
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนง.จนท. เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 
1. ผู้ช่วยเหลือ 15 คน   
  (ปธ. การเลือก แต่งตั้งก่อนวันรบัสมัครไม่น้อย  
  กว่า  5 วันและพ้นจากหน้าท่ีพร้อม ผอ.การเลือก) 
2. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลอืก 20 คน               
   (2 วิธีๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 10 คน) 
3. จนท.รปภ. 4 คน (2 วิธีๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 2 คน) 
4. จนท.รักษาความสงบเรียบร้อย 5 คน 
  (ล าดับท่ี 2-4 ปธ.การเลือก แต่งตั้งก่อนวันเลือก  
   ไม่น้อยกว่า 5 วัน และพ้นจากหน้าท่ีเมื่อภารกิจ 
   เสร็จสิ้น) 
 

- ค่าตอบแทน  
ล าดับ 1  1.5 เดือน ๆ ละ 6,000   บาท 
ล าดับ 2,3,4 (2 วัน)              850    บาท  
 

 

การลงทะเบียนองค์กร 
สนง.กกต.จว. 

1. กกต. ประกาศการลงทะเบียนองค์กร                 
   (ภายใน 20 วัน นับแต่ระเบียบมีผลใช้บังคับ)  
2. สนง.กกต.จว. รับลงทะเบียนองค์กร                    

(วันลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 วัน) 
3. ผอ.กต.จว. ตรวจสอบคุณสมบัติองค์กร          

     (ภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน)    
และรายงานผลให้ สนง.กกต. ทราบ 

4. กกต. ประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อ
บุคคลสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.  

   (ภายใน 20 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน) 
5. สนง.กกต. แจ้งประกาศผลการลงทะเบียนองค์กร 
   ให้ สนง.กกต.จว. เพ่ือแจ้ง ผอ.การเลือกระดับอ าเภอ  
   (ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 3 วัน) 
 
 
  

 

1. คณะกรรมการระดับอ าเภอ 7 คน         ที่ปรึกษาศูนย์ฯ  
   (นอภ. แต่งตั้งภายใน 3 วันนับแต่ม ีพ.ร.ฎ.) 
2. ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ/เขต     ประธานศูนย์ฯ 
3. ผู้แทนส่วนราชการ 1-3 คน                กรรมการศูนย์ฯ 
4. พนักงาน สนง.กกต.จว. 1-3 คน       กรรมการศูนย์ฯ 
5. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  1 คน         เลขานกุารศูนย์ฯ  
6. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน        ผู้ช่วย 
                                                  เลขานุการศูนย์ฯ 
 

-  ท าหน้าท่ี ประสานงานและอ านวยการการจัดการ        
   รับสมัครและการเลือกให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด 
-  พ้นจากหน้าท่ีภายใน 5 วันนับแต่วันเลือก  
-  ค่าตอบแทน (1.5 เดือน) ล าดับ 1 ปธ. 12,000 บาท   
   กรรมการ 10,000 บาท ล าดับ 2 ผอ.การเลือก 12,000 บาท  
-  ค่าจัดต้ังและบริหารศูนย์ฯ อ าเภอละ 30,000 บาท 

 
 
 
 
 

การรับสมัคร ส.ว. 
(ไม่เกิน 15 วัน นับแต่มี พ.ร.ฎ.) 

1. ประกาศสถานที่รับสมัคร  
 (เมื่อ กกต. ประกาศวันเลือกและวันรับ
สมัครแล้ว) 
2.  อบรมผู้ช่วยเหลือฯ (ก่อนวันรับ
สมัคร) 
3.  ประชาสัมพันธ์และแจกเอกสาร
การสมัคร  (ก่อนวันรับสมัคร 30 วัน) 
4.  จัดประชุมชี้แจงผู้สนใจจะสมคัร  
(ภายใน 3 วันหลังจากประกาศวันรับสมัคร) 
5.  รับสมัคร ส.ว. 5 วัน  
(ลงทะเบียน/ตรวจเอกสาร/รบัเงิน
ค่าธรรมเนียม/ ออกใบรับใบสมัคร/
บันทึกข้อมูลผูส้มัคร/ รายงานสรุปผล
การรับสมัคร/ตรวจสอบ คณุสมบตัิ
ภายใน   5 วัน/ประกาศช่ือผูส้มัคร)
     
 

การเลือก ส.ว. ระดับอ าเภอ 
(ไม่เกิน 20 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร) 

1. การอบรมและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะกรรมการ   
    ประจ าสถานที่เลือก (ก่อนวันเลือก 1 วัน) 
2. จัดเตรียมสถานที่เลือกแบ่งเป็น 2 วิธีการสมัคร/ติดต้ังกล้องบันทึกภาพ

และเสียงประจ าแต่ละวิธกีารสมัคร 
3.จัดท าและมอบเอกสารแนะน าตัวให้ผู้สมัครทุกคนแยกรายกลุ่มและ

วิธีการสมัคร 
4.จัดการเลือก (รับรายงานตัว 08.00-09.00 น. /ประชุมชี้แจง/

ลงคะแนน/นับคะแนน/รายงานผลการนับคะแนน) 
5.จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่ม

และแต่ละ วิธกีารสมัคร ล าดับที่ 1-3 ส่งให้ ผอ.ระดับจังหวัด 
6. จัดท าและมอบเอกสารแนะน าตัวให้ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ
อ าเภอ ที่มทีี่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเขตอ าเภอนั้น 
7. จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน ( ส.ว. 42/อ) พร้อมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ส่งมอบ ให้ ผอ.กต.จว. ตามแบบ ส.ว. 43/อ ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือก 
 

การเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 
(ไม่เกิน 10 วนั นับแต่วนัเลือกระดับจังหวดั) 

โครงสร้างการบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

ศูนย์อ านวยการและประสานงาน 
การเลือก ส.ว. 

1. กกต. 7 คน  ที่ปรึกษาศูนย์ฯ 
2. เลขาธิการ กกต.  ประธานศูนย์ฯ 
3. ผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการศูนย์ฯ 
4. ผู้บริหาร  1  คน          กรรมการ 
                                 และเลขานุการศูนย์ฯ 
5. คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ  
 

ท าหน้าท่ี ประสานงานและอ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอ  ระดับจังหวัด และระดับประเทศให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 
  
การแจ้งรายช่ือผู้ได้รับเลือกระดับประเทศ 

  1. กกต. รอไว้ไม่น้อยกว่า 5 วัน หลังจากได้รับรายงาน
ผลการนับคะแนนจ ผอ.การเลือกระดับประเทศ  
2. กกต. จัดเรียงล าดับรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละ
กลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
 

1. คัดเลือกรายชื่อ จ านวน 50 คน เป็น ส.ว. 
2. คัดเลือกรายชื่อ จ านวน 50 คน เป็นบัญชีรายชื่อ
ส ารอง 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ 

พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผลใช้บังคับ 

การเลือก ส.ว.               
ระดับอ าเภอ   

การเลือก ส.ว.               
ระดับประเทศ   

การเลือก ส.ว.               
ระดับจังหวัด  

การเลือก ส.ว. ระดับอ าเภอ 
(ไม่เกิน 20 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการรับสมัคร) 

(ในวาระเริ่มแรก) 

1. การอบรมและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(ก่อนวันเลือก 1 วัน) 
2.จัดเตรียมสถานที่เลือกแบ่งเป็น 2 วิธีการสมัคร/ติดต้ังกล้องบันทึกภาพ 
และเสียงประจ าแต่ละวธิีการสมคัร 
3.  จัดการเลือก (รับรายงานตัว 08.00-09.00 น. ลงคะแนน/ นับคะแนน/
รายงานผลการนับคะแนน) 
4. จัดท าประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัคร ล าดับที่ 1-4 ส่งให้ ผอ.ระดับประเทศ 
5. จัดท าและมอบเอกสารแนะน าตัวให้ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด 
6. จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน (ส.ว. 42/จ)พร้อมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ส่งมอบให้ ผอ.กต.จว. ตามแบบ ส.ว. 43/จ ภายใน 5 วันนับแต่วันเลือก 
 

การเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด 
(ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันเลือกระดบัอ าเภอ) 

ศูนยป์ฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 
 คณะกรรมการระดับประเทศ 7 คน 

1.  คณะกรรมการระดับประเทศ            ที่ปรึกษาศูนย์ฯ 
2.  ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ       ประธานศูนย์ฯ 
3.  ผู้แทนส่วนราชการ        กรรมการศูนย์ฯ 
4.  พนักงาน สนง.กกต.  20-30 คน                   กรรมการศูนย์ฯ 
5.  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  1 คน                          เลขานกุารศูนย์ฯ  
6.  ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน                          ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ 
-  ท าหน้าที ่ ประสานงาน/อ านวยการการจัดการเลือกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
-  พ้นจากหน้าท่ีภายใน 5 วัน นับแต่วันเลือก            - ค่าตอบแทน (ไม่มี)  
- ค่าพัฒนาและบริหารศูนย์ 200,000 บาท 
- ค่าจัดต้ังและบริหารศูนย์ฯ 200,000 บาท 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก 
1. ผู้ช่วยเหลือ 20 คน (ปธ.การเลือก แต่งตั้งก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน
และพ้นจากหน้าที่พร้อมผอ.การเลือก) 
2. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 100 คน (2 วิธีๆ ละ 5 ชุดๆ ละ 10 คน) 
3. จนท.รปภ. 20 คน  (2 วิธีๆ ละ 5 ชุดๆ ละ 2 คน) 
4. จนท.รักษาความสงบเรียบร้อย 20 คน (ล าดับท่ี 2-4 ปธ.การเลอืก 
แต่งตั้งก่อนวันเลือก ไม่น้อยกว่า 5 วัน และพ้นจากหน้าท่ีเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น) 
- ค่าตอบแทน  
ล าดับ 1 ผู้ช่วยเหลือ 1.5 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท  
 ล าดับ 2,3,4 (2 วัน)                   850  บาท  

 

1.การอบรมและมอบวัสดุอุปกรณ์แก่คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(ก่อนวันเลือก 1 วัน) 
2.จัดเตรียมสถานที่เลือก แบ่งเป็น 2 วิธีๆ ละ 5 ชุดๆ ละ 2 กลุ่ม/ติดต้ัง
กล้องบันทกึภาพและเสียงประจ าแต่ละชุด 
3.จัดการเลือก (รับรายงานตัว 08.00-09.00 น. ลงคะแนน/นับคะแนน/
รายงานผลการนับคะแนน) 
4. จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนน (ส.ว. 42/ป) พร้อมเอกสารและวัสดุ
อุปกรณ์ส่งมอบให้ ลธ.กกต. ตามแบบ ส.ว. 43/ป ภายใน 5 วันนับแต่วันเลือก 

การเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 
(ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันเลือกระดับจังหวัด) 

ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด  
1. คณะกรรมการระดับจังหวัด 7 คน                     ที่ปรึกษาศูนย์ฯ 
   (ผวจ. แต่งตั้งภายใน 3 วันนับแต่มี พ.ร.ฎ.) 
2. ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด/กทม.                     ประธานศูนย์ฯ 
3. ผู้แทนส่วนราชการ 1-3 คน                             กรรมการศูนย์ฯ 
4. พนักงาน สนง.กกต.จว. 1-3 คน                             กรรมการศูนย์ฯ 
5. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  1 คน                               เลขานุการศูนย์ฯ  
6. ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน                                       ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์  
 

ท าหน้าท่ี ประสานงานและอ านวยการการจัดการเลอืกให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
- พ้นจากหน้าที่ภายใน 5 วัน นับแต่วันเลือก 
- ค่าตอบแทน (1.5 เดือน) ล าดับ 1 ปธ. 15,000 บาท  กรรมการ 12,000 บาท  
- ค่าจัดต้ังและบริหารศูนย์ฯ จังหวัดละ 40,000 บาท 
 

พนักงานเจา้หน้าทีเ่พื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 
1. ผู้ช่วยเหลือจังหวัดละ 3-7 คน (ปธ.การเลือก แต่งตั้งก่อนวันรับสมัครไม่
น้อยกว่า 5 วัน และพ้นจากหน้าที่พร้อม ผอ.การเลือก) 
2. คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 20 คน (2 วิธีๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 10 คน) 
3. จนท.รปภ. 4 คน  (2 วิธีๆ ละ 1 ชุดๆ ละ 2 คน) 
4. จนท.รักษาความสงบเรียบร้อย 10 คน (ล าดับท่ี 2-4 ปธ.การเลอืก 
แต่งตั้งก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า 5 วัน และพน้จากหนา้ที่เมื่อภารกิจเสรจ็สิ้น) 
- ค่าตอบแทน  
 ล าดับ 1 ผู้ช่วยเหลือ 1.5 เดือน ๆ ละ 6,000  บาท 
 ล าดับ 2,3,4 (2 วัน)                      850  บาท  
 

ศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือก ส.ว. ระดับอ าเภอ  



 
 1.  การอบรมและมอบวัสดอุุปกรณ์แก่คณะกรรมการ 

  ประจ าสถานที่เลอืก (ก่อนวันเลือก 1 วัน) 
2.  จัดเตรียมสถานที่เลือก แบ่งเป็น 2 วิธีๆ ละ 5 ชุดๆ ละ 2 กลุ่ม/ 
  ติดตั้งกลอ้งบันทึกภาพและเสียงประจ าแตล่ะชุด 
3.  จัดการเลือก (รับรายงานตัว 08.00-09.00 น./ประชุมชี้แจง/  
  ลงคะแนน/นับคะแนน/รายงานผลการนับคะแนน) 
4.  จัดท าบัญชขี้อมูลผู้สมัคร (ส.ว. 42/ป) พรอ้มเอกสารและวสัดุอุปกรณ์
  ส่งมอบให้ ลธ.กกต. ตามแบบ ส.ว. 43/ป ภายใน 5 วันนับแตว่ันเลอืก 
 

ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 
20 ก.ย. 61 


