.ว. 20)  
(7)  หนังสือยินยอมให้แนะน ำชื่อ (ส.ว. 21)  
 
 

1. ผู้มีสิทธสิมัคร ส.ว. 
(1) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกวำ่ 40ปีในวันสมัครรับเลือก 
(3) มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ หรือท ำงำนในด้ำนที่สมัครไม่ น้อยกว่ำ 10 ป ี 
(4) มีควำมเกี่ยวพันกับอ ำเภอที่สมัครอยำ่งใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ 
    (4.1) เกิดในอ ำเภอที่สมัคร 
    (4.2) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในอ ำเภอที่สมัครมำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ  2  ปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (4.3) ท ำงำนอยู่ในอ ำเภอที่สมัครมำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  นับถึง วันสมัครรับเลือก 
    (4.4) เคยท ำงำนหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนอยู่ในอ ำเภอที่สมัครเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
   (4.5) เคยศึกษำในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในอ ำเภอที่สมัครเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปีกำรศึกษำ 
(5) ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย 
(6) สมัครได้เพียงกลุ่มเดียว (จำก 10 กลุ่ม) อ ำเภอเดียวและวิธีกำรสมัครเดียว (ตนเอง/องค์กร) และ
หำกสมัครแล้วจะถอนกำรสมัครมิได้ 

 

4. การรายงานผลการนับคะแนน 
    (1)  ผู้ช่วยเหลือฯ บันทึกข้อมูลผลคะแนนลงในระบบบริหำรกำรจัดกำรกำรเลือก สว. และจัดท ำรำยงำนผล
กำรนับคะแนน (ส.ว.38/อ) 
    (2)  กรณผีู้สมัครกลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลยมีจ ำนวน ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวน
ผู้สมัครและแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีกำรสมัครนั้น (แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน) ให้สันนิษฐำนว่ำมีกำรสมยอมกัน
ในกำรเลือก ให้จัดกำรเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและต้อง
ออกจำกสถำนที่เลือก 
    (3)  จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ ำเภอ (ส.ว. 47/อ) โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ของ    
แต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัคร รวมทั้งผู้ที่มำรำยงำนตัวของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัครที่มีจ ำนวนไม่เกิน     
3 คน เป็นผู้ได้รับเลือก 
    (4)  ส่งบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ ำเภอ (ส.ว. 47/อ) ให้ ผอ.กำรเลือกระดับจังหวัดพร้อมเอกสำรแนะน ำ
ตัวผู้ได้รับเลือก 
    (5)  มอบเอกสำรแนะน ำตัวให้ผู้ได้รับเลือกจำกกำรเลือกระดับอ ำเภอของอ ำเภอนั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำร
เลือกก่อนกำรเลือกระดับจังหวัด 
 

3. การนับคะแนน 
    (1) เมื่อกำรลงคะแนนของแต่ละวิธีกำรสมัครเสร็จสิ้น ให้นับ
คะแนนโดยเปิดเผย และต้องให้เสร็จในรวดเดียว จะเลื่อนหรือประวิง
เวลำไม่ได้ 
    (2) กรรมกำรประจ ำสถำนที่เลือก 3 คน ท ำหน้ำที่นับคะแนน ดังนี้  
วินิจฉัยและอ่ำนหมำยเลขผู้สมัคร / ขำนทวนและขีดคะแนน /เจำะ
บัตรที่วินิจฉัยแล้วแยกใส่ภำชนะบัตรดีและบัตรเสีย 
    (3) เมื่อเสร็จสิ้นกำรนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว ให้ตรวจสอบควำม
ถูกต้องของกำรนับคะแนน แล้วรำยงำนผลกำรนับคะแนนพร้อม
จัดเก็บเอกสำรและสิ่งของต่ำงๆ คืนให้แก่ ผอ. / ผู้ช่วยเหลือฯ 
     (4) กรณีกลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้ได้คะแนนเท่ำกันเกิน       
3 คน ให้จับสลำกทันทีเพื่อเลือกว่ำผู้ใดจะได้รับเลือก 

2.  การลงคะแนน 
    (1)  เมื่อผู้สมัครมำครบหรือพ้นเวลำ 09.00 น. แล้ว ให้ผู้สมัครของ
แต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัคร รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและวิธีกำร
สมัครเดียวกัน  
    (2) ให้ผู้สมัครแสดงตนพร้อมบัตรประจ ำตัวประชำชนและลงลำยมือชื่อ
ในบัญชีรำยชื่อผู้มีสิทธิเลือก 
    (3) ให้ผู้สมัครลงลำยมือชื่อที่ต้นขัว้บตัรลงคะแนน แล้ว  รับบัตร 
ลงคะแนนและหลักฐำนกำรแสดงตนคืน 
    (4) ให้ผู้สมัครลงคะแนนเลือกในคูหำ โดยกำรเขียนหมำยเลขผู้สมัคร
ด้วยตัวเลขอำรบิกในช่องเขียนหมำยเลขผู้สมัครได้ไม่เกิน 2 หมำยเลข 
โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน 1 
คะแนนมิได้ 
    (5) ให้ผู้สมัครพับบัตรและน ำใส่ลงในหีบบัตรด้วยตนเอง แลว้ให้รอ
จนกวำ่กำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสร็จสิ้น (รำยงำนผลคะแนน) 
จนสิ้นเสร็จ 
 

1. การรายงานตัว (เวลำ 08.00 – 09.00 น.) 
     (1) ผู้สมัครต้องมำถึงสถำนที่เลือกและรำยงำนตัวภำยในเวลำที่ก ำหนด 
   (2) ผู้ใดไม่มำหรือมำไม่ทันก ำหนด ให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
   (3) กลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดกำรด ำเนินกำรเลือกและไม่มีผลกระทบใด 
   (4) เมื่อผู้สมัครทุกคนรำยงำนตัวแล้ว ผอ.กำรเลือกระดับอ ำเภอประชุมชี้แจงผู้สมัครเกี่ยวกับ
กำรลงคะแนน/นับคะแนน/รำยงำนผล  
   (5) กลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้มำรำยงำนตัวเกิน3 คน ให้ด ำเนินกำรเลือก 
   (6) กลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้มำรำยงำนตัวไม่เกิน 3 คนไม่ต้องด ำเนินกำรเลือก 
 

โครงสร้างการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
 

การเลือก ส.ว. ระดับอ าเภอ (ผอ.การเลือกระดับอ าเภอ จัดให้มีการเลือก ส.ว. ระดับอ าเภอไม่เกิน 20 วัน นับแต่สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร) 

การเลือก ส.ว. ระดับประเทศ (ผอ.ระดับประเทศ จัดให้มีการเลือก ส.ว. ระดับประเทศไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันเลือกระดับจังหวัด) 
 

(ในวาระเริ่มแรก) 

การรับสมัคร ส.ว. (ผอ.การเลือกระดับอ าเภอ เริ่มรับสมัครไม่เกิน 15 วัน นับแต่ พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือก ส.ว. มีผลใช้บังคับ และรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน แต่ต้องไม่เกิน 7 วัน) 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 

 

กระบวนการลงทะเบียนองค์กร 
1. กกต. ประกาศการลงทะเบียนองค์กร           2. สนง.กกต.จว. รบัลงทะเบียนองค์กร 
3. ผอ.กต.จว. ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร     4. กกต. ประกาศรายชื่อองค์กร 
5. สนง.กกต. แจ้งประกาศผลการลงทะเบียนให้ สนง.กกต.จว. เพื่อแจ้ง ผอ.ระดับอ าเภอ  

 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก 
สมาชิกวุฒิสภา  มีผลใช้บังคับ 

 

การเลือก ส.ว. ระดบัจังหวดั (ผอ.ระดับจังหวัด จดัให้มกีารเลือก ส.ว. ระดับจังหวัดไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันเลือกระดับอ าเภอ) 
 1. การรายงานตัว (เวลา 08.00– 09.00 น.) 

    (1) ด ำเนินกำรเหมือนกำรรำยงำนตัวตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ระดับอ ำเภอ 
    (2) กลุ่มใดและวิธกีำรสมัครใด มีผู้มำรำยงำนตัวเกิน 4 คน ให้ด ำเนินกำรเลอืก 
     (3)  กลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้มำรำยงำนตัวไม่เกิน 4 คน ไม่ต้องด ำเนินกำรเลือก 
 

2. การลงคะแนน 
ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 ถึงข้อ 5 เหมือนกำรลงคะแนนระดับอ ำเภอ 
 

3. การนับคะแนน 
   (1) ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 เหมือนกำรนับคะแนนระดับอ ำเภอ 
   (2) กรณีกลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้ได้คะแนนเท่ำกันเกิน 4 คน    
ให้จับสลำกทันทีเพื่อเลือกว่ำผู้ใดจะได้รับเลือก 
 

4. การรายงานผลการนับคะแนน 
    (1) ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 , 2 , 4 และข้อ 5 เหมือนกำรรำยงำนผลกำรนับคะแนนระดับอ ำเภอโดยอนุโลม 
    (2) จัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด (ส.ว. 47/จ) โดยให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 4 ล ำดับแรกของแต่ละกลุ่มและ    
แต่ละวิธีกำรสมัคร รวมทั้งผู้ที่มำรำยงำนตัวของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัครที่มีจ ำนวนไม่เกิน 4 คน เป็นผู้ได้รับเลือก 

1. การรายงานตัว (เวลา 08.00– 09.00 น.) 
(1) ด ำเนินกำรเหมือนกำรรำยงำนตวัตำมข้อ 1 ถึงข้อ 3 ระดับอ ำเภอ 
(2) กลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้มำรำยงำนตัวเกิน 10 คน ให้ด ำเนินกำรเลือก 
(3) กลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้มำรำยงำนตัวไม่เกิน  10   คน ไม่ต้องด ำเนินกำรเลือก 
 

2. การลงคะแนน 
(1) เมื่อผู้สมัครมำครบหรือพ้นเวลำ 09.00 น.แล้ว ให้ผู้สมัครของแต่ละ
กลุ่มและแต่ละวิธีกำรสมัครรวมอยู่ในกลุ่มและวิธีกำรสมัครเดียวกัน 
(คณะกรรมกำรฯ วิธีกำรสมัครละ 5 ชุด รับผิดชอบชุดละ 2 กลุ่ม) 
(2) ด ำเนินกำรตำมข้อ 2 ถึงข้อ 5  เหมือนกำรลงคะแนนระดับอ ำเภอ 

3. กำรนับคะแนน 
   (1) ด ำเนินกำรตำมขอ้ 1 ถึงขอ้ 3  เหมอืนกำรนับคะแนนระดับอ ำเภอ 
   (2) กรณีกลุ่มใดและวิธีกำรสมัครใด มีผู้ ได้คะแนนเท่ำกันเกิน         
10  คน ให้จับสลำกทันทีเพื่อเลือกว่ำผู้ใดจะได้รับเลือก 
 

 

 

 

 

ส ำนกับรหิำรกำรเลือกตั้งและกำรออกเสียงประชำมติ 2   ขอ้มูล ณ วนัท่ี  2  ตลุำคม 2561 


