
 
 
 
 
 
 
 
 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  
เสนอโดยคณะกรรมการร่าง รัฐธรรมนูญ  ต่อประธานสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ  เ ม่ือวันที่  
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ (๘) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนี้ 
  หลักการ 
  ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
  เหตุผล 
  โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ 
ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ 
อัน เ ป็นประโยช น์ต่ อการบ ริหารประ เทศและเป็น ไปตามบทบัญญัติ ของรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... มีเนื้อหารวม จํานวน ๙๒ มาตรา ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  - กําหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
  - กําหนดให้ยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา 
  (๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ เร่ือง ให้พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗  
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ร่างมาตรา ๓) 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. .... 
(คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ) 



๒ 

  - กําหนดบทนิยาม 
  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ 
การเลือกตั้งด้วย 
  “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน  
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการ กรรมการ หรือผู้อํานวยการการเลือก แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
  “วันเลือก” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือก
สมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
  “ผู้อํานวยการการเลือก” หมายความว่า ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 
ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
  “สถานที่เลือก” หมายความว่า สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกกําหนดให้เป็น
สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 
  “จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
  “อําเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย 
  “ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
  “ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึงสํานักงานเขตด้วย 
  “ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 
(ร่างมาตรา ๔) 
  - กําหนดเก่ียวกับการแจ้ง ย่ืน หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
การประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และกําหนดเก่ียวกับอํานาจของ
คณะกรรมการในการกําหนดหรือมีคําสั่งเร่ืองใด (ร่างมาตรา ๕) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกา  
และการปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเก่ียวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
(ร่างมาตรา ๖) 



๓ 

  - กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ 
ของผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งหรือที่ มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
(ร่างมาตรา ๗) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกรณีมีความจําเป็นเร่งด่วน
ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๘) 
  - กําหนดให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๙) 
  หมวด ๑ ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก 
  - กําหนดว่าการแบ่งกลุ่มตามมาตรา ๑๑ เป็นไปเพื่อให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ทุกคน มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือก 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ (ร่างมาตรา ๑๐) 
  - กําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภา และกําหนดกลุ่มโดยจัดแบ่งตามความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือการทํางาน หรือเคยทํางาน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลที่สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้ลงสมัครตามคุณสมบัติของตน 
(ร่างมาตรา ๑๑) 
  - กําหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา กําหนดเก่ียวกับ
ระยะเวลารับสมัคร และวันเลือก ทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (ร่างมาตรา ๑๒) 
  - กําหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร (ร่างมาตรา ๑๓) 
  - กําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร (ร่างมาตรา ๑๔) 
  - กําหนดการย่ืนใบสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กําหนดสิทธิสมัคร 
เพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ และกําหนดแบบใบสมัคร วิธีการสมัคร ระยะเวลาการสมัคร 
สถานที่สมัคร การเรียงลําดับผู้สมัคร และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร (ร่างมาตรา ๑๕) 
  - กําหนดเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ร่างมาตรา ๑๖) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการสมัคร (ร่างมาตรา ๑๗) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการรับสมัครหรือเลือกได้ภายในระยะเวลาหรือในวันที่กําหนด เพราะเหตุจลาจล อุทกภัย 
อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่นใด (ร่างมาตรา ๑๘) 
  - กําหนดห้ามคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร 
และจํานวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร (ร่างมาตรา ๑๙) 
  - กําหนดว่าการเลือกในระดับอําเภอให้กระทําได้แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม 
ตามมาตรา ๑๑ (ร่างมาตรา ๒๐) 
 
 



๔ 

  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอว่า ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม 
หรือหนึ่งอําเภอ หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ 
(ร่างมาตรา ๒๑) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทุกกลุ่มในเขตอําเภอ 
ให้ประชาชนทราบ (ร่างมาตรา ๒๒) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 
สั่งไม่รับสมัครผู้ใด หรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใด (ร่างมาตรา ๒๓) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีที่ผู้สมัครถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครก่อนการดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ (ร่างมาตรา ๒๔) 
  หมวด ๒ ผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
  - กําหนดให้ มีคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ  แนะนํา อํานวยความสะดวก  
และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และกําหนดองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ (ร่างมาตรา ๒๕) 
  - กําหนดให้เลขาธิการเป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ ให้กรรมการ 
และเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๒) เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด และให้กรรมการ 
และเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๓) เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ (ร่างมาตรา ๒๖) 
  - กําหนดว่าเม่ือพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกเป็นผู้ดําเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้และตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด (ร่างมาตรา ๒๗) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอ (ร่างมาตรา ๒๘) 
  - กําหนดหน้าที่และอํานาจแก่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ ในการดําเนินการ
ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ (ร่างมาตรา ๒๙) 
  - กํ า หนดห น้ าที่ แ ล ะอํ า น า จ แ ก่ ผู้ อํ า น ว ยก า รก า ร เ ลื อ ก ร ะดั บ จั ง ห วั ด  
ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด (ร่างมาตรา ๓๐) 
  - กํ าหนดหน้ าที่ แ ละอํ าน าจแ ก่ผู้ อํ า นวยการการ เ ลื อกระดั บประ เทศ  
ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ (ร่างมาตรา ๓๑) 
  - กํ า หนด ให้ ป ร ะ ธ านและก ร รมก า ร ใ นคณะก ร รมก า ร ร ะดั บ จั ง ห วั ด 
และในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับ 
เบ้ียเลี้ยง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนด (ร่างมาตรา ๓๒) 
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  - กําหนดห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธานและกรรมการ
ในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หลีกเลี่ยง 
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ งของคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับจังหวัด 
คณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก หรือคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือก 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกําหนดยกเว้นความผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา  
หรือทางปกครอง หากบุคคลดังกล่าวได้กระทําโดยสุจริต (ร่างมาตรา ๓๓) 
  หมวด ๓ การเลือก 
  - กําหนดว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามวิธีการท่ีกําหนด 
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ (ร่างมาตรา ๓๔) 
  - กําหนดว่าในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเลือกได้
ภายในระยะเวลาหรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็น
อื่นใด คณะกรรมการอาจกําหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอําเภอ การเลือกระดับจังหวัด 
หรือการเลือกระดับประเทศตามความจําเป็นก็ได้ (ร่างมาตรา ๓๕) 
  - กําหนดว่าผู้สมัครอาจแนะนําตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัว ต้องปฏิบัติตามวิธีการ 
และเง่ือนไขดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๖) 
  - กําหนดห้ามผู้ซึ่งมิใช่ผู้สมัครหรือผู้ได้ รับเลือกข้ันต้น เข้าไปในสถานที่เลือก 
ในระหว่างการดําเนินการเลือก ทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เว้นแต่ 
เป็นบุคคลตามข้อยกเว้น (ร่างมาตรา ๓๗) 
  - กําหนดห้ามผู้สมัครหรือผู้ได้ รับเลือกขั้นต้นผู้ ใดนําเข้าไปหรือใช้เคร่ืองมือ 
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือเพื่อบันทึกภาพและเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่
คณะกรรมการกําหนดในสถานที่ เลือก รวมทั้ งบริเวณโดยรอบสถานที่ เลือก ในระหว่าง 
การดําเนินการเลือก ทั้งในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ (ร่างมาตรา ๓๘) 
  - กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดอันเป็นการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกเข้าไป ณ สถานที่เลือก หรือมิให้ไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในกําหนดเวลาที่จะเลือก 
(ร่างมาตรา ๓๙) 
  - กําหนดวิธีดําเนินการในการเลือกระดับอําเภอ (ร่างมาตรา ๔๐) 
  - กําหนดวิธีดําเนินการในการเลือกระดับจังหวัด (ร่างมาตรา ๔๑) 
  - กําหนดวิธีดําเนินการในการเลือกระดับประเทศ (ร่างมาตรา ๔๒) 
  - กําหนดว่าในกรณีที่คณะกรรมการกําหนดให้มีการนับคะแนนด้วยเคร่ืองกล 
หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าได้ดําเนินการนั้นโดยเปิดเผย ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผย
แล้ว (ร่างมาตรา ๔๓) 
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  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศ เห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผู้อํานวยการเลือก 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ร่างมาตรา ๔๔) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใดมีจํานวน
ไม่ครบ ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่งว่างลงหรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุ 
ของวุฒิสภา (ร่างมาตรา ๔๕) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์กรณีที่ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจาก 
บัญชีสํารอง (ร่างมาตรา ๔๖) 
  - กําหนดว่าในกรณีตามมาตรา ๔๖ (๔) และในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
บุคคลในบัญชีสํารองผู้ใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให้บุคคลในลําดับถัดลงไปได้รับเลื่อนข้ึนเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในลําดับถัดไปหรือบุคคลอื่นใดได้ให้ หรือสัญญา 
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลในบัญชีสํารองเพื่อลาออก  
ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่ งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  
(ร่างมาตรา ๔๗) 
  - กําหนดว่าหีบบัตรและบัตรลงคะแนน ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด  
ในการกําหนดเกี่ยวกับหีบบัตรต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย (ร่างมาตรา ๔๘) 
  - กําหนดว่าวิธีการลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด (ร่างมาตรา ๔๙) 
  - กําหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้บัตรอื่นอันมิใช่บัตรลงคะแนนตามมาตรา ๔๘ 
ลงคะแนนเลือก (ร่างมาตรา ๕๐) 
  - กําหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดนําบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานท่ีเลือก  
(ร่างมาตรา ๕๑) 
  - กํ าหนดห้ าม มิ ให้ ผู้ ใ ดจง ใจทํ า เค ร่ืองหมายเพื่ อ เ ป็นที่ สั ง เกตโดยวิ ธี ใ ด 
ไว้ที่บัตรลงคะแนน (ร่างมาตรา ๕๒) 
  - กําหนดห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรลงคะแนนใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนโดยไม่มีอํานาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน 
เพื่อเลือกโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้น 
จากความจริง (ร่างมาตรา ๕๓) 
  - กําหนดห้ามมิให้ผู้ มีสิทธิ เลือกผู้ ใดใช้ เค ร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพ 
บัตรลงคะแนน (ร่างมาตรา ๕๔) 
  - กําหนดห้ามมิให้ผู้ มีสิทธิเลือกนําบัตรลงคะแนนที่ เลือกแล้วแสดงต่อผู้อื่น 
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด (ร่างมาตรา ๕๕) 
  - กําหนดกรณีที่ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน (ร่างมาตรา ๕๖) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกเป็นคนพิการ
หรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก (ร่างมาตรา ๕๗) 
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  หมวด ๔ การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
  - กําหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
กระทําการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร (ร่างมาตรา ๕๘) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหต ุ
อันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม (ร่างมาตรา ๕๙) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการใด หรือรู้เห็นกับการกระทําใดของบุคคลอื่น อันทําให้ 
การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม (ร่างมาตรา ๖๐) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้  
เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจ 
ให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด (ร่างมาตรา ๖๑) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในกรณีคณะกรรมการประกาศผลการเลือก 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแล้ว มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็น 
การทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่น อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม (ร่างมาตรา ๖๒) 
  - กําหนดว่าเม่ือคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแล้ว 
หากความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓  
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย
โดยไม่ชักช้า (ร่างมาตรา ๖๓) 
  หมวด ๕ การคัดค้าน 
  - กํ าหนดให้ผู้ ส มัครในระดับอํ า เภอ  หรือผู้ มี สิทธิ เลื อกในระดับจั งหวั ด  
หรือระดับประเทศ  มีสิทธิ ย่ืนคํา ร้องคัดค้านว่าการเลือกในระดับอํา เภอ  ระดับจั งหวัด  
หรือระดับประเทศที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีดังกล่าว (ร่างมาตรา ๖๔) 
  หมวด ๖ บทกําหนดโทษ 
  - กําหนดมาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยาน และการเพิกถอนการกันไว้ 
เป็นพยาน (ร่างมาตรา ๖๕) 
  - กําหนดว่าในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลส่ังเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอน 
สิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเร่ิมนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา เว้นแต่ 
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเป็นอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๖๖) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้สมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
หนึ่งอําเภออันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๖๗) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ 
(ร่างมาตรา ๖๘) 



๘ 

  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๕๘  
วรรคหน่ึง (ร่างมาตรา ๖๙) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ส มัครที่ ไ ม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเ ง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๖ (ร่างมาตรา ๗๐) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๓๘  
วรรคหน่ึง หรือขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่เลือกตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๗๑) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา 
๕๒ หรือมาตรา ๕๓ (ร่างมาตรา ๗๒) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ (ร่างมาตรา ๗๓) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ได้สมัครรับเลือก (ร่างมาตรา ๗๔) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ที่ รับรอง หรือเป็นพยานซ่ึงลงลายมือชื่อรับรอง
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ (ร่างมาตรา ๗๕) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
อื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ที่กระทําการโดยวิธีใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา หรือทําให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก และผู้สมัครที่ยินยอมให้กรรมการบริหาร 
หรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
(ร่างมาตรา ๗๖) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้กระทําการตามที่กําหนดไว้ เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัคร
เข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทําการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน
หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด (ร่างมาตรา ๗๗) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้กระทําการอันเป็นเท็จ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า
ผู้ ส มัครผู้ ใดกระทําการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิ บัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
(ร่างมาตรา ๗๘) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด  
เพื่อลงสมัครรับเลือกหรือไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด (ร่างมาตรา ๗๙) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้จงใจกระทําด้วยประการใด ๆ ให้บัตรลงคะแนน
ชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร 
ที่ใช้ได้ (ร่างมาตรา ๘๐) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้มีสิทธิเลือกที่เรียกรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด (ร่างมาตรา ๘๑) 



๙ 

  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้กระทําการโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
เปิด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ หรือทําให้ไร้ประโยชน์ หรือนําไปซึ่งหีบบัตร
ลงคะแนนหรือบัตรลงคะแนน หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกที่ผู้ดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกได้จัดทําตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรลงคะแนนท่ีตั้งไว้เพื่อการเลือก หรือภายหลัง 
ที่ได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนนั้นเพื่อรักษาไว้เม่ือการเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว (ร่างมาตรา ๘๒) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจ
ในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนสําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีหรือครอบครองไว้ซึ่ ง 
บัตรลงคะแนน ไม่ว่าบัตรลงคะแนนน้ันจะเป็นบัตรลงคะแนนที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่ 
(ร่างมาตรา ๘๓) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จงใจนับบัตรลงคะแนน 
หรือนับคะแนนให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้
มีอํานาจกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรลงคะแนนชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย 
หรือกระทําการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรลงคะแนนให้ผิด 
ไปจากความจริง หรือทํารายงานการเลือกไม่ตรงความเป็นจริง (ร่างมาตรา ๘๔) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เก่ียวกับ
ผลของการเลือก (ร่างมาตรา ๘๕) 
  - กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิ 
สมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมี
การเลือกใหม่ ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่ (ร่างมาตรา ๘๖) 
  - กําหนดความผิดและโทษแก่ผู้เปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็น 
ของประชาชน ผู้สมัคร หรือผู้เลือก เก่ียวกับการออกเสียงเลือกในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือก
จนถึงเวลาปิดการเลือก (ร่างมาตรา ๘๗) 
  - กําหนดว่าในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของสถานที่เลือก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ร่างมาตรา ๘๘) 
  - กําหนดว่าผู้ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน 
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ 
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้นได้กระทําในราชอาณาจกัร (ร่างมาตรา ๘๙) 
  บทเฉพาะกาล 
  - กําหนดว่าในวาระเร่ิมแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อย 
ห้าสิบคนซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  
และกําหนดให้การสรรหาและแต่งตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด (ร่างมาตรา ๙๐) 
 



๑๐ 

  - กําหนดว่าในการดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติตามมาตรา ๙๐ (ก) ให้ดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เว้นแต่กรณี
มาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยให้คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ 
ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกเพื่อส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป (ร่างมาตรา ๙๑) 
  - กําหนดให้ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีสํารองเพื่อแทนตําแหน่งที่ว่าง 
ตามมาตรา ๙๐ (๔) และตามมาตรา ๙๑ ให้นําความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(ร่างมาตรา ๙๒) 
 
  บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....* 
  ข้อดี 
  เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กําหนดให้มี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ในการ
ดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้บุคคลซ่ึงมีความรู้
ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศและเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยจําแนก
ข้อดีไว้ ดังนี้ 
  ๑. ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนเมื่อสมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างหลากหลายซึ่งจะส่งผลให้มีการสะท้อนแนวคิดและพิจารณาในทุกบริบทของสังคมอย่าง 
รอบด้าน รวมทั้งการกล่ันกรองกฎหมาย และการประนอมทางความคิดความต้องการเพื่อสร้าง 
ความเห็นชอบร่วมกัน 
  ๒. เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน เม่ือสมาชิกวุฒิสภาเป็นบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถและมีที่มาจากภาคส่วนต่าง ๆ อย่างหลากหลายซึ่งจะส่งผลให้มีการสะท้อน
แนวคิดและพิจารณาในทุกบริบทของสังคมอย่างรอบด้านรวมทั้งการกลั่นกรองกฎหมาย  
และการประนอมทางความคิดความต้องการเพื่อสร้างความเห็นชอบร่วมกัน 
  ทั้งนี้ เพื่อกําหนดให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามีความหลากหลาย และทําให้ 
ได้ผู้แทนปวงชนที่มีบทบาทแตกต่างกันไป ดังนั้น การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นอย่างไร  
มีที่มาอย่างไร จะมาจากการแต่งตั้ง การสรรหา หรือมาจากการเลือกตั้ง หรือแบบผสมก็ตาม  
ต้องพิจารณาถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาด้วยว่าจะออกแบบให้วุฒิสภาเป็นองค์กรที่มี 
 
                                          
 * เรียบเรียงโดย นางสาวพันธุ์ทิพา  หอมทิพย์  วิทยากรปฏิบติัการ  กลุ่มงานกฎหมาย ๒ สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, จากหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจําเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... 



๑๑ 

บทบาทเป็น  “สภาพี่ เ ลี้ ย ง” ทํ าหน้ าที่ ในการกลั่ นกรองกฎหมาย  หรือ มีบทบาทเป็น  
“สภาตรวจสอบ”ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามระบบสองสภาที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน 
 
 

     
 
 
 
 


