
บันทึกวิเคราะห์สรุป 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
   

 
  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขอเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ 

 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ผู้สมัครรับเลือกและการแบ่งกลุ่มในการสมัคร 
      (๑) ก าหนดให้ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๘ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
      (๒) ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 

ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม  
มีจ านวน ๒๐ กลุ่ ม ได้แก่  กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง กลุ่มกฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม กลุ่มการศึกษา กลุ่มการสาธารณสุข กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก  
กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่ งมิใช่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์  
และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม 
กลุ่มผู้ประกอบกิจการอ่ืน กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ ยว กลุ่มผู้ประกอบ
อุตสาหกรรม กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม 
กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์ อ่ืน กลุ่มศิลปะ 
วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา กลุ่มประชาสังคม กลุ่ มองค์กรสาธารณประโยชน์ 
กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  
และกลุ่มอ่ืน ๆ  

๒.๒ การสมัครรับเลือก 
      (๑ ) ก าหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิ สภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

และก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันรับสมัคร และวันเลือกระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งในการเลือกแต่ละระดับต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วประเทศ  



๒ 

 
      (๒) ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

และมีสิทธิสมัครได้เพียงกลุ่มเดียวและอ าเภอเดียว 
      (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดให้รับสมัครโดยวิธีการอ่ืน

หรือก าหนดวันรับสมัครเพ่ิมเติม หากมีเหตุจ าเป็นอันเนื่องมาจากเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย  
เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่นใด       

      (๔) ก าหนดห้ามคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผย
รายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร เว้นแต่เป็นการ
ด าเนินการในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร 

      (๕) ในกรณีที่ปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอว่ามีผู้สมัครขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอ าเภอหรือแสดงข้อมูล 
ในการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อ านวยการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัคร ในกรณีที่รับสมัครแล้ว  
ให้การสมัครนั้นเป็นโมฆะ และในกรณีปรากฏในระหว่างการด าเนินการเลือกก่อนประกาศผล ให้ถือว่า
ผู้สมัครผู้นั้นกระท าการเพ่ือให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งป ี

      (๖) ก าหนดให้ผู้สมัครซึ่งผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัคร 
หรือผู้ซึ่งถูกสั่งลบชื่อมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลฎีกา และก าหนดให้ศาลฎีกาพิจารณาและวินิจฉัย
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วก่อนวันเลือก และในวันเลือกหากศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ด าเนินการเลือกต่อไป 

๒.๓ ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
   (๑) ก าหนดให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ

เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลือ แนะน า อ านวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ  
การเลือกวุฒิสภาต่อคณะกรรรมการการเลือกตั้ง 

   (๒) ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
และให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือข้าราชการประจ าอ าเภอซึ่งผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

      (๓) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนา
ในจังหวัดหรืออ าเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอ และในการเลือกทุกระดับคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจ
แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรด าเนินการ
หรือช่วยเหลือเกี่ยวกับการด าเนินการเลือกได้ 

      (๔) ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมีหน้าที่และอ านาจในการจัด
ให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือก การรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัคร จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  ควบคุม 
การเลือก การนับและรายงานผลการนับคะแนน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ และส่ง
บัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด รวมทั้งบันทึกภาพและเสียง 
ของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน  



๓ 

 
      (๕) ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดและระดับประเทศมีหน้าที่ 

และอ านาจเช่นเดียวกับผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ เว้ นแต่การจัดให้มีการรับสมัคร 
และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 

      (๖) ก าหนดห้ามกรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกและพนักงาน
เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าการอันเป็นการขัดขวางมิให้ 
การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ระดับต่าง ๆ ผู้อ านวยการการเลือก หรือค าสั่งของศาล และก าหนดคุ้มครองบุคคลดังกล่าวหากได้
กระท าโดยสุจริตไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

๒.๔ กระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
      (๑) ก าหนดให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ 
      (๒) ก าหนดให้ผู้สมัครอาจแนะน าตัวเพ่ือประโยชน์ในการเลือกได้ตามวิธีการ

และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๓) ก าหนดให้ในระหว่างการเลือก ห้ามผู้ซึ่งมิใช่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้น

เข้าไปในสถานที่เลือก และในกรณีที่ประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้น  
ซึ่งไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือกต้องออกจากสถานที่เลือก 

      (๔) ก าหนดวิธีการเลือกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด  
และระดับประเทศ และก าหนดการเลือกในชั้นแรกของแต่ละระดับ ให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือก
กันเองให้ได้ผู้รับเลือกขั้นต้นแล้วจึงด าเนินการจัดให้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ สาย สายละไม่เกิน  
๕ กลุ่ม และให้ผู้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือป้องกันการสมยอมหรือสมคบคิดกันในระหว่างผู้สมัคร 

      (๕) ก าหนดให้หีบบัตรและบัตรลงคะแนน และวิธีการลงคะแนนให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

      (๖) ก าหนดห้ามผู้มีสิทธิเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรลงคะแนน 
หรือน าบัตรลงคะแนนที่เลือกไว้แสดงต่อผู้อ่ืนหรือน าบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก หรือใช้
บัตรอื่นที่มิใช่บัตรลงคะแนนลงคะแนนเลือก 
  ๒.๕ การเลื่อนและการลบรายช่ือบุคคลจากบัญชีส ารอง 
         (๑) กรณีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใดมีจ านวนไม่ครบเพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้มีการเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารองของกลุ่มนั้น  
ขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามล าดับ แต่ในกรณีที่ไม่มีบุคคลในบัญชีส ารองของกลุ่มนั้น
เหลืออยู่ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารองในกลุ่มอ่ืนใดที่ยังมีผู้อยู่ในบัญชี
ส ารองเหลืออยู่ให้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา  

      (๒) ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีส ารองเหลืออยู่ส าหรับการเลื่อน
บุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและเป็นกรณีที่ มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี คณะกรรมการการเลือกตั้งต้อง
ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง 



๔ 

 
      (๓) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีส ารอง

เมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือมีหลักฐานว่าเป็นผู้กระท าการหรือรู้เห็น
เป็นใจกับการกระท าของบุคคลอ่ืนอันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือศาล
ฎีกามีค าพิพากษาว่าเป็นผู้กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือก 

๒.๖ การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และการคัดค้าน 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

      (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่ง 
คนใดเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย  
กระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครให้มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับ
การกระท าดังกล่าวหรือจะสั่งให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราวหรือสั่งให้ประจ า
กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอ าเภอ ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออ าเภอ 
หรือห้ามเข้าเขตจังหวัดหรืออ าเภอใดก็ได้ 

      (๒) ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็น
การกระท าความผิดมีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือก และสั่ งให้
ด าเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่  และก าหนดให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อ านวยการ 
การเลือกซึ่งพบเห็นการกระท าดังกล่าวมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  

      (๓) ก่อนประกาศผลการเลือก ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้สมัครกระท าการ  
หรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ซึ่งท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี และให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

      (๔) ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง  หากมี
หลักฐานปรากฏว่ามีผู้ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  

      (๕) ในกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกแล้ว หากมีหลักฐานว่าผู้สมัครหรือผู้ใด
กระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืนอันท าให้การเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติ
หน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด และหากศาลฎีกามีค าพิพากษาว่า 
ผู้นั้นกระท าความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  
และก าหนดให้น ามาใช้แก่ผู้มีรายชื่ออยู่ในบัญชีส ารองด้วย    

      (๖) ในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร
เข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 

      (๗) ก าหนดให้ผู้สมัครในระดับอ าเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด  
หรือระดับประเทศมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านว่าการเลือกในแต่ละระดับที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก 



๕ 

 
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง  
และให้คณะกรรมการวินิจฉัยโดยเร็ว  

       (๘) ในการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน หากมีการให้ข้อมูล การชี้เบาะแส 
หรือค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดเป็นประโยชน์ 
ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอ่ืน และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน 
ในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้น
ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ ในกรณีที่มีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใด ให้สิทธิในการด าเนินคดี
อาญาเป็นอันระงับไป  

๒.๗ บทก าหนดโทษ 
       ก าหนดให้มีมาตรการทางอาญาในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ด าเนินการให้

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และในบางกรณีก าหนดให้มีการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนดเวลา ตามความหนักเบาของการกระท าความผิด หรือก าหนดให้เพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  

๒.๘ บทเฉพาะกาล 
      (๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลรองรับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในระยะเริ่มแรก 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้มีหน้าที่คัดเลือก
บุคคลจ านวนไม่ เกินสี่ ร้อยคนแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  และให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ให้ได้จ านวนสองร้อยคนแล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แยกตามกลุ่ม 

    (๒) ก าหนดให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่
ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งจ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจาก
คณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกจ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คน รวมกับผู้ด ารงต าแหน่งเกี่ยวกับ 
ความมั่นคง รวมทั้งหมดเป็นจ านวนสองร้อยห้าสิบคน และให้น ารายชื่อซึ่งได้รับการคัดเลือกขึ้น 
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป 

    (๓) ก าหนดให้วุฒิ สภาชุดนี้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง   

    
 


