
แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๑๗จุลนิติ

หลักการและเหตุผล 
โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหมีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวฒุสิภา เพือ่ใหการเลือกสมาชิกวุฒสิภา
เปนไปโดยสุจริตและเทีย่งธรรม ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิกกฎหมาย ดังนี้ (มาตรา ๓)   

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในสวนที่
เกีย่วกบัการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง 
ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใชตอไป ลงวันที ่
๗ มถินุายน พทุธศกัราช ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนทีเ่ก่ียวกับการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา

๒) บทนิยาม (มาตรา ๔)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการเลือกตัง้ตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ และใหหมายความรวมถงึประธานกรรมการ
การเลือกตั้งดวย
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 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
   วาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
    เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก หนา ๑
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๑๘ จุลนิติ

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา พนักงานหรือลูกจางของสํานักงาน 
และใหหมายความรวมถึงขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ 
หรอืผูซึง่คณะกรรมการ กรรมการ หรอืผูอาํนวยการการเลอืก แตงตัง้หรอืมอบหมาย
ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
“วันเลือก” หมายความวา วันท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนดใหเปน

วนัเลอืกสมาชกิวฒุสิภาระดบัอาํเภอ ระดับจงัหวดั หรอืระดับประเทศ แลวแตกรณี
“ผูอาํนวยการการเลอืก” หมายความวา ผูอาํนวยการการเลอืกระดบัอาํเภอ 

ผูอาํนวยการการเลือกระดบัจังหวดั หรือผูอาํนวยการการเลือกระดบัประเทศ แลวแตกรณี
“สถานที่เลือก” หมายความวา สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกกําหนด

ใหเปนสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
แลวแตกรณี

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครดวย
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขตดวย
“ศาลากลางจงัหวัด” หมายความรวมถึงศาลาวาการกรงุเทพมหานครดวย
“ที่วาการอําเภอ” หมายความรวมถึงสํานักงานเขตดวย
“ผูสูงอายุ” หมายความวา ผูมีอายุตั้งแตหกสิบปขึ้นไป

๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
ให “ประธานกรรมการการเลือกต้ัง” รักษาการตามกฎหมายนี้ และ

กาํหนดใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอาํนาจวางระเบยีบเก่ียวกับการปฏิบตัหินาท่ี
ของผูดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑและวิธีการอื่นใด
ที่จาํเปนไดเทาท่ีไมขดัหรือแยงหรอืท่ีมไิดมบีญัญัตไิวแลวเปนการเฉพาะในกฎหมายนี้ 
(มาตรา ๖ และมาตรา ๙)

๔) ผูสมัครและการสมัครรับเลือก (หมวด ๑, มาตรา ๑๐ ถึงมาตรา ๒๓)
๔.๑) การแบงกลุมในการสมัคร 

กฎหมายได กําหนดให  “วุฒิสภา” ประกอบดวยสมาชิก
จาํนวน ๒๐๐ คน ซึง่มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู ความเช่ียวชาญ
ประสบการณ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชนรวมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางาน
ดานตาง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแตละกลุม ดังตอไปนี้
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๑๙จุลนิติ

(๑) กลุมการบริหารราชการแผนดินและความมั่นคง อันไดแก
ผูเคยเปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๒) กลุมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันไดแกผูเปนหรือ
เคยเปนผูพพิากษา ตลุาการ อยัการ ตาํรวจ ผูประกอบวชิาชพีดานกฎหมาย หรอือืน่ ๆ  
ในทํานองเดียวกัน

(๓) กลุมการศกึษา อนัไดแกผูเปนหรอืเคยเปนคร ูอาจารย นกัวจิยั 
ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๔) กลุมการสาธารณสุข อนัไดแกผูเปนหรอืเคยเปนแพทยทกุประเภท 
เทคนคิการแพทย สาธารณสขุ พยาบาล เภสชักร หรอือืน่ ๆ ในทาํนองเดยีวกนั

(๕) กลุมอาชีพทํานา ปลกูพชืลมลกุ หรอือืน่ ๆ  ในทาํนองเดยีวกนั
(๖) กลุมอาชพีทาํสวน ปาไม ปศสุตัว ประมง หรอือืน่ ๆ  ในทาํนองเดยีวกนั
(๗) กลุมพนักงานหรือลูกจางของบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐ ผูใชแรงงานหรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) กลุมผูประกอบอาชพีดานสิง่แวดลอม ผงัเมอืง อสงัหารมิทรพัย

และสาธารณูปโภค ทรพัยากรธรรมชาติ พลงังาน หรอือืน่ ๆ  ในทํานองเดียวกัน
(๙) กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตามกฎหมาย

วาดวยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) กลุมผูประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙)
(๑๑) กลุมผูประกอบธุรกิจหรืออาชีพดานการทองเที่ยว อันไดแก

ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม 
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๑๒) กลุมผูประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๓) กลุมผูประกอบอาชพีดานวทิยาศาสตร เทคโนโลยี การสือ่สาร 

การพฒันานวตักรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๔) กลุมสตรี
(๑๕) กลุ มผู สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ มชาติพันธุ  

กลุมอัตลักษณอื่น หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๖) กลุมศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 

หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๗) กลุมประชาสังคม กลุมองคกรสาธารณประโยชน หรอือืน่ ๆ  

ในทํานองเดียวกัน
(๑๘) กลุมสื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม หรืออื่น ๆ 

ในทํานองเดียวกัน
(๑๙) กลุมผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ 

  ในทํานองเดียวกัน
(๒๐) กลุมอื่น ๆ (มาตรา ๑๑)
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๐ จุลนิติ

๔.๒) การสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายกําหนดใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา โดยใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศราชกิจจานุเบกษา
เพื่อกําหนดวันรับสมัครรับเลือก และวันเลือกในระดับอําเภอ๑  ระดับจังหวัด 
และระดับประเทศ ซึ่งในการกําหนดวันเลือกในแต ละระดับนั้นต องกําหนด
เปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร โดยผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาตอง
มคีณุสมบัตแิละไมมลีกัษณะตองหามตามทีก่าํหนดไวในมาตรา ๑๓๒ และมาตรา ๑๔๓  
พรอมกบัตองยืน่ใบสมคัรดวยตนเอง และมสีทิธสิมคัรไดเพยีงกลุมเดยีวและอาํเภอเดยีว 
ซึง่เมื่อไดยื่นใบสมัครแลวก็จะถอนการสมัครมิได (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕)

๑การเลือกในระดับอําเภอใหกระทําได แมจะไมมีผูสมัครครบทั้ง ๒๐ กลุมก็ตาม.
๒มาตรา ๑๓  ผูสมัครตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบปในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดานที่สมัครไมนอยกวาสิบป
(๔) ผูสมัครตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย

(ก) เปนบุคคลซึ่งเกิดในอําเภอที่สมัครรับเลือก
(ข) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(ค) ทํางานอยูในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในอําเภอท่ีสมัครรับเลือก แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกัน

ไมนอยกวาสองป
(จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอที่สมัครรับเลือกเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา

ความใน (๓) ไมใชบังคับแกสตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุมชาติพันธุ และกลุมอัตลักษณอื่น ซึ่งสมัครในกลุม
ตามมาตรา ๑๑ (๑๔) และ (๑๕)

๓มาตรา ๑๔  ผูสมัครตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือไม
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๗) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๙) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ เวนแตในความผิดอันไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกส่ังใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวยผิดปกติ หรือเคยตอง

คําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือ

กระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทํา
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชนกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานัก กฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๑จุลนิติ

ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจําเปนเฉพาะพ้ืนที่ทําใหไมสามารถดําเนินการ
รับสมัครภายในระยะเวลาหรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 
เหตุสดุวิสยั หรือเหตุจาํเปนอืน่ใด ใหคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดให
ดาํเนนิการรับสมัครโดยวิธีการอื่น หรือจะกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได 
(มาตรา ๑๗)         

๔.๓) บทตองหามในการเปดเผยรายชื่อผูสมัครและจํานวนผูสมัคร
ในแตละกลุม 

 กฎหมายกําหนดหามมิใหคณะกรรมการหรือพนักงานเจาหนาที่
เปดเผยรายชื่อผูสมัครและจํานวนผูสมัครในแตละกลุมจนกวาจะพนระยะ
เวลารับสมัคร เวนแตเปนการตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับผูสมัคร ไมวาจะเปน
การตรวจสอบภายในสาํนกังานหรอืมอบหมายใหหนวยงานอืน่ของรฐัเปนผูตรวจสอบ 
แตไมวาในกรณีใด หามมิใหเปดเผยหรือทําดวยประการใด ๆ ใหบุคคลอื่น
ซึ่งไมมีหนาที่ตรวจสอบดังกลาวลวงรูรายช่ือหรือจํานวนผูสมัครในแตละกลุม
จนกวาจะพนระยะเวลารับสมัคร (มาตรา ๑๘)

(๑๓) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๑๗) เคยพนจากตาํแหนงเพราะศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉยัวามีการเสนอ การแปรญตัต ิหรอืการกระทําดวยประการใด ๆ  ทีม่ผีล

ใหสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา หรอืกรรมาธิการมสีวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย
(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีคําพิพากษาวา

เปนผูมีพฤติการณร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือจงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง

(๑๙) เปนขาราชการ
(๒๐) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาแลวไมนอยกวาหาป

นับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๑) เปนสมาชิกพรรคการเมือง
(๒๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมือง เวนแตไดพนจากการดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองมาแลว

ไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๓) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๔) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถิ่นมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๕) เปนบุพการ ีคูสมรส หรอืบตุรของผูดาํรงตาํแหนงสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชกิวฒุสิภา ขาราชการการเมอืง สมาชกิ

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือ
องคกรอิสระ

(๒๖) เคยเปนสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๒ จุลนิติ

๔.๔) การไมรบัสมคัร หรอืการลบช่ือผูนัน้ออกจากบัญชรีายชือ่ผูสมคัร 
ในกรณีที่ความปรากฏตอผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

ไมวาดวยเหตุใดวาผู สมัครผู ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือ
สมัครมากกวา ๑ กลุมหรือ ๑ อําเภอ หรือแสดงขอมูลในใบสมัครหรือเอกสาร
หรอืหลกัฐานประกอบการสมัครอนัเปนเทจ็ ใหผูอาํนวยการการเลือกระดบัอําเภอ
สั่งไมรับสมัคร ในกรณีที่รับสมัครไวแลว ใหการสมัครของผูนั้นเปนโมฆะ และ
ใหผูอํานวยการการเลือกซ่ึงพบเห็นดังกลาวส่ังลบชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผูสมคัร๔  แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ แตในกรณทีีค่วามดงักลาวปรากฏขึน้
ในระหวางการดําเนินการเลือกไมวาระดับใดกอนประกาศผลการเลือก ใหถือวา
ผู สมัครผู นั้นกระทําการเพื่อใหการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้นไวเปน
การช่ัวคราวเปนเวลาไมเกิน ๑ ป สวนการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกใหเปนไป
ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกต้ังกาํหนดตามท่ีเหน็สมควร โดยคาํสัง่และการกําหนด
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหเปนท่ีสุด และเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มคีาํส่ังแลว กฎหมายใหยืน่คํารองตอศาลฎกีาเพือ่ส่ังใหเพิกถอนสทิธิสมัครรับเลือกต้ัง
ของผูนั้น (มาตรา ๒๐)  

๔.๕) สทิธยิืน่คาํรองคัดคานตอศาลฎีกากรณีการไมรบัสมัครหรอืสัง่ลบ
ชือ่ออกจากบัญชผีูสมคัร

(๑) ระดับอําเภอ ในกรณีที่ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
สั่งไมรับสมัครผูใดหรือสั่งลบช่ือผูสมัครผูใด ใหผู นั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคาน
ตอศาลฎีกาภายใน ๓ วันนับแตวันที่ประกาศบัญชีรายช่ือผู สมัครหรือ
วันท่ีผู อํานวยการการเลือกส่ังลบชื่อ แลวแตกรณี โดยกฎหมายกําหนดให
ศาลฎีกาดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกไมนอยกวา 
๑ วัน ซึ่งเมื่อถึงวันเลือก ถาศาลฎีกายังมิไดวินิจฉัยใหดําเนินการเลือกตอไป โดย
ใหถอืวามผีูสมคัรเพียงเทาทีป่รากฏตามบญัชรีายช่ือผูสมคัรทีผู่อาํนวยการการเลอืก
ระดับอาํเภอประกาศ ในกรณเีชนนี ้คาํวินจิฉยัของศาลฎีกาไมมผีลกระทบตอการเลอืก
ที่ดําเนินการไปแลว (มาตรา ๒๒)  

(๒) ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ในกรณีที่ผู สมัครซึ่งถูก
ลบชื่อออกจากบัญชีรายช่ือผูสมัครกอนการดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ ใหผู นั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอศาลฎีกาภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ผู อํานวยการการเลือกส่ังลบชื่อ โดยกฎหมายกําหนดใหศาลฎีกา
ดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จกอนวันเลือกไมนอยกวา ๑ วัน 

๔โดยผูถกูลบชือ่นัน้จะไมมสีทิธเิลอืกและไมมสีทิธิไดรบัเลอืก แตไมมผีลกระทบตอการรบัสมัครหรอืการเลอืกทีไ่ดดาํเนนิการไปแลว. 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๓จุลนิติ

ซึ่งเมื่อถึงวันเลือก ถาศาลฎีกายังมิไดวินิจฉัยใหดําเนินการเลือกตอไป โดยใหถือวา
มีผูสมัครเพียงเทาที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผูสมัครที่ผูอํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอประกาศ ในกรณีเชนนี้ คําวินิจฉัยของศาลฎีกาไมมีผลกระทบตอการเลือก
ที่ดําเนินการไปแลว (มาตรา ๒๓)  

๔.๖) การประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร 
กฎหมายกําหนดใหภายใน ๕ วนันบัแตวนัสิน้สดุระยะเวลารบัสมคัร

ใหผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติ
และไมมลัีกษณะตองหามแยกเปนรายกลุมทกุกลุมในเขตอําเภอ โดยอยางนอยตองระบุ
อาชีพและอายุของผูสมคัรเพ่ือใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป และใหประกาศไว 
ณ สาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และ
ที่วาการอําเภอดวย (มาตรา ๒๑)

๕) ผูดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก (หมวด ๒, มาตรา ๒๔ ถึงมาตรา ๓๒)
๕.๑) คณะกรรมการระดับประเทศ คณะกรรมการระดับจังหวัด และ

คณะกรรมการระดับอําเภอ
ในการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กฎหมาย

กาํหนดใหม ี“คณะกรรมการระดบัประเทศ” “คณะกรรมการระดบัจงัหวดั”และ 
“คณะกรรมการระดับอําเภอ” เพ่ือทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนํา 
อาํนวยความสะดวก และรายงานปญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวฒุสิภา
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังตอไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการระดบัประเทศ โดยใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ปฏบิตัหินาทีเ่ปนคณะกรรมการระดับประเทศ

(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น และปลัดกรุงเทพมหานครสําหรับกรุงเทพมหานคร 
เปนประธาน หวัหนาสวนราชการประจาํจงัหวัดหรือบคุลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ จํานวน ๓ คน เปนกรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัด
ซึ่งมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐและมิไดเปนสมาชิกหรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
หรือเปนผูสมัคร หรือมีบุพการี บุตร คูสมรส หรือญาติ เปนผูสมัครรับเลือก
ในเขตจังหวัดนั้น จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ  

(๓) คณะกรรมการระดับอําเภอ ประกอบดวย นายอําเภอ 
เปนประธาน หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ จํานวน ๓ คน เปนกรรมการโดย
ตาํแหนง ผูทรงคณุวฒุใินเขตอาํเภอซึง่มไิดเปนเจาหนาทีข่องรฐัและมไิดเปนสมาชกิ
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือเปนผูสมัคร หรือมีบุพการี บุตร คูสมรส 
หรือญาติ เปนผูสมัครรับเลือกในเขตอําเภอน้ัน จํานวน ๒ คน เปนกรรมการ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๔ จุลนิติ

และเจาหนาทีข่องสํานกังานหรอืขาราชการประจําอาํเภอซ่ึงผูอาํนวยการการเลอืกตัง้
ประจาํจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการและเลขานุการ 

ผูเปนกรรมการโดยตําแหนงหรอืหวัหนาสวนราชการหรือบุคลากร
ในสถาบันอดุมศกึษาของรฐัตาม (๒) หรอื (๓) แลวแตกรณี ตองไมเปนผูมีบุพการี 
บุตร คูสมรส หรือญาติ เปนผูสมัครรับเลือกในเขตจังหวัดหรืออําเภอนั้น โดยใน
กรณีที่ความปรากฏตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้วา กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) 
ผูใดมีกรณีดังกลาวหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะทําใหการเลือกไมเปนไปโดยสุจริต
หรือเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงตั้งผูดํารงตําแหนงอื่น
หรือบุคคลอื่นเปนกรรมการแทนไดตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๒๔)

๕.๒ ผูอํานวยการการเลือก
กําหนดใหมีผูอํานวยการการเลือก โดยใหเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ ง เป นผู อํ านวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู อํ านวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด และให
เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือขาราชการประจํา
อําเภอซึ่งผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังเปนผู อํานวยการ
การเลือกระดับอําเภอ โดยในการดําเนินการใหมีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
อําเภอน้ัน กฎหมายกําหนดใหผู อํานวยการการเลือกระดับอําเภอมีหนาที่
และอํานาจจัดใหมีสถานท่ีรับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอําเภอ จัดใหมี
การรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร จัดทําบัญชี
รายชื่อผูสมัคร จัดทําเอกสารหรือขอมูลแนะนําตัวของผูสมัคร ควบคุมการเลือก 
การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนน ประกาศรายช่ือผูไดรับเลือก
ในระดับอําเภอ และสงบัญชีรายช่ือของผู ไดรับเลือกพรอมท้ังเอกสารหรือ
ขอมูลไปยังผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด รวมทั้งบันทึกภาพและเสียงของ
กระบวนการเลือกไวเปนหลักฐาน และกฎหมายกไ็ดกาํหนดใหผูอาํนวยการการเลือก
ระดับจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ มีหนาท่ีและอํานาจ
เชนเดยีวกบัผูอาํนวยการการเลอืกระดับอาํเภอ เวนแตในเร่ืองจดัใหมกีารรับสมคัร 
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัครที่เปนหนาที่และอํานาจของ
ผูอาํนวยการการเลือกระดับอาํเภอโดยเฉพาะ (มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๐)  

๕.๓) บทตองหามในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
กฎหมายไดกําหนดหามมิใหกรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตัง้ ผูตรวจการเลือกตัง้ ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผูอํานวยการการเลือก หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายนี้ หลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามหนาที่ 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๕จุลนิติ

ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําการอื่นใดอันเปนการขัดขวางมิใหการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสัง่ของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
ระดับจังหวดั คณะกรรมการระดับอําเภอ ผูอาํนวยการการเลือก หรอืคําสัง่ของศาล
อันเกี่ยวกับการเลือกตามกฎหมายนี้ แตหากบุคคลดังกลาวซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายนี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ หรือ
ปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไดกระทําโดยสุจริต ยอมไดรับ
ความคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง (มาตรา ๓๒)

๖) การเลือก (หมวด ๓, มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๕๗)
๖.๑) กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

กฎหมายไดกําหนดใหการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้นใหใชวิธี
ลงคะแนนลบัตามวธิกีารทีก่าํหนดไวในกฎหมายนี ้ซึง่ผูสมคัรอาจแนะนาํตวัไดตาม
วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการการเลอืกตัง้กาํหนด ซึง่วธิกีารเลอืกสมาชกิวฒุสิภา
แบงออกเปน ๓ ลาํดบัดวยกนั ไดแก ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ ดงันี้ 

ก. การเลือกระดับอําเภอ (มาตรา ๔๐)
เมือ่ผูสมคัรมาครบหรอืพนเวลาแลว ใหผูอาํนวยการการเลอืกระดบั

อําเภอจัดใหผูสมัครแตละกลุมรวมอยูในกลุมเดียวกัน ณ สถานท่ีที่ผูอํานวยการ
การเลือกระดับอําเภอกําหนด โดยใหผูสมัครแตละกลุมลงคะแนนเลือกบุคคล
ในกลุมเดียวกันไดไมเกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได แตจะ
ลงคะแนนใหบคุคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เมือ่การลงคะแนนของกลุมใดแลวเสรจ็ 
ใหผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการใหมีการนับคะแนนของกลุมนั้น
โดยเปดเผย ใหผูซึ่งไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ ๑ - ๕ เปนผูไดรับเลือก
ขัน้ตนของแตละกลุม โดยในกรณทีีก่ลุมใดมผีูสมคัรไมเกนิ ๕ คน หรอืมีผูมารายงาน
ตัวไมเกิน ๕ คน ใหผูสมัครกลุมนั้นไมตองดําเนินการเลือกกันเอง โดยใหถือวา
ผูสมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุมนั้นเปนผูไดรับเลือกขั้นตนสําหรับกลุมนั้น

หลังจากนัน้ ใหจัดใหมีการแบงสายออกเปนสายไมเกิน ๔ สาย 
แตละสายประกอบดวยจํานวนกลุมเทากันเวนแตจะแบงใหเทากันไมได ใหแบง
ใหแตละสายมีจํานวนกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด และในแตละสายตองมีกลุ ม
ไมเกิน ๕ กลุมแตตองไมนอยกวา ๓ กลุม โดยใหผูไดรับเลือกขั้นตนของ
แตละกลุมเลอืกผูไดรบัเลอืกขัน้ตนในกลุมอืน่ท่ีอยูในสายเดยีวกนั โดยแตละคน
มีสิทธิเลือกผู ได รับเลือกขั้นตนในกลุ มอื่นแตละกลุ มในสายเดียวกันได
กลุมละ ๑ คน ในชั้นนี้ผูไดรับเลือกขั้นตนในกลุมเดียวกันจะเลือกกันเองหรือ
เลือกตนเองมิได 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๖ จุลนิติ

ใหผูอาํนวยการการเลอืกระดับอาํเภอดําเนนิการใหมกีารนับคะแนน
โดยเปดเผย ใหผูไดรับคะแนนสูงสุด ๑ - ๓ ของแตละกลุมเปนผูไดรับเลือก
ระดบัอําเภอสําหรบักลุมน้ัน แลวใหผูอาํนวยการการเลอืกระดบัอาํเภอสงบญัชรีายช่ือ
ผูไดรบัเลือกดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดพรอมดวยเอกสารหรือ
ขอมูลภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอําเภอเพื่อดําเนินการตอไป 

ข. การเลือกระดับจังหวัด (มาตรา ๔๑)
เมือ่ผูไดรบัเลือกระดบัอาํเภอมาครบหรือพนเวลาแลว ใหผูอาํนวยการ

การเลือกระดับจังหวัดจัดใหผู ไดรับเลือกระดับอําเภอแตละกลุ มรวมอยูใน
กลุ มเดียวกัน ณ สถานท่ีที่ผู อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดกําหนด โดย
ใหผูไดรับเลือกระดับอําเภอแตละกลุมลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุมเดียวกันได
ไมเกนิ ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลอืกตนเองกไ็ด แตจะลงคะแนนใหบคุคลใดเกนิ
๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนนของกลุมใดแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดดําเนินการใหมีการนับคะแนนของกลุมนั้นโดยเปดเผย ใหผู ซึ่ง
ไดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ ๑ - ๕ เปนผูไดรับเลือกขั้นตนของแตละกลุม 
โดยในกรณทีีก่ลุมใดมผีูไดรบัเลอืกระดบัอาํเภอรวมกนัแลวไมเกิน ๕ คน หรอืมผีูมา
รายงานตวัไมเกนิ ๕ คน ใหผูไดรบัเลือกระดับอาํเภอกลุมนัน้ไมตองดําเนินการเลอืกกันเอง 
โดยใหถอืวาผูไดรบัเลอืกระดับอําเภอทุกคนซึง่มารายงานตวัในกลุมน้ันเปนผูไดรบัเลอืก
ขั้นตนสําหรับกลุมนั้น

หลังจากนั้น ใหจัดใหมีการแบงสายออกเปนสายไมเกิน ๔ สาย 
แตละสายประกอบดวยจํานวนกลุ มเทากัน เวนแตจะแบงใหเทากันไมได 
ใหแบงใหแตละสายมีจํานวนกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด และในแตละสาย
ตองมีกลุมไมเกิน ๕ กลุมแตตองไมนอยกวา ๓ กลุม โดยใหผูไดรับเลือกขั้นตน
ของแตละกลุมเลือกผูสมัครในกลุมอื่นที่อยูในสายเดียวกัน โดยแตละคนมีสิทธิ
เลอืกผูสมคัรในกลุมอืน่แตละกลุมในสายเดียวกันไดกลุมละ ๑ คน ในช้ันนี ้ผูไดรบั
เลือกขั้นตนในกลุมเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได

ใหผูอาํนวยการการเลือกระดับจังหวดัดําเนินการใหมกีารนับคะแนน
โดยเปดเผย ใหผูไดรบัคะแนนสูงสุด ๑ – ๒ ของแตละกลุมเปนผูไดรบัเลือกระดับ
จังหวัดสําหรับกลุมนั้น เพื่อใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดสงบัญชีรายชื่อ
ผูไดรับเลือกดังกลาว ใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศพรอมดวยเอกสาร
หรือขอมูลภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจงัหวัดเพื่อดําเนินการตอไป

ค. การเลือกระดับประเทศ (มาตรา ๔๒)
เมื่อผู  ได รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือพนเวลาแลว ให

 ผูอาํนวยการการเลือกระดับประเทศจัดใหผูไดรับเลือกระดับจังหวัดแตละกลุม
 รวมอยูในกลุมเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศกําหนด 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๗จุลนิติ

โดยใหผูไดรบัเลอืกระดบัจงัหวดัแตละกลุมลงคะแนนเลือกบคุคลในกลุมเดยีวกนัได
ไมเกิน ๑๐ คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได แตจะลงคะแนนใหบุคคลใด
เกิน ๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนนของกลุมใดแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือก
ระดบัประเทศดาํเนนิการนบัคะแนนของกลุมนัน้โดยเปดเผย ใหผูซึง่ไดคะแนนสงูสดุ
เรยีงตามลําดับ ๑ – ๔๐ เปนผูไดรับเลือกขั้นตนของแตละกลุม

หลงัจากนัน้ ใหจดัใหมกีารแบงสายออกเปนสายไมเกนิ ๔ สาย 
แตละสายประกอบดวยจํานวนกลุมเทากัน เวนแตจะแบงใหเทากันไมได ใหแบง
ใหแตละสายมีจํานวนกลุมใกลเคียงกันมากที่สุด และในแตละสายตองมีกลุม
ไมเกนิ ๕ กลุมแตตองไมนอยกวา ๓ กลุม โดยใหผูไดรบัเลอืกขัน้ตนของแตละกลุม
เลือกผูสมัครในกลุมอื่นที่อยูในสายเดียวกัน โดยแตละคนมสีทิธเิลอืกผูสมคัร
ในกลุมอืน่แตละกลุมในสายเดยีวกนัไดกลุมละไมเกนิ ๕ คน ผูไดรับเลือกขั้นตน
ในกลุมเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได ใหผูอาํนวยการการเลอืก
ระดบัประเทศดําเนนิการนับคะแนนโดยเปดเผย แลวแจงผลการนับคะแนนให
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานดังกลาวแลว
ใหรอไวไมนอยกวา ๕ วัน เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว ถาคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นว าการเลือกเป นไปโดยถูกต อง สุจริต และเที่ยงธรรม 
ใหประกาศผลการเลือกในราชกิจจานุเบกษา โดยใหผู ไดรับคะแนนสูงสุด
ในแตละกลุมตั้งแตลําดับที่ ๑ – ๑๐ เปนผูไดรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา
จากกลุมนั้น และผูไดรับคะแนนลําดับที่ ๑๑ – ๑๕ ของแตละกลุมอยูในบัญชี
สํารองของกลุมนั้น และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ

๖.๒) บทตองหามในระหวางการดําเนินการเลือก
ในระหวางการดําเนินการเลือกหามผูใดซึ่งมิใชผูสมัครเขาไปใน

สถานที่เลือก เวนแตจะเปนผูซ่ึงมีหนาที่เก่ียวกับการเลือก หรือผูซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรรมการ ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ ผูอํานวยการ
การเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืผูอาํนวยการการเลอืกระดบัอาํเภอ แลวแตกรณ ีและ
เมื่อประกาศผลการนับคะแนนแลว ผูสมัครหรือผูไดรับเลือกขั้นตนซึ่งไมมีสิทธิ
ที่จะเลือกหรือไดรับเลือกตองออกจากสถานท่ีเลือก และยังไดกําหนดหามมิให
ผูสมคัรผูใดนาํเขาไปหรอืใชเครือ่งมอืหรอือปุกรณใด ๆ  ทีอ่าจใชเพือ่ตดิตอสือ่สาร
หรือเพือ่บันทึกภาพหรอืเสยีง หรอือปุกรณอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการกาํหนด
ในสถานที่เลือก รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานท่ีเลือกตามท่ีผู อาํนวยการ
การเลอืกระดบัประเทศ ผูอาํนวยการการเลอืกระดบัจงัหวดั หรอืผูอาํนวยการการเลอืก
ระดบัอาํเภอ แลวแตกรณ ีกาํหนด เวนแตผูสมคัรซึง่เปนคนพกิารหรอืทุพพลภาพ 
และมคีวามจาํเปนตองใชเครือ่งมอืหรอือปุกรณดงักลาวเพือ่ประโยชนในการรบัรู
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๒๘ จุลนิติ

ขอมลูเกีย่วกบัการเลอืกหรือการลงคะแนนโดยไดรบัอนญุาตจากกรรมการ ผูอาํนวยการ
การเลือกระดับประเทศ ผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผูอํานวยการ
การเลือกระดับอาํเภอ แลวแตกรณ ี(มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘)

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดหามมิใหผู ใดกระทําการใด
อันเปนการขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกเขาไป ณ สถานที่เลือก
หรือมิใหไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในกําหนดเวลาที่จะเลือก (มาตรา ๓๙)

๖.๓) สิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกากรณีการเลือกต้ังเปนไปโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย

ในกรณทีีผู่สมคัรในระดบัอาํเภอ หรอืผูมสีทิธเิลอืกในระดบัจังหวดั 
หรือระดับประเทศ เห็นวาการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ
ผูอํานวยการการเลือก หรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนไปโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหผูนัน้มีสทิธิยืน่คํารองคดัคานตอศาลฎกีาภายใน ๓ วนันับแตวนัทีม่กีารออกคาํส่ัง 
โดยกฎหมายกําหนดใหศาลฎีกาดําเนินการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จ
กอนวันเลือกไมนอยกวา ๑ วัน ซึ่งเม่ือถึงวันเลือกถาศาลฎีกายังมิไดวินิจฉัยให
ดําเนินการเลือกตอไป โดยใหถือวามีผูสมัครเพียงเทาท่ีปรากฏตามบัญชีรายช่ือ
ผูสมัครท่ีผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศ ในกรณีเชนน้ี คําวินิจฉัยของ
ศาลฎีกาไมมีผลกระทบตอการเลือกที่ดําเนินการไปแลว (มาตรา ๔๔)  

๖.๔) การเลื่อนและการลบรายชื่อบุคคลออกจากบัญชีสํารอง
(๑) ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวุฒิสภากลุมใดมีไมครบจํานวน 

ไมวาเพราะเหตุตําแหนงวางลง หรือดวยเหตุอื่นใดอันมิใชเพราะเหตุถึงคราวออก
ตามอายุของวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุมนั้นขึ้นดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตามลําดับ และใหผู นั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู 
ในระหวางที่บุคคลดังกลาวยังมิไดเขารับตําแหนง ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิก
วุฒิสภาเทาท่ีมีอยู แตในกรณีไมมีบุคคลในบัญชีสํารองของกลุมน้ันเหลืออยู
ไมวาดวยเหตุใด ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาจะเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารอง
ในกลุมอื่นใดท่ียังมีผูอยูในบัญชีสํารองเหลืออยู แลวดําเนินการเล่ือนบุคคลน้ัน
ขึ้นดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาแทน การจับสลากดังกลาวใหมีผลเฉพาะ
การเล่ือนครั้งน้ัน และหากทุกกลุมไมมีรายช่ือบุคคลในบัญชีสํารองเหลืออยู
สําหรับการเล่ือนบุคคลข้ึนดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาแทนอีก ใหวุฒิสภา
ประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาท่ีมีอยู แตในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู
ไมถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู
เกิน ๑ ป ใหดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหนงที่วางภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยูไมถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเชนวานี้ ใหผูไดรับเลือก
ดังกลาวอยูในตาํแหนงไดเพียงเทาอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู (มาตรา ๔๕) 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๒๙จุลนิติ

๒) ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งลบรายช่ือของบุคคลออก
จากบัญชีสํารอง เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือ
มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาบุคคลในบัญชีสํารองกลุมใดกระทําการใดหรือรูเห็น
เปนใจดวยกบัการกระทาํใดของบคุคลอืน่ อนัทาํใหการเลอืกมไิดเปนไปโดยสจุรติ
หรอืเทีย่งธรรม หรอืศาลฎีกามคํีาพพิากษาวาเปนผูกระทําการอันเปนการทุจรติ
ในการเลือก (มาตรา ๔๖)

๖.๕) สทิธขิองคณะกรรมการการเลอืกตัง้ในการยืน่คาํรองตอศาลฎกีา
เพื่อสั่งใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

กฎหมายกาํหนดใหคณะกรรมการการเลอืกต้ังย่ืนคาํรองตอศาลฎกีา
เพื่อสั่งใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวา
บุคคลในบัญชีสํารองกลุมใดกระทําการใดหรือรูเห็นเปนใจดวยกับการกระทําใด
ของบุคคลอื่น อันทําใหการเลือกมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และในกรณี
ที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาบุคคลในบัญชีสํารองผูใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให
บุคคลในลําดับถัดลงไปไดรับเลื่อนขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภา หรือมีหลักฐานอันควร
เช่ือไดวาบุคคลในลําดับถัดไปหรือบุคคลอ่ืนใดไดให หรือสัญญาวาจะใหทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดแกสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลในบัญชีสํารองเพื่อลาออก 
(มาตรา ๔๗) 

๗) การควบคุมการเลอืกใหเปนไปโดยสจุรติและเท่ียงธรรม (หมวด ๔, มาตรา ๕๘ 
ถงึมาตรา ๖๓) 

กฎหมายไดกําหนดใหมีกระบวนการควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือก
ทัง้ในชัน้กอนประกาศผลการเลอืกและภายหลงัประกาศผลการเลอืก โดยใหหนาที่
และอํานาจแกคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งแตละคน
ในการควบคุมการเลือกใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งกําหนดใหสิทธิ
แกผูสมัครในการคัดคานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ดังนี้

๗.๑) การสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐยุติหรือระงับการกระทําท่ีเห็นวาอาจ
เปนคุณหรือโทษแกผูสมัคร

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง
คนหนึง่คนใดเห็นวามหีลกัฐานอันควรเช่ือไดวาเจาหนาท่ีของรฐัใชตําแหนงหนาที่
โดยมชิอบดวยกฎหมาย๕ กระทาํการใด ๆ เพือ่เปนคณุหรอืเปนโทษแกผูสมคัร 
ใหมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําดังกลาวไดและให 
คณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีหนาที่และอํานาจกํากับ

๕การใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย กฎหมายมิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติ
ในตาํแหนงของเจาหนาทีข่องรฐันัน้ หรอืการแนะนาํหรอืชวยเหลอืในการดาํเนนิการทีเ่กีย่วของกบัการเลอืกของผูสมคัร โดยมไิดเก่ียวของ
กับการปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครใด.
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๐ จุลนิติ

ดูแลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น สั่งใหเจาหนาท่ีดังกลาวพนจากหนาท่ีเปนการชั่วคราว 
หรือส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีวาการอําเภอ 
ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออําเภอ หรือหามเขาเขตจังหวัดหรืออําเภอใดก็ได 
(มาตรา ๕๘)

๗.๒) การสัง่ระงบั ยงัยัง้ แกไข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิการเลอืก และ
สั่งใหดําเนินการเลือกใหม หรือนับคะแนนใหม

กอนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยวาการเลือก
มไิดเปนไปโดยสุจริตหรอืเท่ียงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้หรอืกรรมการ
การเลือกตั้งแตละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง 
แกไข เปล่ียนแปลง หรือยกเลิกการเลือกและสั่งใหดําเนินการเลือกใหม หรือ
นับคะแนนใหม รวมถึงในกรณีที่ผู ตรวจการเลือกต้ังและผู อํานวยการผู ใด
ไดพบเห็นการกระทําดังกลาวก็ใหมีหนาท่ีรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยพลันดวย (มาตรา ๕๙)

๗.๓) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว
กอนประกาศผลการเลือก ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัคร

ผูใดกระทําการใดหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน อันทําใหการเลือก
มไิดเปนไปโดยสจุริตหรือเท่ียงธรรม กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้
สัง่ระงับสิทธิสมัครรบัเลอืกตัง้ของผูนัน้ไวเปนการชัว่คราวเปนระยะเวลาไมเกิน ๑ ป 
โดยคําส่ังของคณะกรรมการการเลือกตั้งน้ันใหเปนท่ีสุดและเมื่อคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีคําส่ังดังกลาวแลว ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาเพ่ือส่ังใหเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผูนั้น (มาตรา ๖๐)

๗.๔) การสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไวเปน
การชั่วคราว

ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูใดให เสนอให สัญญาวา
จะใหหรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดเพื่อจูงใจให
ผูสมัครหรอืผูมสีทิธิเลือกลงคะแนนหรอืไมลงคะแนนใหแกผูใด ใหคณะกรรมการ
การเลอืกต้ังมอีาํนาจสัง่ยดึหรืออายัดเงิน ทรพัยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใดดังกลาวไว
เปนการชั่วคราวจนกวาศาลจะมีคําพิพากษาหรือมคีําสั่ง (มาตรา ๖๑)

๗.๕) การย่ืนคํารองตอศาลฎกีาเพือ่ส่ังใหเพิกถอนสทิธิสมัครรับเลือกต้ัง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตัง้ประกาศผลการเลือกในราชกิจจา
นเุบกษาแลว ถามีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาผูสมัครหรือผูใดกระทําการอนัเปน
การทุจริตในการเลือกหรือรูเห็นกับการกระทําของบุคคลอ่ืน อนัทําใหการเลือก
มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งย่ืนคํารอง
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๑จุลนิติ

ตอศาลฎกีาเพือ่สัง่ใหเพกิถอนสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน 
เมือ่ศาลฎีกามคีาํสัง่รบัคาํรองไวพจิารณาแลว ถาผูถกูกลาวหาเปนสมาชกิวฒุสิภา 
ใหผูนั้นหยุดปฏิบัติหนาที่จนกวาศาลฎีกาจะพิพากษาวาผูนั้นมิไดกระทําความผิด 
เมือ่ศาลฎกีามคีาํพพิากษาวาผูน้ันกระทาํความผดิใหสมาชกิภาพของสมาชกิวฒุสิภา
ผูนั้นสิ้นสุดลงนับแตวันที่หยุดปฏิบัติหนาที่

ในกรณีดังกลาวถาผูถูกกลาวหามีชื่ออยูในบัญชีสํารอง และ
เมื่อศาลฎีกามีคําพิพากษาวาผู นั้นกระทําความผิด กฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งลบรายชื่อผูน้ันออกจากบัญชีสํารอง และเมื่อคําสั่ง
ลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสํารองไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
กฎหมายใหถือวาบัญชีสํารองนั้นมีเพียงเทาที่มีอยู (มาตรา ๖๒)   

๗.๖) การสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับการขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกในราชกิจจา
นุเบกษาแลว หากความปรากฏตอคณะกรรมการการเลือกตั้งวาสมาชิกวุฒิสภา
ผูใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการเขารับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา 
กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งสงเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัยโดยไมชักชา (มาตรา ๖๓)

๘) การคัดคาน (หมวด ๕, มาตรา ๖๔) 
ผูสมคัรในระดบัอาํเภอ หรอืผูมสีทิธเิลอืกในระดบัจงัหวดั หรอืระดบัประเทศ

มสีทิธยิืน่คาํรองคดัคานวาการเลอืกในระดบัอาํเภอ ระดับจังหวดั หรอืระดับประเทศ
ทีต่นสมัครหรือมีสิทธิเลือก แลวแตกรณี มิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเทีย่งธรรม 
หรอืไมชอบดวยกฎหมาย ตอคณะกรรมการการเลือกตัง้ภายใน ๓ วนันบัแตวนัเลอืก
ในระดับนั้น ๆ และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังวินิจฉัยโดยเร็ว หากเห็นวาไมมี
เหตุอันควรสงสัยวาการเลือกเปนไปโดยไมสุจริต ไมเท่ียงธรรม หรือไมชอบดวย
กฎหมาย ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังยกคํารอง และใหการเลือกดําเนินการ
ตอไป แตในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นวามีหลักฐานอันควรเช่ือ
ไดวาการเลือกเปนไปโดยไมสุจริต ไมเท่ียงธรรม หรือไมชอบดวยกฎหมาย 
ใหคณะกรรมการการเลือกตัง้มอีาํนาจสัง่ระงบั ยบัยัง้ แกไข เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ
การเลือกและสั่งใหดําเนินการเลือกใหม หรือนับคะแนนใหม โดยคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นใหเปนที่สุด

๙) บทกําหนดโทษ (มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๘๙)
กฎหมายไดกาํหนดมาตรการทางอาญาในกรณีทีม่กีารฝาฝนหรือไมดาํเนินการ

ใหเปนไปตามทีก่าํหนดไวในกฎหมายนี ้และในบางกรณกีไ็ดกาํหนดใหมกีารเพกิถอน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๒ จุลนิติ

สิทธิเลือกต้ังโดยมีกําหนดเวลาตามความหนักเบาของการกระทําความผิด หรือ
กําหนดใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดใหในกรณีที่ผูใดรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิ
สมัครรับเลือกไมวาเพราะเหตุใด แตไดสมัครรับเลือก ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป และในกรณีที่ผูกระทํา
ความผดิดงักลาวเปนผูซึง่ไดรบัเลือกเปนสมาชกิวฒุสิภา กฎหมายไดกาํหนดใหศาล
มีคําส่ังใหผูนั้นคืนเงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีไดรับมา
เนื่องจากการดํารงตําแหนงดังกลาวใหแกสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาดวย

๑๐) บทเฉพาะกาล (มาตรา ๙๐ ถึงมาตรา ๙๙)
ในวาระเริ่มแรก กฎหมายกําหนดให “วุฒิสภา” ประกอบดวยสมาชิก

จาํนวน ๒๕๐ คนซึง่พระมหากษตัริยทรงแตงต้ังตามท่ีคณะรกัษาความสงบแหงชาติ
ถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและแตงต้ังใหดําเนินกาตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้

๑๐.๑) ใหมี “คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา” ซึ่งคณะรักษา
ความสงบแหงชาติแตงตั้งจากผู ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู และประสบการณใน
ดานตาง ๆ และมีความเปนกลางทางการเมืองจํานวนไมนอยกวา ๙ คน 
แตไมเกิน ๑๒ คน มหีนาท่ีดาํเนินการสรรหาบคุคลซึง่สมควรเปนสมาชกิวุฒสิภา
ตามหลกัเกณฑและวธิกีาร ดังตอไปนี้

(ก) ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการจัดใหมีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ 
มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ จาํนวน ๒๐๐ คน ทีม่าจากการแบงกลุม
ตามสาขาอาชีพ จํานวน ๑๐ กลุม อันประกอบดวย 

(๑)  กลุมการบรหิารราชการแผนดินและความม่ันคง อนัไดแก
ผูเคยเปนขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๒) กลุ มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได แก 
ผู เปนหรือเคยเปนผูพิพากษา ตุลาการ อัยการ ตํารวจ ผู ประกอบวิชาชีพ
ดานกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๓) กลุ มการศึกษาและการสาธารณสุข อันไดแกผู  เป น
หรือเคยเปนครู อาจารย นักวิจัย ผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
แพทยทุกประเภท เทคนิคการแพทย สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน

(๔) กลุมอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชลมลุก ทํานา ทําสวน ทําไร 
ปาไม ปศุสัตว ประมง หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๓จุลนิติ

(๕) กลุมพนักงานหรือลูกจางของบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ ผูใชแรงงาน ผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระ 
หรืออื่นๆ ในทํานองเดียวกัน

(๖)  กลุมผูประกอบอาชีพดานส่ิงแวดลอม ผงัเมอืง อสงัหาริมทรัพย
และสาธารณปูโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๗)  กลุมผู ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตาม
กฎหมายวาดวยการนัน้และผูประกอบกิจการอื่น ๆ ผูประกอบธุรกิจหรืออาชีพ
ดานการทองเที่ยว อันไดแกผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว มัคคุเทศก ผูประกอบ
กจิการหรอืพนกังานโรงแรม ผูประกอบอตุสาหกรรม หรอือืน่ ๆ  ในทํานองเดียวกัน

(๘) กลุมสตร ีผูสงูอาย ุคนพกิารหรือทุพพลภาพ กลุมชาตพัินธุ 
กลุมอัตลักษณอ่ืน ประชาสงัคม องคกรสาธารณประโยชน หรืออ่ืน ๆ  ในทาํนอง
เดยีวกนั

(๙) กลุมศลิปะ วฒันธรรม ดนตร ีการแสดงและบนัเทงิ นกักฬีา 
สื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

(๑๐)  กลุมอื่น ๆ (มาตรา ๙๑)
ทั้งนี้ การสมัครในวาระเริ่มแรก กฎหมายกําหนดใหผูสมัคร

ในแตละกลุมอาจสมัครไดโดยวิธีการ ดังตอไปนี้
วิธีที่หนึ่ง สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเอง
วิธีที่สอง สมัครโดยยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมแสดงหนังสือ

แนะนําชือ่ผูสมคัรจากองคกรแนบมาพรอมกบัใบสมัครดวย กลาวคอื องคกรน้ัน
ตองเปนองคกรซึ่งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแลวไมนอยกวา ๓ ปและ
มิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรมาแบงปนกันหรือดําเนินกิจกรรมทาง
การเมือง และไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรมาอยางตอเน่ือง และ
องคกรที่มีกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิแนะนําชื่อผู ซึ่งเปนหรือ
เคยเปนสมาชิกขององคกร หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หรือเคยปฏิบัติหนาที่ในองคกร
ตามระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายนี้ เพื่อสมัครรับเลือกเป นสมาชิกวุฒิสภา
องคกรละ ๑ คนในแตละจังหวัดโดยตองระบุอําเภอไวดวย และเมื่อไดแนะนํา
ชือ่ผูสมคัรแลวจะถอนหรอืเปลีย่นชือ่ผูซึง่ไดแนะนาํแลวมไิด โดยองคกรดงักลาว
ตองลงทะเบียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และใหเลือก
กลุมไดเพยีงกลุมเดียว (มาตรา ๙๓)

ทัง้นี ้ใหผูสมคัรแตละคนมสีทิธสิมคัรเพือ่เขารบัเลอืกในกลุมได
เพียงกลุมเดยีว และสมคัรโดยวธิกีารไดเพยีงวธิกีารเดยีว รวมทัง้มสีทิธสิมคัรได
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๔ จุลนิติ

เพยีงอําเภอเดยีว และเมือ่ไดยืน่ใบสมคัรแลวจะถอนการสมัครมิได ซึง่หากผูใดสมคัร
เขารบัเลือกมากกวา ๑ กลุม มากกวา ๑ วธิกีาร หรอืมากกวา ๑ อาํเภอ ตองระวางโทษ
จาํคกุตัง้แต ๑ ปถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และ
ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป (มาตรา ๙๒)

โดยตามบทเฉพาะกาลไดกาํหนดกระบวนการเลือกสมาชกิวุฒสิภา
แบงออกเปน ๓ ระดบัดวยกนั ไดแก ระดบัอาํเภอ ระดบัจงัหวดั และระดับประเทศ ดงันี้ 

๑)  การเลือกระดับอําเภอ (มาตรา ๙๔)
เม่ือผูสมัครมาครบหรือเม่ือพนเวลาแลว ใหผูอํานวยการการเลือก

ระดับอําเภอจัดใหผูสมัครแตละกลุมและแตละวิธีการสมัครรวมอยูในกลุมเดียวกัน
และวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานท่ีที่ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด 
โดยใหผูสมัครแตละกลุมและแตละวิธีการสมัครท่ีไดจัดแลว ลงคะแนนเลือกบุคคล
ในกลุมเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันไดไมเกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลือก
ตนเองก็ได แตจะลงคะแนนใหบุคคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนน
ของกลุมใดและวิธีการสมัครใดแลวเสร็จ ใหผู อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
ดําเนินการใหมีการนับคะแนนของกลุ มน้ันและวิธีการสมัครน้ันโดยเปดเผย 
ใหผู ไดรับคะแนนสูงสุด ๑ – ๓ ของแตละกลุ มและแตละวิธีการสมัครเปน
ผูไดรบัเลือกระดับอําเภอสําหรับกลุมน้ันและวิธกีารสมัครน้ัน เพ่ือไปดําเนินการเลอืก
ในระดับจังหวัดตอไป ในกรณีที่กลุ มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู สมัคร
ไม เกิน ๓ คน หรือมีผู มารายงานตัวไม เกิน ๓ คน ให ถือว าผู สมัครทุกคน
ซึ่งมารายงานตัวนั้นเปนผูไดรับเลือกสําหรับกลุมน้ันและวิธีการสมัครนั้นโดยไมตอง
ดําเนินการเลือก หลังจากนั้นใหผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอสงบัญชีรายช่ือ
ผูไดรบัเลือกดังกลาวใหผูอาํนวยการการเลือกระดบัจงัหวัดพรอมดวยเอกสารหรือขอมลู
ภายในวนัถดัจากวนัเลอืกระดบัอาํเภอเพ่ือดาํเนินการตอไป

๒)  การเลือกระดับจังหวัด (มาตรา ๙๕)
เมื่อผู  ได รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือเม่ือพ นเวลาแล ว

ใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดใหผูไดรับเลือกระดับอําเภอในกลุมเดียวกัน
และวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยูดวยกัน ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการการเลือกระดับ
จงัหวัดกําหนด โดยใหผูไดรบัเลอืกระดับอาํเภอลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุมเดยีวกัน
และวิธีการสมัครเดียวกันไดไมเกิน ๒ คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได 
แตจะลงคะแนนใหบุคคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เม่ือการลงคะแนนของกลุมใด
และวิธกีารสมคัรใดแลวเสร็จ ใหผูอาํนวยการการเลอืกระดบัจังหวดัดําเนนิการนบัคะแนน
ของกลุมน้ันและวิธีการสมัครน้ันโดยเปดเผย ใหผู ได รับคะแนนสูงสุด ๑ – ๔ 
ของแตละกลุมและแตละวธิกีารสมัคร เปนผูไดรบัเลอืกระดับจังหวดัสําหรบักลุมน้ัน
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และวิธกีารสมัครน้ัน เพือ่ไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศตอไป ในกรณีทีก่ลุมใด
และการสมัครโดยวิธีการใดมีผูไดรับเลือกระดับอําเภอรวมกันแลวไมเกิน ๔ คน
หรือมีผู มารายงานตัวไมเกิน ๔ คน ใหถือวาผูไดรับเลือกระดับอําเภอทุกคน
ซึง่มารายงานตวันัน้เปนผูไดรบัเลอืกสาํหรบักลุมนัน้และวธิกีารสมคัรนัน้โดยไมตอง
ดําเนินการเลือก หลังจากนั้นใหผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัดสงบัญชี
รายช่ือผูไดรับเลือกดังกลาวใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศพรอมดวย
เอกสารหรือขอมูลภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการตอไป

๓)  การเลือกระดับประเทศ (มาตรา ๙๖)
เมื่อผู ไดรับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือเม่ือพนเวลาแลว 

ใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศจัดใหผูไดรับเลือกระดับจังหวัดในกลุม
เดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยูดวยกัน ณ สถานที่ที่ผูอํานวยการ
การเลือกระดับประเทศกําหนด โดยใหผูไดรบัเลอืกระดบัจงัหวดัลงคะแนนเลือก
บคุคลในกลุมเดยีวกนัและวธิกีารสมคัรเดยีวกนัไดไมเกนิ ๒ คน โดยจะลงคะแนน
เลอืกตนเองก็ได แตจะลงคะแนนใหบุคคลใดเกิน ๑ คะแนนมิได เมือ่การลงคะแนน
ของกลุมใดและวิธีการสมัครใดแลวเสร็จ ใหผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ
ดําเนินการนับคะแนนของกลุมนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปดเผย แลวแจงผล
การนับคะแนนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับรายงานการนับคะแนน
จากผู อํานวยการการเลือกระดับประเทศแลว ใหรอไวไมนอยกวา ๕ วัน 
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวถาคณะกรรมการเห็นวาการเลือกเปนไป
โดยถกูตอง สจุรติ และเท่ียงธรรม ใหจัดเรยีงลาํดับรายชือ่ตามผลการเลอืก โดยให
จดัเรยีงลาํดบัรายชือ่ผูไดรบัคะแนนสงูสดุในแตละกลุมและแตละวธิกีารสมคัรตัง้แต
ลาํดบัที ่๑ – ๑๐ เพือ่ดาํเนนิการเสนอช่ือตอคณะรกัษาความสงบแหงชาตติอไป

โดยกระบวนการเลอืกสมาชกิวฒุสิภาดงักลาวตองใหดาํเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนวนัท่ีมกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา ๑๕ วนัแลว 
ใหจดัทาํเปนบญัชรีายช่ือเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาติโดยแยกผูไดรบัเลือก
ตามกลุมและตามวิธีการสมัคร

(ข) ใหคณะกรรมการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา คดัเลอืกบคุคลผูมคีวามรู
ความสามารถที่เหมาะสมในอันจะเปนประโยชนแกการปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา
และการปฏริปูประเทศมจํีานวนไมเกิน ๔๐๐ คนตามวธิกีารทีค่ณะกรรมการสรรหา
สมาชิกวุฒิสภากําหนด แลวนํารายชื่อเสนอตอคณะรักษาความสงบแหงชาต ิทั้งนี้ 
ตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวาระยะเวลาที่กําหนดตาม (ก)
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๖ จุลนิติ

(ค) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาติคัดเลือกผูไดรับเลือกตาม (ก) 
จากบัญชีรายช่ือท่ีไดรับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจํานวน ๒๐๐ คน 
ให ได จํานวน ๕๐ คนเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาและคัดเลือกรายชื่อ
อีกจํานวน ๕๐ คนเปนบัญชีสํารอง และใหประกาศรายช่ือสมาชิกวุฒิสภาและ
บุคคลในบัญชีสํารองในราชกิจจานุเบกษา และใหคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือ
ที่ได รับการสรรหาจํานวน ๔๐๐ คน ตาม (ข) ใหได จํานวน ๑๙๔ คน
รวมกับผู ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงกลาโหม ผู บัญชาการทหารสูงสุด
ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ และ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนงจํานวน ๖ คน
เปน ๒๕๐ คน และคัดเลือกรายชือ่สาํรองจากบญัชรีายช่ือทีไ่ดรบัการสรรหาตาม (ข) 
จาํนวน ๕๐ คน ใหแลวเสร็จภายใน ๓ วนันับแตวนัประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรคร้ังแรกตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

๑๐.๒) มิใหนําความในมาตรา ๑๔ (๒๓)๖  ในสวนที่เก่ียวกับการเคย
ดาํรงตาํแหนงรัฐมนตรีมาใชบงัคับแกผูดาํรงตาํแหนงสมาชิกวุฒสิภาซึง่ไดรบัสรรหา
ตาม ๑๐.๑) (ข) และมใิหนาํความในมาตรา ๑๔ (๑๙)๗  มาใชบงัคบัแกผูซึง่ไดรบัแตงตัง้
ใหเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนง

๑๐.๓) ใหคณะรักษาความสงบแหงชาตินํารายช่ือบุคคลซึ่งไดรับ
การคัดเลือกตาม ๑๐.๑) (ค) จํานวน ๒๕๐ คนดังกลาวข้ึนกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งตอไป และใหหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

๑๐.๔) อา ยุของวุฒิ สภาชุ ดนี้ มี กํ า หนด  ๕  ป  นั บแต  วั นที่ มี
พระบรมราชโองการแตงตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแตวันที่มี
พระบรมราชโองการแตงต้ัง ถามีตําแหนงวางลง ใหเลื่อนรายชื่อบุคคลตามลําดับ
ในบัญชีสํารองตาม ๑๐.๑) (ค) ขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยใหประธานวุฒสิภา
เปนผูดาํเนนิการและเปนผูลงนามรบัสนองพระบรมราชโองการ สาํหรบัสมาชกิวุฒสิภา
โดยตาํแหนงเมือ่พนจากตําแหนงทีด่าํรงอยูในขณะไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา

๖มาตรา ๑๔  ผูสมัครตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
  ฯลฯ       ฯลฯ
(๒๓) เปนหรือเคยเปนรัฐมนตรี เวนแตไดพนจากการเปนรัฐมนตรีมาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก
  ฯลฯ       ฯลฯ.
๗มาตรา ๑๔  ผูสมัครตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
  ฯลฯ       ฯลฯ
(๑๙) เปนขาราชการ
  ฯลฯ       ฯลฯ.
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๗จุลนิติ

หมายเหตุ :-  
• พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป     กลาวคือ

มีผลใชบังคับตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เปนตนไป (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
วันพุธท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๖๘ ก หนา ๑

ก็ใหพนจากตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาดวย และใหดําเนินการเพ่ือแตงตั้งให
ผูดํารงตําแหนงนั้นเปนสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหนงแทน ใหสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางอยูในตําแหนงเทาอายุของวุฒิสภา
ที่เหลืออยู

๑๐.๕) ในระหวางที่ยังไมมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลในบัญชี
สํารองขึ้นเปนสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วางตาม ๑๐.๔) หรือเปนกรณี
ทีไ่มมรีายชือ่บคุคลเหลอือยูในบญัชสีาํรอง หรอืไมมผีูดาํรงตาํแหนงทีเ่ปนสมาชกิวฒุสิภา
โดยตําแหนง ไมวาดวยเหตุใด ใหวุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกวุฒิสภาเทาที่มีอยู

๑๐.๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม ๑๐.๔) ใหดําเนินการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายนี้ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๑๓๘ จุลนิติ

 
ที่มาและองคประกอบของ วุฒิสภา  

(ตามหมวด ๗ รัฐสภา สวนที่ ๓ วุฒิสภา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 
 

 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหผูสมัครในกลุมแตละดาน  
ลงคะแนนเลือกผูสมัครในกลุมดานอื่น 
ที่ไมใชดานของตนเอง ใหคงเหลือ

จํานวนผูผานการเลือกตั้งรอบสุดทาย
ในแตละดาน ตามจาํนวนท่ีกําหนด 

ในกฎหมายลําดับรอง 

วุฒิสภา  
มีจํานวน ๒๐๐ คน 

ความรู ความเชีย่วชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางาน หรอืเคยทํางานดานตาง ๆ  

ที่หลากหลายของสังคมในแตละกลุม จํานวน ๒๐ กลุม 
 ๑. กลุมการบริหารราชการแผนดินและความม่ันคง 
 ๒. กลุมกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 
 ๓. กลุมการศึกษา 
 ๔. กลุมการสาธารณสุข 
 ๕. กลุมอาชีพทาํนา ปลูกพืชลมลุก 
 ๖. กลุมอาชีพทาํสวน ปาไม ปศุสัตว ประมง 
 ๗. กลุมลูกจางของบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ  
      ผูใชแรงงาน 
 ๘. กลุมผูประกอบอาชพีดานส่ิงแวดลอม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย 
      และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
 ๙. กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดยอมตามกฎหมาย 
๑๐. กลุมผูประกอบกิจการอื่นนอกจากขอ ๙  
๑๑. กลุมผูประกอบธุรกิจหรืออาชีพดานการทองเท่ียว 
๑๒. กลุมผูประกอบอุตสาหกรรม 
๑๓. กลุมผูประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร 
๑๔. กลุมสตร ี
๑๕. กลุมผูสูงอายุ คนพกิารหรือทพุพลภาพ กลุมชาติพันธุ  
      กลุมอัตลักษณอื่น 
๑๖. กลุมศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 
๑๗. กลุมประชาสังคม กลุมองคกรสาธารณประโยชน 
๑๘. กลุมสื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม 
๑๙. กลุมผูประกอบวิชาชีพ ผูประกอบอาชีพอิสระ 
๒๐. กลุมอื่น ๆ  

ขั้นตอนท่ี ๔ ผูผานการเลือกตั้งระดับจังหวัด ๗๗ จังหวัด 

 เมื่อผูสมัครไดสมัครเขาในดานตาง ๆ แลว 
ใหผูสมัครในกลุมแตละดานของทุกอําเภอ
ลงคะแนนเลือกผูสมัครในกลุมดานอื่น 
ที่ไมใชดานของตนเอง ใหคงเหลือตาม
จํานวนทีก่ําหนดในกฎหมายลําดับรอง  
เพื่อสงไปเปนตัวแทนในระดับจังหวัด 

ขั้นตอนท่ี ๒ 

จังหวัด ก จังหวัด ข จังหวัด ค จังหวัด ... 

ขั้นตอนท่ี ๓ 

 ใหผูสมัครในกลุมแตละดานของทุกจังหวัด
ลงคะแนนเลือกผูสมัครในกลุมดานอื่น 
ที่ไมใชดานของตนเอง ใหคงเหลือตาม
จํานวนทีก่ําหนดในกฎหมายลําดับรอง  
เพื่อสงไปเปนตัวแทนในระดับประเทศ 

ผูผานการเลือกตั้งระดับอําเภอ ๙๒๘ อาํเภอ/เขต 

อําเภอ ก อําเภอ ข อําเภอ ค 

อําเภอ ง อําเภอ...  

หมายเหตุ : วิธีการเลือกขางตนจะกําหนดใหมีการคัดกรอง
ผูสมัครรับเลือกดวยวิธกีารอืน่ใดที่ผูสมัครรบัเลือกมีสวนรวม 
ในการคัดกรองก็ได (รายละเอียดจะกําหนดไวในกฎหมายลําดับรอง) 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ขั้นตอนท่ี ๑      อําเภอ : ประชาชนสมัครตาม 
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แนะนํากฎหมายใหมและกฎหมายที่นาสนใจ

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๑๓๙จุลนิติ

ที่มาและองคประกอบของ วุฒิสภาชุดแรก 
(ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วุฒิสภาชุดแรก  
(ตามบทเฉพาะกาล มีจํานวน ๒๕๐ คน*) 

สมาชิกวุฒิสภา 
จากกลุมอาชีพ ลักษณะ  
หรือประโยชนรวมกัน  

หรือทํางาน หรือเคยทํางาน 
ดานตาง ๆ จํานวน ๕๐ คน 

คณะรักษาความสงบแหงชาติ
คัดเลือกใหเหลือ ๕๐ คน  
(พรอมทั้งคัดเลือกรายชื่อ 
สํารองไวอีก ๕๐ คน)  

ทั้งนี้ ตองแลวเสร็จภายใน ๓ วัน 
นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง 
ส.ส. คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จัดใหมีกลุมอาชพี ลักษณะ 
หรือประโยชนรวมกัน  

หรือทํางาน หรอืเคยทํางาน 
ดานตาง ๆ เลือกกันเอง 
จํานวน ๒๐๐ คน  

ตาม พรป. วาดวยการไดมา 
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ 
กอนวันเลือกตั้ง ส.ส.  

คร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ 
ไมนอยกวา ๑๕ วัน 

สมาชิกวุฒิสภา 
จากการสรรหา 

จํานวน ๑๙๔ คน 

สมาชิกวุฒิสภา 
โดยตาํแหนง 
จํานวน ๖ คน 

คณะรักษาความสงบ
แหงชาติคัดเลือกใหเหลือ 
๑๙๔ คน (พรอมทั้งคัดเลือก
รายชื่อสํารองไวอกี ๕๐ คน) 
ทั้งนี้ ตองแลวเสร็จภายใน  
๓ วัน นบัแตวันประกาศผล
การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังแรก 

ตามรัฐธรรมนูญนี้ 
 

คณะกรรมการสรรหา 
สมาชิกวุฒิสภาที่คณะรักษา
ความสงบแหงชาติแตงตั้ง
จํานวน ๙ - ๑๒ คน 

คัดเลือกบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเปนประโยชนแก 

การปฏิบัติหนาที่ของวุฒิสภา และการปฏิรูป
ประเทศจํานวนไมเกิน ๔๐๐ คน  

โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จไมชากวา
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกลุม ๕๐ คน 

สมาชิกวุฒิสภาโดยตาํแหนง
จํานวน ๖ คน ประกอบดวย 

 

๑. ปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒. ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

๓. ผูบัญชาการทหารบก 

๔. ผูบัญชาการทหารเรือ 

๕. ผูบัญชาการทหารอากาศ 
๖. ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

จัดทําโดย : กลุมงานพัฒนากฎหมาย สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หมายเหต ุ:  * รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ 

พระมหากษัตรยิทรงแตงตั้งตามท่ี 
คณะรักษาความสงบแหงชาติถวายคําแนะนํา 
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