
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ตารางความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิภา พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

หลักการ 
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

เหตุผล 
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ได้บุคคลซึ่งมี
ความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศและ
เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. .... 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ค าปรารภ 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบญัญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ.  ....” 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/
๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผล
บังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 
 
 
 
 
 
 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการ

เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

๑) สมาคมแห่งสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง (๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๙) 

- ควรก าหนดนิยามของการเลือกกันเอง 
ของบุคคลให้ชัดเจน 

  ก าหนดเป็นกระบวนการไว้
แล้ว จึงไม่จ าต้องนิยาม 

๒) ข้อเสนอแนะของ 
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) 

- ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวน 
โดยมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา ตลอดจนมีอ านาจเข้าไปตรวจค้น
สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทางการเมือง 
และจับกุมผู้กระท าความผิดกฎหมายเลือกตั้ง  
โดยไม่ต้องมีหมายค้นหรือหมายจับในระหว่าง 
ที่มีการเลือกตั้ง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป

 เพ่ิมเติมแล้ว 



๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้าง
ของส านักงาน และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ กรรมการ 
หรือผู้อ านวยการการเลือก แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา 

“วันเลือก” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 

“ผู้อ านวยการการเลือก” หมายความว่า ผู้อ านวยการการ
เลือกระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 

“สถานที่เลือก” หมายความว่า สถานที่ท่ีผู้อ านวยการการ
เลือกก าหนดให้เป็นสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 

“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อ าเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานครด้วย 

อย่างรวดเร็ว 



๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึงส านักงานเขตด้วย 
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป  
 
มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

นี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน การใดท่ีก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่ง
หนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิล าเนาหรือท่ีอยู่ที่ปรากฏ
ตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร 
ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ 
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการด าเนินการ
โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้
คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนด
วิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการก าหนดโดยท าเป็น
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา และให้ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการ
ด าเนินงานไว้ คณะกรรมการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน
ในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖  การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้อง
ก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ 
อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเป็นผู้รับค าร้องแทนเพื่อ
จัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้ไต่สวน
พยานหลักฐานหรือด าเนินการอื่นที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วมประชุม
ใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคล 
ซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ย
ประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการ
เลือก รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใดที่จ าเป็นได้เท่าท่ี

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  



๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างเวลานับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ
จนถึงวันประกาศผลการเลือก หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการ
ประชุมคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอ านาจประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่าง
กันได้ และให้เลขาธิการด าเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

หมวด ๑ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น 
 

  

มาตรา ๑๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การ
แบ่งกลุ่มตามมาตรา ๑๑ เป็นไปเพื่อให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ทุกคน 
มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๑  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อย
คนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน
หรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อัน
ได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้
เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ต ารวจ ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๓) กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ 
นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๔) กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์
ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรือ
อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

(๖) กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืน ๆ 
ในท านองเดียวกัน 

๑) นายสัณฑวุฒิ มหิทราทิศ  
มีหนังสือเสนอความเห็น  
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

- การแบ่งกลุ่มอาชีพ ๒๐ กลุ่ม จะต้องแจก
แจงให้ชัดเจนว่าอาชีพอะไรบ้าง ยกตัวอย่างหาก
มีหลายอาชีพ (คนเดียวกัน) ให้ถือเอาอาชีพหลัก
เป็นเกณฑ์และให้แยกแยะรายละเอียดแต่ละกลุ่ม
ได้โดยเนื้อหาตัวแทนอาชีพนั้นจะต้องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในกลุ่มตนเองให้มากที่สุด และ
เปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติรบถ้วนในทุกท่ีที่สมัคร
เข้ามาเป็นตัวเลือกให้มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ได้ก าหนดกลุ่มบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ ์อาชีพ ลักษณะ
หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือ
ท างานหรือเคยท างานด้าน 
ต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม 
(All walks of life) โดยมีการ
แบ่งออกเป็นจ านวน ๒๐ กลุ่ม
นั้น โดยพิจารณาจากการ
ประกอบอาชีพ การรวมตัวกัน
ทางสังคม ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ 
ทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ สังคม 
กฎหมาย การบริหารงานภาครัฐ 
ไม่ได้อิงกับจ านวนประชากร
พ้ืนทีป่ระกอบกับจากการรับฟัง
ความเห็นคิดเห็นของประชาชน
ในภูมิภาคต่าง ๆ ตามที่ได้มีการ
จัดโครงการสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ



๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

(๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง 
อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการตาม (๙) 
(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว 

อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการ
หรือพนักงานโรงแรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๑๔) กลุ่มสตรี 
(๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติ

พันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๖) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง 

นักกีฬา หรืออ่ืน ๆ  

ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ
ก าหนดจ านวนกลุ่มเป็น ๒๐ 
กลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงในทางสังคม 
ทั้งนี้ ผลส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนจัดท าขึ้นโดยความ
ร่วมมือระหว่างส านักงานสถิติ
แห่งชาติและคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ (ส ารวจ เมื่อวัน
พุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๙)  

เห็นด้วย กับการเลือก 
ส.ว. โดยให้ประชาชนจากกลุ่ม
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มสังคม กลุ่ม
ความรู้ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญต่างๆ ฯลฯ มาสมัคร
และเลือกกันเอง แบบไขว้  

(๑) ท าให้ผู้ที่จะมาสมัคร
เป็น ส.ว. มีการสมยอม (ฮ้ัวกัน)  
ได้ยากขึ้น ร้อยละ ๖๔.๓  



๑๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ในท านองเดียวกัน 
(๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ 

หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม  

หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ

อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๒๐) กลุ่มอ่ืน ๆ  
การมีลักษณะอ่ืน ๆ ท านองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง  

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามมาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืน ๆ ตาม (๒๐) ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) ท าให้ได้คนดีที่จะมา
เป็น ส.ว. ร้อยละ ๕๓.๖ % 

๒) นายประหยัด ปาตีสกุล
ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา 
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

- ควรเพิ่มเติม “กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา” รวมอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์อยู่แล้ว 

๓) นายบุญเลียง อดทน 
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

- สมาชิกวุฒิสภาต้องการ ๒๐ อาชีพ  
โดยน าอาชีพท่ีใกล้เคียงกันมากจัดกลุ่มละ ๔ 
อาชีพ ได้ ๕ กลุ่ม และก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครให้ชัดเจน/จัดเรียงล าดับกลุ่มอาชีพและ
เรียงเบอร์ผู้สมัครวันปิดรับสมัคร กล่าวคือ  
กลุ่มอาชีพ ก ๒๐ คน เบอร์ ๑- ๒๐ กลุ่มอาชีพ ข 
๓๐ คน เบอร์ ๒๑-๕๐ กลุ่มอาชีพ ค ๒๕ คน 
เบอร์ ๕๑- ๗๕ กลุ่มอาชีพ ง ๒๐ คน เบอร์  
๗๖ – ๙๕ กลุ่มอาชีพ จ ๓๐ คน เบอร์ ๙๖ – ๑๒๕ 

ได้พยายามก าหนดให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แล้ว 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔) สมาคมแห่งสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้มีหนังสือเสนอ

- การจัดแบ่งกลุ่มอาชีพ ๒๐ กลุ่ม  
ไม่สะท้อนและไม่เชื่อมโยงวิชาชีพที่แท้จริงใน
สังคมไทย โดยมีความเห็นเบื้องต้นว่า กลุ่ม
วิชาชีพอาจแบ่งได้ ๒ ประเภท  



๑๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็น ลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 (๑) กลุ่มวิชาชีพในภาครัฐ ประกอบด้วย 
บุคลากรในภาครัฐ ซึ่งแยกเป็นหลายกลุ่ม
นับตั้งแต่ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานองค์การของรัฐรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งจ านวน
บุคลากรในภาครัฐ มีอยู่ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
กว่าคน และอดีตบุคลากรในภาครัฐอีกบางส่วน 
โดยวิธีการจัดแบ่งจะต้องให้เกิดความสมดุล 
และเหมาะสม 

 (๒) กลุม่วิชาชีพภาคเอกชน ประกอบด้วย  
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงาน กลุ่มธุรกิจรายใหญ่ 
รายย่อย ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ภาครัฐเองยังไม่เคย
ก าหนดจ านวนให้เป็นรูปธรรมว่ามีจ านวนเท่าใด 
หรือกลุ่มวิชาชีพอิสระอ่ืนๆ เช่น ทนายความ 
วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น ก็ยังไม่ชัดเจนถึง
จ านวนที่แท้จริง นอกจากนั้น ยังรวมถึงกลุ่ม 
ภาคประชาสังคมที่ไม่มีการก าหนดไว้เช่นกัน  

ดังนั้น การแบ่งกลุ่มวิชาชีพควรจัดท าให้
เกิดความสมดุลในทุกวิชาชีพและท่ีส าคัญ
ภาคเอกชนซึ่งมีจ านวนบุคลากรมากกว่าภาครัฐ
หลายเท่า ควรได้รับการจัดสรรต าแหน่งให้มี
จ านวนที่มากกว่าภาครัฐตามจ านวนที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕) คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ได้มี
หนังสือเสนอความเห็น  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

๑) ลักษณะการจดแจ้ง รวมทั้งการก าหนด
ระยะเวลาและพัฒนาการของการจัดตั้งแต่ละ
กลุ่มอาชีพ ยังไม่มีความชัดเจน/ยังไม่ครอบคลุม 
กลุ่มประชาชนทั้งหมด นอกจากนี้ แม้ท่ีผ่านมา
จะมีการจดแจ้งและจดทะเบียนบ้างแล้ว แต่ยังมี
ปัญหาการจัดการภายในกลุ่มหลายมิติ อาทิ  
การด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มหรือไม่ การครอบง าของผู้มีอิทธิพลของกลุ่ม
ทีม่ิอาจเปลี่ยนแปลงไปตามหลักธรรมาภิบาลได้ 
การรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มอย่างแท้จริงโดย
การรวมกลุ่มจะเป็นลักษณะ “เฉพาะกิจ” ที่ 
ไม่ตอบโจทย์  

๒) ในแต่ละอ าเภอ อาจมีกลุ่มอาชีพ 
ที่ไม่ครบทั้ง ๒๐ กลุ่ม และควรถอดบทเรียนของ
การแจ้งจดของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สภาพัฒนาการเมือง และสภาองค์กร
ชุมชน กอร์ปกับ กลุ่มผลประโยชน์ (Interest 
Group) มีความเข็มแข็งแตกต่างกัน  อาจท าให้
กลุ่มอาชีพที่อ่อนแอ จะถูกครอบง าจากกลุ่มที่

 ตามรัฐธรรมนูญมิได้อาศัย
อาชีพแต่เพียงประเภทเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แข็งแรงกว่า อันจะน าไปสู่การเจรจาต่อรองใน
เชิงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ที่อาจหนีจากระบบ
ทุนไม่พ้น 

๓) การก าหนดกลุ่มอาชีพ จะต้องก าหนด
รายละเอียดคุณสมบัติของแต่ละกลุ่มอาชีพ 
ให้มีความชัดเจน และควรให้มีการก าหนด
สัดส่วนสมาชิกวุฒิสภาให้มีที่มาจากกลุ่มชาติพันธ์ 
หรือกลุ่มต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และให้
ความส าคัญต่อกลุ่มผู้แทนด้านศาสนาให้อยู่ใน
กลุ่มอาชีพด้วย  

๔)  การก าหนดกลุ่มอาชีพและจ านวนกลุ่ม
อาชีพ มีความจ าเป็นจะต้องให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของประเทศไทยและสภาข้อเท็จจริง
ของการมีกลุ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานและจ านวน
กลุ่มในปัจจุบัน และที่จะเปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต และหากมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
การด าเนินการเพ่ือก าหนดกลุ่มและจ านวนกลุ่ม 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการสภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
อนาคต อาจท าได้ ๒ แนวทาง  

 
 
 



๑๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางท่ีหนึ่ง  ก าหนดไว้ในร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... (ฉบับที่ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ) มาตรา ๖ ว่า การก าหนดกลุ่ม
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือ
เคยท างาน ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

แนวทางท่ีสอง กรณีที่ไม่มีการก าหนดกลุ่ม 
และจ านวนกลุ่มไว้ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
เพ่ือก าหนดกลุ่มและจ านวนกลุ่มต่าง ๆ  

๕) การก าหนดกลุ่มและจ านวนกลุ่มตาม 
ร่างมาตรา ๖ นั้น ยังไม่มีความเหมาะสมในด้าน
สัดส่วนของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ เท่าที่ควร  

อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกรมีการจัดแบ่งไว้
เพียง ๒ กลุ่ม คือ ตามความใน (๘) (๙) ของร่าง
มาตรา ๖ ในขณะที่กลุ่มประชาสังคม ได้จัดแบ่ง
ไว้เป็น ๓ กลุ่ม คือ ตามความใน (๑๕) (๑๖) และ 
(๑๗) เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีจ านวนประชากร
มากกว่ากลุ่มประชาสังคม  

๖) วรรคสองของร่างมาตรา ๖ ควรเพิ่ม



๑๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มและ
จ านวนกลุ่มได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต หรือไม่
สามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต 

๖) งานสัมมนาที่รัฐสภา วันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
 
 
 
 

๑) การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ควรสร้าง
หลักประกันเพ่ือให้ได้ตัวแทนของกลุ่มอาชีพ 
จริง ๆ ไม่ใช่มาจากตัวแทนของพรรคการเมือง 

๒) การก าหนดกลุ่มอาชีพ ๒๐ กลุ่ม ตาม 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
อาจจะไม่ได้ผู้แทนกลุ่มอาชีพครบถ้วนทุกกลุ่ม  
บางกลุ่มมีความซ้ าซ้อนกัน อีกท้ังในบทบัญญัติ
ของร่างรัฐธรรมนูญฯ ก็ไม่ได้ก าหนดกลุ่มอาชีพ 
ไว้อย่างชัดเจน  

๓) ควรมีการก าหนดพระราชกฤษฎีกา 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นคราว ๆ ไป  
เพราะกลุ่มอาชีพอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้   

 
 
 

ได้พยายามก าหนดให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๗) พรรคชาติไทยพัฒนา  
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

๑) การก าหนดกลุ่มความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างาน และจ านวน
กลุ่ม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซี่งออกโดย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจาก จะมีความ
ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพกวา่การก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ....  

 อย่างไรก็ดี หากมีความจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดกลุ่มและจ านวนกลุ่มไว้ท านองเดียวกับ
ความในร่างมาตรา ๖ ก็ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของกลุ่มท่ีระบุไว้ใหม่ เนื่องจากท่ี
ก าหนดไว้ยังไม่มีความเหมาะสมในด้านสัดส่วน
ของผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร
ซึ่งมีจ านวนประชากรมากเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้มีการจัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ ร่าง
มาตรา ๖ (๘) และ (๙) ในขณะที่กลุ่มภาค 
ประชาสังคม ซึ่งมีจ านวนประชากรน้อยกว่า  
ได้จัดแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ตามร่างมาตรา ๖ 
(๑๕)(๑๖) และ (๑๗) 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๘) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 
 

๑) จ านวนกลุ่ม 
- เห็นด้วยกับการก าหนดจ านวน  

๒๐ กลุ่ม แต่ควรระบุจ านวนหรือสัดส่วนของแต่
ละกลุ่มไว้ 

- ควรมีการแบ่งกลุ่มมากกว่า ๒๐ กลุ่ม 
เพ่ือให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งตามรายงาน
ส านักงานสถิติแห่งชาติ มีจ านวน ๓๖๕ กลุ่ม 

- เพ่ิมจ านวนกลุ่ม โดยระบุกลุ่มให้
ชัดเจนไม่ต้องรวมกับอาชีพที่มีลักษณะที่
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มทนายความ 
กลุ่มครู ไม่ควรรวมกับการบริหาร การ
ต่างประเทศ 

- ทุกคนมีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.  
การแบ่งกลุ่มท่ีเหมาะสม คือ กลุ่มเดียว 

- ก าหนดจ านวนกลุ่มตามกระทรวง 
- ควรปรับลดจ านวนกลุ่มให้เหลอื ๘ กลุ่ม  

โดยแบ่งกลุ่มไว้กว้าง ๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการสมัคร
เป็นตัวแทนข้ึน 
 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ควรมาจัดเป็นหมวดเพ่ือให้จ านวน
กลุ่มน้อยลง เช่น มีเพียง ๕ หมวด 

- ๙  กลุ่ม โดยแบ่งให้ครอบคลุมตาม
ลักษณะอาชีพ ให้ครบทุกภาคส่วน 

- ๑๐ กลุ่ม มีฐานมาจากชุมชนท้องถิ่น 
- ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย การเมือง

ระดับชาติ/ท้องถิ่น ที่เว้นจากการเมืองมาแล้ว ๕ 
ปี, เศรษฐกิจระดับจังหวัด, อสม. และเยาวชน, 
ทหารและข้าราชการ เพื่อความกระชับ  
และเลือกกันเองได้โดยสะดวก โดยอาจจะน า
กลุ่มท่ี กกต. แบ่งไว้อยู่ก่อนแล้ว มาจัดไว้อยู่ใน  
๔ กลุ่มหลักนี้ 

- ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย ภาคเศรษฐกิจ, 
ภาคสังคม, และฐานทรัพยากร 

- ๓ กลุ่ม ที่มาจากส่วนท้องถิ่น, 
ภูมิภาค และส่วนกลาง 

- ควรจัดเป็น ๔ กลุ่ม  
 สังคม /เศรษฐกิจ /กฎหมายและ

การเมือง / กลุ่มองค์กรอาชีพผู้ประกอบการ 
- แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้ 
เศรษฐกิจ /การเมือง การปกครอง/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม /การบริหาร /สังคมจิตวิทยา/เทคโนโลยี 
- แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม/

การศึกษา หรือ วิจัย/การสาธารณสุข 
- แบ่งเป็น ๕ กลุ่มล้อเรื่องประชารัฐ 

ดังนี้ 
  ภาครัฐ/สหวิทยาการ/เครือข่าย

ภาคเอกชน/องค์กรภาคการเกษตร/องค์กรภาค
ประชาชน 

- แบ่งเป็น ๔ กลุ่มดังนี้ 
การเมือง และ กฎหมาย/เศรษฐกิจ/

สังคมและการศึกษา/สิ่งแวดล้อม 
- แบ่งเป็น ๓ กลุ่มตามอายุดังนี้ 
  อายุ ๓๐-๔๐ ป/ีอายุ ๔๑-๕๑ ปี /

อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
- แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้  

        ทหาร, ต ารวจ, ข้าราชการ, พ่อค้า, 
ประชาชน 

- แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ นักวิชาการ 
ข้าราชการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
(รวมทั้งกรณีเป็นมาในอดีตและในปัจจุบัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แบ่งเป็น ๖ กลุ่ม ดังนี้ 
๑) ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน 
๒) สังคม วัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญา  

และสาธารณสุข 
๓) การค้าพาณิชย์ อุตสาหกรรม 
๔) การเมือง กฎหมาย การปกครอง 
๕) การศึกษาและการวิจัยอาชีพที่

เกี่ยวกับความเป็นอยู่ เช่น เกษตรกร ประมง 
๒) การแบ่งกลุ่ม 

ค านิยาม 
- ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ ค านิยาม 

และลักษณะของแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนว่ามาจาก
กลุ่มใดเพ่ือให้เกิดความเข้าใจขอบเขตของแต่ละ
กลุ่มตรงกันโดยก าหนดไว้ใน กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ หรืออธิบายเป็นค าจ ากัดความ 
ไว้ในระเบียบ 

กลุ่มย่อย 
- ควรมีการระบุกลุ่มแยกย่อยออกไปจาก 

๒๐ กลุ่มตามร่าง กกต. โดยแต่ละกลุ่มควรมี
หลายอาชีพ  เช่น กลุ่มเกษตรกร (ชาวนา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- การก าหนดตัวอย่างไว้ 

ในแต่ละอนุมาตราโดยก าหนด
หลังความว่า “อันได้แก่” และ
ก าหนดข้อความไว้ในส่วนท้าย
ของแต่ละอนุมาตราไว้ด้วยว่า 
“หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน” 
เพ่ือให้คุณสมบัติของบุคคล 
แต่ละกลุ่มมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจะเป็นผู้ก าหนด



๒๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาวสวน ฯลฯ) เพื่อให้ได้ ส.ว. ตามอาชีพที่
แท้จริง 

- ควรแบ่งกลุ่มให้เยอะเพ่ือให้ทุกคนมีส่วน
ร่วมจะท าให้ประชาชนมีโอกาสมากกว่าที่จะได้
เข้าไปในกลุ่ม ถ้ากลุ่มน้อยคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
ที่จะได้เข้าไปในกลุ่ม 

วิธีการแบ่งกลุ่ม 
- ไมค่วรมีการแบ่งกลุ่ม 
- แบ่งตามกลุ่ม ส.ว. ปี ๒๕๕๐ เพราะมี

ความหลากหลายอยู่แล้ว การแบ่งย่อยมากอาจ
ท าให้เกิดปัญหา ซึ่งผู้สมัครจะเป็นคนที่มาจาก
สังกัดของแต่ละกลุ่ม และได้รับคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนของกลุ่มนั้น ๆ ลงสมัครเป็น ส.ว. 

- ควรแยกกลุ่มการเมือง กลุ่มสังคม กลุ่ม
เศรษฐกิจ ไม่ใช่มาอยู่รวมกัน 

- ควรรวมกลุ่มบางอาชีพที่มีความ
คล้ายคลึงใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน 

- ควรแบ่งกลุ่มโดยใช้กระทรวงเป็นหลัก
และใช้ฐานข้อมูลของกระทรวง 

- ควรมีฐานมาจากชุมชนท้องถิ่น 
- ควรมีฐานมาจากกลุ่มอาชีพหรือกลุ่ม 

คุณสมบัติอ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน โดยพิจารณาจาก
ตัวอย่างที่มีการก าหนดไว้ในแต่
ละอนุมาตรา 

 
 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางสังคม 
- น าเอามิติของความเป็นกลุ่มพ้ืนที่ 

(cluster) เข้ามาพิจารณาในการแบ่งกลุ่มของ 
ส.ว. ด้วย 

- ใช้กลุ่มอาชีพเป็นหลัก บวกเพ่ิมด้วย
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เพราะอาชีพมี
ความเชี่ยวชาญอยู่ในนั้นด้วย (ความเชี่ยวชาญ
อาจจะยังไม่ครอบคลุมพอ)  

- ควรแบ่งตามธรรมชาติของกลุ่ม 
(ธรรมชาติคือ สิ่งที่มีอยู่) ดังนั้น ต้องมีให้ครบถ้วน
และหลากหลาย 

- ควรยึดโยงสิ่งที่มีอยู่เดิม และเพ่ิมเติมเข้า
ไป เพื่อให้ง่าย การจะคิดข้ึนใหม่คงจะเป็นเรื่อง
ยาก 

- การแบ่งกลุ่ม ดูเหมือนว่าจะมีการซ้ าซ้อน
กัน และไม่รู้จะใช้ชื่อกลุ่มว่าอะไรดี ประเด็น คือ 
คนสมัครก็จะไปสมัครวันสุดท้ายแล้วลงกลุ่มที่
น้อยที่สุด ควรให้การศึกษากับชาวบ้านว่า คุณ
ควรจะอยู่กลุ่มไหน เพราะเจตนารมณ์ของร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. .... น่าจะแบ่งไว้เพ่ือให้ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลือกลงได้ตามความสมัครใจ 
การเพ่ิมกลุ่ม 
- ควรเพิ่มกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพ้ืนเมือง 

และกลุ่มคนชายขอบ เป็นกลุ่มต่างหาก 
- ควรเพิ่มกลุ่ม อาสาสมัคร ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะตวัแทน ภาคประชาชน 
- ควรเพิ่มตัวแทนของเยาวชน องค์กร

ตัวแทนของเยาวชน   
- ควรเพิ่มกลุ่มปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ควรเพิ่มกลุ่มจริยธรรม และ การมีวินัย 
- ควรมีการก าหนดกลุ่มอดีตนักการเมือง

เพ่ิมต่างหาก 
- ควรมีการก าหนดกลุ่มแพทย์แผนไทย

และแพทย์ทางเลือกเพ่ิมต่างหาก 
- ควรมีการก าหนดกลุ่มมัคคุเทศก์และ

ธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ิมต่างหาก  
- สัดส่วนผู้หญิงกับผู้ชายควรเท่ากัน 
- กลุ่มข้าราชการเก่าไม่สมควรเป็น ส.ว. 

เนื่องจากมีวัฒนธรรมของการรับค าสั่ง กลุ่มท่ีมา
จากธุรกิจที่มีความเหมาะสมในการท าหน้าที่
มากกว่า   

 
น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรเพิ่มกลุ่มอาชีพด้านรัฐศาสตร์  
รัฐประศาสนศาสตร์ ด้านการเมืองการปกครอง 
ทั้งนี้ มีความเห็นอีกแนวทางหนึ่ง คือ ควรให้เพ่ิม
กลุ่มท่ีรัฐศาสตร์เข้าไปโดยเฉพาะ เพราะไม่น่าจะ
อยู่ในกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ เนื่องจากเป็นเรื่องของ
หลักการบริหารและการปกครอง 

- ควรมีการก าหนดกลุ่มด้านการศึกษา
ต่างหาก โดยแยกออกจากวิจัย 

- ควรแยกกลุ่มศาสนา และกลุ่มกีฬา
ออกมาเป็นกลุ่มต่างหาก 

- ควรเปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น กลุ่มเกษตรกรรม 
- ควรแยกกลุ่มป่าไม้ออกมาต่างหาก 
- กลุ่มป่าไม้ต้องนิยามให้ชัดเจนว่าหมายถึง

กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมป่าไม้
และโรงเลื่อย 

- เสนอให้น าเรื่องของป่าไม้ออกจากกลุ่ม
กสิกรรมและน าไปไว้ในกลุ่มสิ่งแวดล้อม 

- ควรน าด้านกสิกรรม หรือป่าไม้ และด้าน
ปศุสัตว์ หรือประมงมารวมกันเป็นด้านเดียวกัน 

- ควรเน้นกลุ่มเกษตรกร (ชาวไร่ ชาวนา
อย่างแท้จริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ไม่น าเรื่องศาสนาเข้า

เกี่ยวข้องกับการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรเพ่ิมกลุ่มเกษตรกรรม เช่น เกษตร
ธรรมชาติ เกษตรเคมี รวมอยู่ด้วย 

- ควรมีการก าหนดกลุ่มประมงต่างหาก 
- ควรแยกผู้ประกอบการด้านกสิกรรมหรือ 

ปศุสัตว์ออกต่างหาก 
- ไม่ควรรวมกลุ่มลูกจ้าง นายจ้างและ

องค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง ไว้ในกลุ่มเดียวกัน 
- ควรแยกออกจากกันกลุ่มนายจ้างควรไป

รวมไว้ในการประกอบการธุรกิจ และการ
ประกอบการอุตสาหกรรม  

-  ควรแยกกลุม่สื่อสารมวลชนออกจาก
กลุ่มนี้และควรแยกกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน์ให้ชัดเจน 

-  ควรจัดกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและกลุ่ม
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และแยกกลุ่ม
สื่อสารมวลชนให้มีความชัดเจน 

 - ควรน ากลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
มาก าหนดไว้ในกลุ่มนี้ เพราะการก าหนดกลุ่ม 
๑๙ มีความซ้ าซ้อนกับกลุ่มนี้ 

- ควรก าหนดให้มีกลุ่มที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้จัดให้อยู่ในกลุ่ม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม และ
แยกกลุ่มผังเมืองออกไป 

- ควรก าหนดให้ผู้สมัครกลุ่มนี้ต้องมี 
ใบประกอบวิชาชีพนักการเมือง เช่น ส.ส. ส.ว. 

- ค าว่า กลุ่มวิชาชีพ ไม่มีความชัดเจนว่า
เป็นกลุ่มใด เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย  
และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจจะครอบคลุม 
และมีความซ้ าซ้อนกับกลุ่มวิชาชีพอ่ืน รวมถึง 
กรณวีิศวกร ครู หมอ หากนิยามไม่ชัดเจนจะเกิด
ปัญหาทางปฏิบัติ 

- ควรก าหนดให้มีกลุ่มที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้จัดให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม และ
แยกกลุ่มผังเมืองออกไป 

- กลุ่มสิ่งแวดล้อมและกลุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติควรอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

- ควรน าด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือ
พลังงานรวมอยู่ไว้ในกลุ่มเดียวกับด้าน
สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ที่อยู่อาศัย หรือการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรก าหนดให้มีกลุ่มที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้จัดให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันกับสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม และ
แยกกลุ่มผังเมืองออกไป 

- ควรแยกกลุ่มพลังงานออกจากกลุ่มนี้ 
และก าหนดความหมายและขอบเขตของกลุ่ม
พลังงานให้ชัดเจน 

- องค์กรชุมชน ควรมีการจัดตั้งให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เช่น  กลุ่มผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
ชาวไร่  ชาวนา 

- ควรลดระยะเวลาการจัดตั้งองค์กรเป็น 
๒๐ ปี 

- ควรระบุว่าเป็นองค์กรชุมชนด้านใด 
- เพ่ิมกลุ่มพัฒนาชุมชน  
- ควรแยกกลุ่มองค์กรชุมชนและประชา

สังคมออกจากกัน เพราะองค์กรชุมชนจด
ทะเบียนกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
แต่กลุ่มที่เป็นประชาสังคมมีอยู่มากและไม่ได้จด
ทะเบียน 

- แยกกลุ่มสตรีเป็นอีกหนึ่งกลุ่ม (ตามหลัก
ของ CEDAW เพ่ือจะได้ดูแลประเด็นเรื่องสตรี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และครอบครัว) 
- แยกกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นอีก

กลุ่มหนึ่ง และนิยามค าว่า “ผู้ด้อยโอกาส”ให้
ชัดเจน 

- หากค านิยามไม่ชัดเจน อาจเกิดความ
สับสนกับ ด้านการประกอบวิชาชีพ 

- การก าหนดกลุ่มนี้ยังไม่มีความชัดเจน 
ประกอบกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ขายของ
ครอบคลุมอยู่ในกลุ่มนี้หรือไม่ 

- ควรเพิ่มกลุ่ม Logistic และกลุ่มขนส่ง 
ไว้ด้วย 

- อาชีพอิสระต้องจดทะเบียนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

- ควรก าหนดความหมายของกลุ่มนี้ให้มี 
ความชัดเจน 

- ควรให้ประชาชนที่ไม่มีคุณสมบัติตรงตาม
กลุ่มท่ี ๑ – ๑๙ สามารถสมัครในกลุ่มนี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  
 

๑) จ านวนกลุ่ม 
- การก าหนดกลุ่ม ๒๐ กลุ่มนั้น  

มีความเหมาะสมหรือไม่ และใน ๒๐ กลุ่ม จะได้
ตัวแทนของประชาชนทั้ง ๒๐ กลุ่มหรือไม่ 



๒๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นด้วยกับการก าหนดกลุ่ม ๒๐ กลุ่ม 
เพราะครอบคลุมแล้ว 

- ควรแบ่งกลุ่มให้น้อยลง และให้ทุกคน
มีสิทธิสมัครได้ทุกกลุ่ม 

- ควรเพิ่มกลุ่มให้มากขึ้น เป็น ๒๕ กลุ่ม  
เพ่ือจะได้แบ่งกลุ่มให้ชัดเจน โดยเฉพาะด้าน 
ปศุสัตว์กับประมง ควรแยกออกจากกัน ทั้งนี้  
ในการพิจารณากฎหมายต้องรู้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง หากมีตัวแทน
ของทุกกลุ่มอยู่ในสภาก็จะเป็นปากเสียงแทน
ประชาชนได้ 

- การก าหนดกลุ่มให้มีความ
หลากหลายนั้น รัฐบาลมีงบประมาณในการ
ด าเนินการเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ อาจพิจารณา
ก าหนดกลุ่มให้สอดคล้องกับการใช้งบประมาณ
ของแผ่นดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒) การแบ่งกลุ่ม 
 - ควรก าหนดสัดส่วนผู้ที่จะผ่านการ

คัดเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มต่าง ๆ  
โดยยึดกับสัดส่วนประชากร หรือจ านวน 
ผู้ประกอบวิชาชีพในสัดส่วนที่เหมาะสมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ได้ตัวแทนที่มีความเห็นที่หลากหลาย 
- การมีจ านวนสมาชิกวุฒิสภากลุ่มละ

เท่ากัน จะท าให้ขาดความเป็นธรรม จึงควร
พิจารณาว่าหากกลุ่มใดมีจ านวนมากก็ควรได้
สมาชิกวุฒิสภามาก กลุ่มใดมีจ านวนน้อยก็ควรได้
สมาชิกวุฒิสภาน้อย จึงจะเป็นธรรม 

- ไม่ควรจ ากัดให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
ละ ๑ คน แต่ควรก าหนดให้เป็นไปตามจ านวน
ประชากร  

- กลุ่มอาชีพที่ต่างกันไม่ควรอยู่ด้วยกัน 
เพราะเมื่อก าหนดประเภทแล้ว จะต้องได้ผู้แทน
จากทุกกลุ่ม เช่น  

กลุ่มการบริหาร ไม่ควรอยู่กับความ
มั่นคงและต่างประเทศ  

กลุ่มศาสนาไม่ควรอยู่กับการแสดง  
กลุ่มด้านปศุสัตว์ไม่ควรอยู่กับประมง  
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคไม่ควรอยู่กับ

สื่อสารมวลชน  
กลุ่มผู้สูงอายุ ไม่ควรอยู่กับผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส หรือสตรี  
- การแบ่งกลุ่มต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน เช่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มด้านการประกอบวิชาชีพ ซ้ าซ้อนกับกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มด้านการ
ศึกษาวิจัย ซ้ าซ้อนกับกลุ่มด้านการสาธารณสุข  

- กลุ่มวิชาชีพที่คล้ายกันควรอยู่ด้วยกัน  
เช่น ด้านการบัญชี การธนาคาร และการคลัง 

- ตัวแทนวิชาชีพที่มีผลประโยชน์ขัดกัน
ต้องไม่จัดอยู่กลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มลูกจ้างและ
นายจ้าง  

- ควรมีตัวแทนกลุ่มสตรีแยกออกมา
ต่างหาก เพราะที่ผ่านมาเพศชายมักได้รับเลือก
มากกว่าหญิง 

- กลุ่มด้านการสาธารณสุข ควรแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มผู้ให้บริการและกลุ่มผู้รับบริการ  

- ควรก าหนดให้มีกลุ่มศาสนาพุทธ 
เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ 
ก าหนดว่ารัฐพึงคุ้มครองพระพุทธศาสนา  

- ควรตัดด้านศาสนาออก เพราะเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งได้ 

- ผู้ที่ท างานด้านสื่อสารมวลชนที่
ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาควรลาออก
ก่อน เพราะสื่อจะต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอให้เพ่ิมกลุ่มอาชีพชาวนา เพราะ
ประชาชนมากกว่า ๗.๗ ล้านครัวเรือน มีอาชีพ
เป็นชาวนา และที่ผ่านมามีตัวแทนของชาวนาน้อยมาก 

- ควรเพิ่มกลุ่มเกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ 
ชาวสวน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 

- ควรเพิ่มกลุ่มด้านพลังงาน พลังงาน
ทดแทน และพลังงานฟอสซิลเป็นการเฉพาะ 
เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวมีผลประโยชน์มหาศาล 

- กลุ่มด้านอื่น ๆ ควรระบุให้ชัดเจนว่า
หมายถึงอาชีพอะไรบ้าง 

- ให้เพ่ิมกลุ่มอาชีพท่องเที่ยวด้วย เพราะ
เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกหลายแสนคน และการ
ท่องเที่ยวท ารายได้ให้กับประเทศเป็นหลัก  

- ชนเผ่าต่าง ๆ หรือชนชายขอบ ควรให้
สิทธิเสรีภาพในการมีกลุ่มด้วย 

- ควรเพิ่มกลุ่มอาชีพต ารวจ เพ่ือให้ได้ผู้ที่
มีความรู้ด้านกฎหมายมาเป็นตัวแทนในสภา 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดอยู่
ในกลุ่มใด 

- ควรแบ่งกลุ่มตามชนชั้น เช่น กลุ่มคน
จนก็เลือกคนจนด้วยกัน กลุ่มคนรวยก็เลือกคน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวย เพราะทุกคนรู้ว่าชนชั้นของตัวเองเป็น
อย่างไร และจะท าให้ลดการมีอิทธิพลในแต่ละ
กลุ่มลงได้ ส่วนการจัดท าทะเบียนราษฎรให้ดูที่
การเสียภาษีหรือการลงทะเบียนคนจนเป็นหลัก 

- การเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภานั้น ควรค านึงถึงเครือข่าย 
ภาคประชาชนที่ท างานเพ่ือสังคมแต่ไม่ถูกรับรอง
ตามกฎหมายด้วย เพ่ือให้ตัวแทนผู้ท าประโยชน์
ในพ้ืนที่มีโอกาสเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง 

- มาตรา ๑๐๗ และมาตรา ๑๐๘ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญไม่สอดคล้องกัน เพราะมาตรา 
๑๐๗ ก าหนดไว้ว่า “วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือก
กันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์
ร่วมกัน…” ส่วนมาตรา ๑๐๘ (๓) ก าหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาไว้ว่า  
“มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์..” 
ซึ่งขาดค าว่า “ประโยชน์ร่วมกัน” ท าให้เกิด 
ความไม่สมบูรณ์ เพราะกลุ่มบางกลุ่มมีประโยชน์
ร่วมกัน เช่น คนไข้กับหมอ ดังนั้น การก าหนด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติสมาชิกวุฒิสภา จึงควรระบุกลุ่มที่มี
ประโยชน์ร่วมกันให้ครอบคลุมด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  
กรรมการการเลือกตั้ง แสดง
ความคิดเห็นไว้ในงานสัมมนา
ที่รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

      - ควรแบ่งกลุ่มให้มากกว่า ๒๐ กลุ่ม  
เพ่ือตอบโจทย์ ค าว่า“หลากหลาย”  
โดยอย่างน้อยต้องแบ่งออกเป็น ๔๐ กลุ่ม 

๑๑) กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย
สู่ความยั่งยืน (ภาคประชาชน) 
เสนอความเห็นผ่าน 
website ของคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ  
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- การแบ่งกลุ่ม/ประเภทของกลุ่มนั้น ไม่
สมบูรณ์ แต่ซ้ าซ้อนและมีความลักลั่นกัน 
ยกตัวอย่างเช่น การธนาคารก็สมควรจะไปอยู่
กลุ่มเดียวกับการบัญชี ส่วนศาสนา การแสดง 
กีฬา ก็ไม่น่าจะมาอยู่รวมกันได้ นอกจากนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏิรูปประเทศ สมควรมีการพิจารณากลุ่ม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเก่า และ
อุตสาหกรรมใหม่ [New S-Curve]    

๑๒) นายประยงค์  ศรไชย 
เสนอความเห็นผ่าน 
website ของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๙ 

- เห็นด้วยที่ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ต้องเสนอ
ชื่อต่อสาธารณะ ๓๐ วัน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบประวัติ แต่จ านวนการเสนอ
ชื่อเห็นว่าต้องเสนอ ๓ เท่าของโควต้าที่ได้รับ



๓๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตุลาคม ๒๕๖๐  จัดสรร เช่น ด้านกฎหมายโควตาเป็น ส.ว.  
๓๐ คน กลุ่มนี้ต้องประกาศรายชื่อ ๙๐ คน เมื่อ
ตรวจสอบความสุจริตแล้วให้เลือกกันเอง 
โดยวิธีจับสลากเหมือนเกณฑ์ทหาร ให้เหลือ ๓๐ 
คน ส่วนการขึ้นบัญชีส ารองก็ใช้วิธีจับสลากเรียง
เลขตามล าดับไว้ก็ได้จ านวน ๑ ใน ๓ ขอโควตา
แต่ละกลุ่ม ถ้าไม่ท าแบบนี้ป้องกันการทุจริตไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประเด็นการแบ่งกลุ่มของบุคคลซึ่งมี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ 
ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันที่หลากหลาย
ของสังคม จ านวน ๒๐ กลุ่ม 

๑. (๑) (๒) และ (๑๙) เป็นการก าหนด
กลุ่มอาชีพที่อาจท าให้เกิดการกระจุกตัวของ
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุ่มนั้น 
ๆ มากเกินไป ซึ่งควรจะมีการจ าแนกออกเป็น
กลุ่มต่าง ๆ ให้ชัดเจน 

๒. (๙) เป็นการก าหนดถึงกลุ่มผู้ประกอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ซึ่ง
ขอบเขตของกลุ่มดังกล่าวมีลักษณะกว้างเกินไป 
และอาจครอบคลุมถึงกลุ่มอ่ืน ๆ  



๓๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในอนุมาตราอ่ืนแล้ว  
๓. ความใน (๑๐) ควรตัดออก เนื่องจาก

เป็นการก าหนดที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกับความใน
ตอนท้ายของ (๙) ที่ก าหนดว่า “... หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน” จึงควรแก้ไขอนุมาตรา
ดังกล่าวเป็นกลุ่มผู้ประกอบกิจการอ่ืน เช่น การ
คมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์ และการบิน เป็น
ต้น โดยควรก าหนดบทกวาดไว้ในร่าง (๒๐) เพียง
อนุมาตราเดียวเท่านั้น 

๔. (๑๔) เป็นการก าหนดถึงกลุ่มสตรี อัน
มิใช่เป็นการแบ่งกลุ่มตามสายอาชีพที่มีความ
หลากหลายของสังคม เนื่องจากชายและหญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญในการสมัครรับ
เลือก ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมจะต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับความในวรรคท้ายของ
มาตรา ๑๒ ประกอบด้วย 

๕. (๑๖) เห็นควรเพิ่มเติม “กลุ่มศาสนา” 
ในกลุ่มดังกล่าวด้วยเพื่อให้มีความครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น  

๖. ส าหรับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามร่างพระราชบัญญัติประกอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 

รัฐธรรมนูญนี้ เป็นการให้น้ าหนักความส าคัญของ
พ้ืนที่จังหวัดเป็นตัวตั้ง โดยมิได้ค านึงถึงสัดส่วน
ของผู้สมัครผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ประสบการณ์ หรืออาชีพที่หลากหลายของสังคม
ของแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เนื่องจากพ้ืนที่
จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัด
ขนาดกลาง และจังหวัดขนาดเล็ก รวมทั้งความ
แตกต่างในด้านจ านวนประชากร ดังนั้น การ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับต่าง ๆ จึงอาจไม่
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔) นายสกุล  สื่อทรงธรรม 
ได้แสดงความเห็นผ่าน
คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  

๑) (๑) เนื่องจาก การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นค าที่กว้างมีในทุกกระทรวงทุกกลุ่ม
อาชีพ จึงขอแก้ไขเป็น “กลุ่มความม่ันคง การ
รักษาความสงบปลอดภัย และป้องกัน
ประเทศ”  
      ๒) (๒) เนื่องจาก เป็นกลุ่มในสายงาน
ยุติธรรม ควรแยกออกมาจากกลุ่มอ่ืน ๆ ให้
ชัดเจน จึงขอแก้ไขเป็น “กลุ่มกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม” 



๓๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

๓) (๓) เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่ส่งเสริมความรู้ 
สร้างพลเมืองให้เป็นผู้เจริญและ 
มีศาสนาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต รวมถึง 
ด้านธุรกิจบันเทิงและกีฬา นักดนตรี ดารา
นักแสดง จึงขอแก้ไขเป็น “กลุ่มการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา”  

๔) (๔) เนื่องจาก รวมกลุ่ม 
ผู้ให้บริการด้านสุขอนามัยทั้งการป้องกัน การ
บ าบัดรักษา และการดูแล จึงขอแก้ไขเป็น “กลุ่ม
สาธารณสุข บริการทางการพยาบาล บริการ
ทางการแพทย์ และเภสัชกรรม”  

๕) (๕) และ (๖) เนื่องจาก สามารถรวม
เป็นกลุ่มเดียวกันที่มีค าส าคัญของกลุ่มครบถ้วน
แล้ว จึงขอแก้ไขเป็น “ กลุ่มเกษตรกรรม กสิ
กรรม ปศุสัตว์และการประมง”  

๖) (๖) ควรแก้ไขเป็น “กลุ่มการสื่อสาร 
โทรคมนาคม และโลจิสติกส์” โดย ย้ายมาจาก
กลุ่มท่ี (๑๘) เติม Logistics  

๗) (๗) เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้
ระบบประกันสังคมมีประชากรราว ๑๑ ล้านคน 
จึงควรแยกออกมาเป็นกลุ่มต่างหาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่มผู้ใช้แรงงานภาคเอกชน
และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อยู่ในระบบ
ประกันสังคม” 

๘) (๘) เนื่องจาก รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพด้าน
เดียวกัน จึงควรแก้ไขเป็น “บริการด้าน
สาธารณูปโภค การพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ 
การผังเมือง การก่อสร้าง และการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน”  

๙) (๙) เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่ก าหนด
ขอบเขตได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว จึงควรแก้ไขเป็น 
“กลุ่มวิสาหกิจการขนาดกลาง 
และขนาดย่อม”  

๑๐) (๑๐) เนื่องจาก เพ่ือให้เป็นกลุ่มที่
ชัดเจนโดยก าหนดลักษณะของธุรกิจ 
ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงควรแก้ไขเป็น 
“กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภค
บริโภค”  

๑๑) (๑๑) เนื่องจาก ก าหนดชื่อเฉพาะของ
กลุ่มให้ชัดเจน กระชับ จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่ม
ธุรกิจการท่องเที่ยว การโรงแรม มัคคุเทศก์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

และบริการที่เกี่ยวเนื่อง” 
๑๒) (๑๒) เนื่องจาก กลุ่มนี้รวมกันอยู่ใน

สภาอุตสาหกรรมอันเป็นกิจการขนาดใหญ่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษา
สิ่งแวดล้อม จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรม นักลงทุนขนาดใหญ่ พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  

๑๓) (๑๓) เนื่องจาก  เป็นกลุ่มที่มีความคิด
ก้าวหน้า มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาทุกด้านของ
ประเทศ จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ 
นักประดิษฐ์ นักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และ
ปัญญาประดิษฐ์” 

๑๔) (๑๔) เนื่องจาก กระชับกลุ่มให้อยู่ใน
องค์กรที่มีบทบาทขับเคลื่อนบทบาทสตรีและ
ความเสมอภาคทางเพศ จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่ม
องค์กรส่งเสริมบทบาทสตรีและความเท่าเทียม
ทางเพศสภาพ” 

๑๕) (๑๕) เนื่องจาก กลุ่ม disable, 
marginalized/ indegenious ควรรวมอยู่ใน
กลุ่มผู้เกษียณอายุ ผู้อ่อนแอในสังคม จึงควร
แก้ไขเป็น “กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชนท้องถิ่นดั้งเดิม และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม” 

๑๖) (๑๖) เนื่องจากกลุ่มศิลปวัฒนธรรม
ควรอยู่ในกลุ่ม (๓) กลุ่มที่จัดขึ้นใหม่มีอัตลักษณ์ท่ี
ชัดเจน เป็นกลุ่มก้อน มีบทบาททางเศรษฐกิจ
อย่างส าคัญ จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่มธุรกิจบริการ
ด้านการเงิน ธนาคาร บัญชี นายหน้า หน่วย
ลงทุนและหลักทรัพย์” 

๑๗) (๑๗) ควรเปลี่ยนเรียกชื่อกลุ่มให้
กระชับและครอบคลุม ชัดเจน (ไม่แสวงหาก าไร) 
จึงควรแก้ไขเป็น “กลุ่มประชาสังคม องค์กร
พัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ 
ไม่แสวงหาก าไร” 

๑๘) (๑๘) เนื่องจาก อาชีพสื่อสารมวลชน
รวมถึงวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง และ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องไม่รวมถึงศิลปิน จึงควรแก้ไข
เป็น “กลุ่มการสื่อสารมวลชน การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์” 

๑๙) (๑๙) ควรเปลี่ยนชื่อกลุ่มเพ่ือให้
ชัดเจน ครอบคลุม จึงควรแก้ไขเป็น  
“ กลุ่มผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งสินค้า



๔๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

อุปโภคบริโภค”  
๒๐) (๒๐) ควรเปลี่ยนชื่อกลุ่มเพ่ือให้มี

ความหมายมากกว่าการมีให้ครบ ๒๐ กลุ่ม จึง
ควรแก้ไขเป็น “กลุ่มศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์
ชาวบ้านและศิลปินพื้นบ้าน และอ่ืน ๆ” 

มาตรา ๑๒  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันเลือกระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ 

(๒) ก าหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวัน
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ 
และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

วันเลือกในระดับอ าเภอ ต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุด
ระยะเวลารับสมัคร วันเลือกในระดับจังหวัด ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับ
แต่วันเลือกในระดับอ าเภอ และวันเลือกในระดับประเทศ ต้องไม่
เกินสิบวันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในการก าหนดวัน
เลือกในแต่ละระดับต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

 

กลุ่มปฏิรูปประเทศไทยสู่
ความยั่งยืน (ภาคประชาชน) 
เสนอความเห็นผ่าน 
website ของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ  
วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

- ช่วงระยะเวลาในการด าเนินการเลือกใน
ระดับต่างๆ ควรที่จะมีการพิจารณาระยะเวลา
อย่างรอบคอบ เตรียมการรองรับเผื่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น การทุจริต การร้องเรียน การฟ้อง
ศาล เป็นต้น ระยะเวลาเบื้องต้นแค่ ๑๐-๑๕ วัน 
ยังไม่เพียงพอแน่นอน  
 

  เห็นว่าน่าจะเหมาะสมแล้ว 



๔๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๓  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ

ท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  
(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือเคยท างาน

หรือเคยศึกษาอยู่ในเขตอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่สตรีซึ่งสมัครในกลุ่มตาม
มาตรา ๑๑ (๑๔) และผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติ
พันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๑๕)  

  
  

นายอทุัย เข่งพิมล  
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็น
สมาชิกวุฒิสภา 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์   
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 

หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีตั้งแต่ ๒ ปริญญาขึ้นไป  
ถ้าปริญญาตรีนิติศาสตร์ ต้องผ่านการอบรม 
แห่งเนติบัณฑิตยสภา (เป็นวุฒิของผู้พิพากษา
เปิดโอกาสให้ผู้อยู่ในกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดชีวิต) 

  บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแล้ว 

๒) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 

- ให้เพ่ิมเงื่อนไขระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของสมาชิกกลุ่มนั้น ๆ ของผู้สมัครให้
ชัดเจน 

- ควรมีการก าหนดเกณฑ์ในการรับรองว่า
ผู้สมัครคนนั้นว่ามีประสบการณ์ ๑๐ ปี ให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะกลุ่มอ่ืน ๆ 
 



๔๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 

มาตรา ๑๔  ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือ

สื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะ

ถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

การชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมาย

ของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับ

ถึงวันเลือกในระดับอ าเภอ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต 

นายสัณฑวุฒิ มหิทราทิศ  
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

- ในการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 
จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม ก่อนให้สมัครและทุกคน 
ที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเครือญาติคนใน
ครอบครัวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ถือว่า
ว่าขาดคุณสมบัติ เว้นแต่ ญาติของสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น ลาออก หมดวาระ  
หรือเสียชีวิตแล้วเท่านั้น 

ก าหนดไว้ในอนุมาตรา (๒๔) 
(๒๕)  



๔๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวง
ราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุด
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้อง
ค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 
หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท า
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า
ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอัน
เป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

 



๔๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ในองค์กรอิสระ 

(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มี
ผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมี
ส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือ
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๑๙) เป็นข้าราชการ 
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่

ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรค

การเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง



๔๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น

รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในศาล
รัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕  ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็น

สมาชิกวุฒิสภาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานประกอบการสมัคร และช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร
จ านวนสองพันห้าร้อยบาท 

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่ม
ตามมาตรา ๑๑ ได้เพียงกลุ่มเดียวและอ าเภอเดียว และเมื่อสมัคร
แล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

ผู้สมคัรมีสิทธิสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๒๐) ได้ แม้
จะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือ

งานสัมมนาที่รัฐสภา วันพุธที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

- การสมัครเข้ารับเลือกเป็น ส.ว.  
มีค่าธรรมเนียมเพียงคนละ ๕๐๐ บาท แต่การ
สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. มีค่าธรรมเนียมสูงถึงคน
ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
มีความแตกต่างกันท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน  
จึงเสนอให้ลดค่าธรรมเนียมลงเท่ากัน 

- ควรก าหนดค่าธรรมเนียมการสมัคร ส.ว.  
ไว้สูง คนละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ได้ ส.ว.  
ที่มีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นและมีจิตส านึก 

  ก าหนดไว้ ๒,๕๐๐ บาท 
เพ่ือให้ผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามสามารถเข้าสู่
กระบวนการได้โดยไม่เป็นภาระ
มากนัก ถ้าก าหนดไว้สูงเกิน 
จะเป็นการกีดกันได้ 
 
 
 



๔๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ประโยชน์ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านอ่ืนในกลุ่มอ่ืน  
แบบใบสมัคร วิธีการสมัคร ระยะเวลาการสมัคร สถานที่

สมัคร การเรียงล าดับผู้สมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

แบบใบสมัครอย่างน้อยต้องมีข้อความที่ผู้สมัครต้อง
รบัรองว่าตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๔  

การก าหนดสถานที่สมัครต้องก าหนดให้อยู่ภายในเขต
อ าเภอที่จะมีการเลือก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางการเมือง อีกทั้งค่าธรรมเนียมการสมัคร
ดังกล่าวให้น าไปเป็นงบประมาณในการแนะน าตัว 
จะท าให้ประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา 
    (วันอาทิตย์ที ่๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 
 

- ผู้สมัครจะลงสมัครในกลุ่มอาชีพใด  
ให้พิจารณาจากรายได้หลักว่ามาจากอาชีพไหน 

- ค าว่า “กลุ่มผู้สมัคร” ควรเป็นกลุ่มที่มี
การจดทะเบียนรับรองการเป็นกลุ่มไม่น้อยกว่า ๖ 
เดือน  ถ้าเป็นกลุ่มท่ีไม่มีการจดทะเบียนรับรอง 
เช่น ภาคประชาสังคม ควรก าหนดกฎเกณฑ์ว่า 
มีระยะเวลาในการด าเนินงานไม่น้อยกว่า ๖ ปี 

- ไม่ว่าจะลงกลุ่มใดขอให้มีผู้สนับสนุนไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

- กลุ่มผู้สมัคร  ค าว่า “กลุ่ม” ควรเป็นกลุ่ม
ที่มีการจดทะเบียนรับรองการเป็นกลุ่มไม่น้อย
กว่า ๖ เดือน  ถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่มีการจดทะเบียน
รับรอง เช่น ภาคประชาสังคม ควรก าหนด
กฎเกณฑ์ว่ามีระยะเวลาในการด าเนินงานไม่น้อย
กว่า ๖ ปี 

- ควรมีข้อก าหนดว่าท่านใดที่จะต้องเข้า
กลุ่มให้มีการข้ึนทะเบียนอาชีพให้ชัดเจน
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการที่ไม่มีการขึ้น



๔๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 ทะเบียนจากทางการ 
- ระบุกลุ่มให้หลากหลายอาชีพ  และให้

ขึ้นทะเบียนไว้ ๑ ปี เพื่อให้ กกต. และประชาชน
มีเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

- เห็นด้วยกับค่าธรรมเนียมการสมัคร
สมาชิกวุฒิสภา คนละ ๕๐๐บาท  

๔) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
ควรก าหนดค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้า

รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นจ านวนห้าพัน
บาท ในอตัราเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ทั้งนี้ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 



๕๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 
ประกอบด้วย  

(๑) เอกสารหรือหลักฐานอันแสดงว่าตนมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน 
หรือท างานหรือเคยท างานด้านใดด้านหนึ่งตามมาตรา ๑๑   
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด  

(๒) ข้อความแนะน าตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาวไม่เกินที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๓) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริง

ของเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งทุกฉบับและทุกหน้า ใน
กรณีท่ีไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้รับรองความถูกต้องและเป็นจริง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง
คนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้นั้นมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง และต้องมี
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานซ่ึงลงลายมือชื่อรับรอง
ถูกต้องแนบมาพร้อมกัน 

การก าหนดตาม (๒) ให้ค านึงถึงความสะดวกในการ
เผยแพร่ให้ผู้สมัครรับรู้ และการก าหนดตาม (๓) ต้องไม่สร้างภาระ
แก่ผู้สมัครเกินสมควร 

 

๑) งานสัมมนารับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  

(วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 

- ก าหนดลักษณะหรือหลักฐานที่ท าให้เห็น
ว่าบุคคลนั้น มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มวิชาชีพนั้น
จริง และมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น รัฐศาสตร์จะ
อยู่ที่กลุ่มการศึกษา หรือกลุ่มวิชาชีพ เป็นต้น 

 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

๒) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพธุที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  

- การสมัครและการเลือกกลุ่มควรมี
หลักฐานระบุให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้กลุ่ม
ผลประโยชน์หรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้าไปฮ้ัวและ 
น ากลุ่มของตนเข้ามาสมัครเป็นตัวแทน 

- เห็นว่าควรให้ผู้สมัครรับรองตนเอง
มากกว่าให้ผู้อ่ืนรับรอง หากผู้สมัครคนนั้นระบุ
ความเทจ็ ก็ให้ด าเนินคดีตามประมวลกฎหมาย
อาญา เพราะผู้สมัครย่อมรู้ตัวดีว่าข้อมูลของตน

 เห็นพ้องด้วย 



๕๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เป็นจริงหรือเท็จ กรณีให้ผู้อ่ืนรับรอง ผู้ที่รับรอง
อาจจะรับรองเพราะความสนิท คุ้นเคยหรือ
เกรงใจ 

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องแสดง
หลักฐานในการสมัครอย่างไรบ้าง 

- ผู้ที่เป็นข้าราชการ จะสมัครได้หรือไม่  
และต้องลาออกจากราชการก่อนหรือไม่ 

มาตรา ๑๗  ให้ส านักงานเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัครตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ไว้จนกว่าจะมีการประกาศผลการ
เลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให้ด าเนินการแต่ละกรณี 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ส านักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครดังกล่าว
ให้แก่ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง เว้นแต่ผู้สมัครนั้นกระท า
การทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอ่ืนท าให้การเลือก
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายตาม 
(๑) ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

     ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๑๘  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการรับสมัครภายในระยะเวลาหรือในวันที่ก าหนด
เพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็น 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๕๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

อ่ืนใด ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศก าหนดให้ด าเนินการรับ
สมัครโดยวิธีการอ่ืน หรือจะก าหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้ 

 มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม
จนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีท่ีคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร 
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในส านักงานหรือมอบหมายให้
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้
เปิดเผยหรือท าด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่นซ่ึงไมม่ีหน้าที่
ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม
จนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการห้ามคณะกรรมการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายช่ือผู้สมัครหรือ 
จ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลารับสมัคร  

มีความจ าเป็นเพียงใดที่ต้องมีบทบัญญัติ
ดังกล่าว และเพ่ือวัตถุประสงค์ใด และในทาง
ปฏิบัติอาจเป็นไปได้ยากต่อการควบคุมเพราะ
อาจมีการเปิดเผยข้อมูลทางสื่อมวลชน และ
ผู้สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาสามารถ
เปิดเผยการสมัครของตนเองได้ 

  ๑) จ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้มี
ผู้ใช้เป็นโอกาสสมัครในกลุ่มท่ีมี
ผู้สมัครน้อยราย  
  ๒) ไม่กระทบต่อสื่อมวลชน
เพราะห้ามเฉพาะกรรมการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

มาตรา ๒๐  การเลือกในระดับอ าเภอให้กระท าได้ แม้จะ
ไมม่ีผู้สมัครครบทุกกลุ่มตามมาตรา ๑๑ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น  
 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อ านวยการการ
เลือกระดับอ าเภอไม่ว่าด้วยเหตุใดว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอ าเภอ 
หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการ
สมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับ
สมัคร ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ 
และให้ผู้อ านวยการการเลือกซ่ึงพบเห็นดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออก

งานสัมมนาที่รัฐสภา วันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- การรับสมัครรับเลือกเป็น ส.ว. เกี่ยวกับ
การวินิจฉัยว่าผู้สมัครคนใด มีสิทธิสมัครหรือไม่มี
สิทธิสมัครนั้น ควรให้อ านาจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการวินิจฉัยได้เอง เพราะเหตุว่า
ตามร่างรัฐธรรมนูญ ฯ ให้อ านาจคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ในการสั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวได้อยู่แล้ว ประกอบกับ

มีการบัญญัติไว้แล้ว 
ในมาตรานี้ 

 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

จากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  
ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  

ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก แต่ไม่มีผลกระทบต่อการรับ
สมัครหรือการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ในกรณีที่ความตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างการ
ด าเนินการเลือกไม่ว่าระดับใดก่อนประกาศผลการเลือก ให้ถือว่า
ผู้สมัครผู้นั้นกระท าการเพ่ือให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี ส่วนการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนดตามที่
เห็นสมควร ค าสั่งและการก าหนดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  

เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคสาม ให้ยื่นค าร้องต่อ
ศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  

 

เรื่องสิทธิสมัครนั้น ก็คือ เรื่องคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามในการสมัคร รวมทั้งการกระท า
อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ เปน็อ านาจของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการพิจารณา
ตรวจสอบและเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญภายหลัง
ประกาศผลการเลือกตั้งได้อยู่แล้ว ดังนั้น  
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผู้สมัครก่อนการประกาศผลการเลือกนั้น 
ควรเป็นอ านาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

- เมื่อมีการคัดค้านการเลือกผู้สมัคร
เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
หน่วยงานในระดับอ าเภอจะต้องด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครคนนั้นทันทีและให้
ชะลอการด าเนินการเลือกออกไปก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีการบัญญัติไว้ในแล้ว 

ในมาตรา ๒๙ (๓)   
 
 

มาตรา ๒๒  ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา 
รับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศบัญชี
รายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็น 
รายกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอ าเภอ โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและ
อายุของผู้สมัคร เพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้
ประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ าเภอด้วย 

๑) งานสัมมนาที่รัฐสภา วัน
พุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

- ควรเปิดเผยรายชื่อผู้สมัครตั้งแต่ระดับ
อ าเภอ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและ
คัดค้านได้ 

มีการบัญญัติไว้ในมาตรานี้
แล้ว 

๒) กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย 
สู่ความยั่งยืน (ภาค
ประชาชน) ไดแ้สดง
ความเห็นผ่านทาง website 

- การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
นั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและท าให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกคนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ไม่
ตกหล่น สมควรเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ

ความในมาตรานี้ และมาตรา 
๒๙ (๔) และมาตรา ๕ บัญญัติ
ไว้ครอบคลุมแล้ว 



๕๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

เลือกเพ่ิมผ่านช่องทางเว็บไซต์ และแจ้งให้บุคคล
ผู้มีสิทธิเลือกทราบผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร 
ไปรษณีย์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

มาตรา ๒๓  กรณีท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 
สั่งไม่รับสมัครผู้ใดหรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้อง
คัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครหรือวันที่ผู้อ านวยการการเลือกสั่งลบชื่อ แล้วแต่กรณี   

ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง 
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เมื่อถึงวัน
เลือก ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ด าเนินการเลือกต่อไป โดยให้ถือ
ว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าท่ีปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ  ในกรณีเช่นนี้  
ค าวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกท่ีด าเนินการ 
ไปแล้ว 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเดน็เขตอ านาจศาลในการรับค าร้อง 
ควรก าหนดให้ผู้สมัครใช้สิทธิยื่นค าร้อง  

ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง  ทั้งนี้ 
อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเป็นผู้
รับค าร้องแทนได้ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งถูกลบชื่อออกจากบัญชี
รายชื่อผู้สมัครก่อนการด าเนินการเลือกในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสาม
วันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกสั่งลบชื่อ และให้น าความใน
มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการให้อ านาจศาลปกครองสูงสุดใน
การรับค าร้อง พิจารณา และมีค าวินิจฉัย กรณี
ผู้สมัครถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

ควรมีการก าหนดให้องค์คณะ  
วิธีพิจารณา และการจัดท าค าวินิจฉัยของศาล
ปกครองสูงสุดให้เป็นไปตามระเบียบของที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด และ

 เป็นอ านาจของศาลฎีกา 



๕๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ระเบียบดังกล่าวเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เพ่ือให้กระบวนการ
พิจารณาคดีทางปกครองสามารถด าเนินการได้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งแก้ไขถ้อยค าของบทบัญญัติ
ในวรรคสองของมาตรา ๒๒  (เดิม) และวรรค
สองของมาตรา ๔๐ (เดิม) โดยเพิ่มความว่า 
“แสวงหาข้อเท็จจริง” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กระบวนการพิจารณาคดีทางปกครอง และกรณี
ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๐ (เดิม) ควรเพิ่ม
ความว่า “การกระท า” เพ่ือให้ครอบคลุมทั้ง
ค าสั่งหรือการกระท าของคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวกับการเลือกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้อยู่
ในอ านาจพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดด้วย 
จึงเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๒ (เดิม) และ
มาตรา ๔๐ (เดิม)  ดังนี้  

“มาตรา ๒๒  ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งถูกลบชื่อ
ออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อน 
การด าเนินการเลือกในระดับจังหวัดหรือ
ระดับประเทศ ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาล
ปกครองสูงสุดภายในสามวันนับแต่วันที่



๕๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ผู้อ านวยการเลือกสั่งลบชื่อ 
 ในการพิจารณาและมีองค์คณะ วิธี

พิจารณา และการจัดท าค าวินิจฉัยของ                   
ศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณา
เป็นไปให้กระท าโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมและ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกในระดับนั้นไม่น้อยกว่า
หนึ่งวัน ในการนี้ อาจก าหนดให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเป็นผู้รับค าร้อง สืบแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หรือด าเนินการ
อ่ืนที่จ าเป็นแทนก็ได้ ระเบียบดังกล่าวให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เมื่อถึงวัน
เลือก ถ้าศาลปกครองสูงสุดยังมิได้วินิจฉัย ให้
ด าเนินการเลือกต่อไป โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียง
เท่าท่ีปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศประกาศ  
ในกรณีเช่นนี้ ค าวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ด าเนินการไปแล้ว” 



๕๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หมวด ๒ 
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๒๕  ในการด าเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ให้มีคณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะน า อ านวย
ความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการระดับประเทศ โดยให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ 

(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดส าหรับจังหวัดอ่ืน และปลัดกรุงเทพมหานครส าหรับ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวนสามคน 
ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็น
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมี
บุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัด
นั้น จ านวนสองคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 
นายอ าเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ จ านวน
สามคน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็น

๑) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  

- การตั้งคณะกรรมการอิสระ ควรป้องกัน
ไม่ให้กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มผลประโยชน์เข้าไปเป็น
กรรมการ เพราะอาจจะส่งตัวแทนเข้าไปสมัคร 
เพ่ือผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

๒) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑) ประเด็นการให้มีคณะกรรมการ
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 

คณะกรรมการเห็นว่า องค์ประกอบของ
คณะกรรมการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอที่
ก าหนดให้ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือนายอ าเภอ เป็นประธาน
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวอาจมีความไม่เป็นกลางทางการเมือง  
ซึ่งอาจส่งผลให้การเลือกไม่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรม  
ส่วนการก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดหรือระดับอ าเภอจ านวน ๓ คน  
เป็นกรรมการ ควรก าหนดว่าเป็นหัวหน้าจาก
ส่วนราชการใดให้ชัดเจน นอกจากนี้ ควรก าหนด
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและคุณสมบัติของ
ผู้ทรงคุณวุฒิใน (๒) และ (๓) ให้มีความชัดเจน

  การแต่งตั้งให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือก
ในเขตอ าเภอนั้น จ านวนสองคนเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานหรือข้าราชการประจ าอ าเภอซ่ึงผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง การแต่งตั้ง และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด ส าหรับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจะ
ก าหนดให้แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครต าแหน่งใดแทน
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดตาม (๒) และหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอตาม (๓) ก็ได้ 

ผู้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่
กรณี ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับ
เลือกในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น  

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า กรรมการ
ตาม (๒) หรือ (๓) ผู้ใดมีกรณีตามวรรคสาม หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าจะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน
เป็นกรรมการแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มากยิ่งขึ้นด้วย  
๒) ประเด็นการจัดล าดับถ้อยค าใน

องค์ประกอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด  
เห็นควรแก้ไขโดยจัดล าดับถ้อยค าใน

มาตรา (๒) ให้มีความชัดเจน ดังนี้ 
“ (๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด 

ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานครส าหรับ
กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับ
จังหวัดอ่ืน และปลัดกรุงเทพมหานครส าหรับ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน ...” 

 
 

 
น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๕๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๖  ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
ให้เลขาธิการเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ให้กรรมการ
และเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๒) เป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัด และให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๓) 
เป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๒๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภามีผลใช้บังคับ ให้ผู้อ านวยการการเลือกเป็นผู้ด าเนินการให้
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้และตามที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนา
ในจังหวัดหรืออ าเภอ แล้วแต่กรณี ที่มีการเลือก ให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัดหรือผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ ในการนี้ 
คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๒) 
และ (๓) เป็นผู้แต่งตั้งแทนคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการเลือกทุกระดับ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการ

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการแต่งตั้งพนักงานเจา้หน้าที่เพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการ
เลือกในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ควร
จะต้องมีมาตรการในการคัดเลือกบุคคลซึ่งมี
ความเป็นกลางทางการเมือง และการที่
บทบัญญัติก าหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบอ านาจให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๔ (๒) 
และ (๓) (เดิม) เป็นผู้แต่งตั้งแทน จึงอาจท าให้ 
ไม่เปน็ไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรา ๒๔ (เดิม) 

  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 



๖๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ทะเบียนราษฎรด าเนินการหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับการด าเนินการ
เลือกได้ 

ในการเลือกระดับประเทศ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสามให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ที่ก าหนดให้คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้
ช่วยเหลือ แนะน า อ านวยความสะดวก และ
รายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๙  ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับอ าเภอ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขต
อ าเภอ 

(๒) จัดให้มีการรับสมัคร 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

ผู้สมัคร 
(๔) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา ๒๒  
(๕) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครทุกคน

เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก 
(๖) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงาน

ผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ และส่ง

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

บัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๕) 
ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  

(๘) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้
โดยสะดวก พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดง
ขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๐  ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดมีหน้าที่
และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ

อ าเภอแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของ
ผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสาม
วันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอ 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือก

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

จากการเลือกระดับอ าเภอเพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้
ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงาน
ผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด และส่ง
บัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๓) 
ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๖) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๑  ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับประเทศ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับ

จังหวัดแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของ
ผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสาม

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

วันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัด 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัดเพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้
ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงาน
ผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละ
กลุ่มต่อคณะกรรมการเพ่ือประกาศผลการเลือก  

(๖) บันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๒  ให้ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดและในคณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการ
เลือก และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่
คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๖๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการ
เลือกตั้ง ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือ
ในคณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าการ
อ่ืนใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับจังหวัด 
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก หรือค าสั่งของ
ศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการ
ระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการหรือ
ปฏิบัติตามค าสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระท าโดย
สุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา 
หรือทางปกครอง 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นบทบัญญัติความคุ้มครอง
คณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต 

เห็นด้วยในการให้มีบทบัญญัติดังกล่าว 
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ 
ดังกล่าว ซึ่งเป็นการก าหนดไว้ในลักษณะ
เช่นเดียวกับมาตรา ๕๕ ของพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๓๐ ของร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ลงมติ 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  ทั้งนี้ หากพิจารณา
บทบัญญัติของความในตอนท้ายมาตรา ๗  
ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ  
ซึ่งก าหนดว่า “...หากได้กระท าโดยสุจริต  
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง 
ทางอาญา และทางปกครอง” มีการใช้ถ้อยค า
แตกต่างกันกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสองฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งก าหนดว่า “ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง 

เพ่ิมเติมแล้ว 



๖๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ทางอาญา หรือทางปกครอง” ดังนั้น จึงควร
พิจารณาการใช้ค าว่า “และ” หรือค าว่า “หรือ” 
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 

หมวด ๓ 
การเลือก 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการเลือกระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 

การเลือกระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็น
ผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศตามความ
ในมาตรา ๑๐๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากไม่สามารถอ้างอิงฐานจ านวนประชากร
และจ านวนอ าเภอในแต่ละจังหวัดต่าง ๆ ที่มี
สัดส่วนแตกต่างกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับจังหวัด เนื่องจากจังหวัดในประเทศไทยมี
จ านวนอ าเภอแตกต่างกันมาก การก าหนดให้แต่
ละจังหวัดเลือกกันเอง ให้ได้จ านวน ๒ คน ต่อ ๑ 
กลุ่ม จึงไม่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยตามท่ี
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่เป็นการให้ค่า
น้ าหนักของแต่ละจังหวัดเท่ากัน ซึ่งไม่ใช่
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   

  ไม่ได้อาศัยจ านวนประชากร 



๖๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๓๔  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธลีงคะแนน
ลับตามวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๓๕  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการเลือกได้ภายในระยะเวลาหรือในวันที่ก าหนด
เพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่น
ใด คณะกรรมการอาจก าหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับ
อ าเภอ การเลือกระดับจังหวัด หรือการเลือกระดับประเทศตาม
ความจ าเป็นก็ได้ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๓๖  ผู้สมัครอาจแนะน าตัวได้ตามวิธีการและ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด    

บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการ
แนะน าตัว ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

๑) สมาคมแห่งสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ได้มีหนังสือ
เสนอความเห็นลงวันที่ ๑๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 - ควรมีการก าหนดวิธีการให้แต่ละบุคคล 
ให้แต่ละบุคคลได้รู้จักประวัติ บทบาทหน้าที่ 
ที่ผ่านมาของผู้สมัครแต่ละคนว่ามีความเป็นมา
อย่างไร เพ่ือให้พิจารณาเลือกบุคคลได้อย่าง
เหมาะสม  

 

ความในมาตรานี้ และ
มาตรา ๒๙ บัญญัติไว้ครอบคลุม
แล้ว 

๒) งานสัมมนารัฐสภา วันที่ 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

- ควรให้ผู้สมัคร ส.ว. มีโอกาสในการหา
เสียงได้เช่นเดียวกับผู้สมัคร ส.ส. เพราะเป็นการ
หาเสียงภายในผู้สมัครด้วยกัน ในการน าเสนอ
ข้อมูล ความคิดเห็นส่วนตัว นอกเหนือจาก
เอกสารแนะน าตัวที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จัดท าให้แก่ผู้สมัคร 

  ใช้วิธีการแนะน าตัวแทนการ
หาเสียง 



๖๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คอื จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 
 

- ในขั้นแรกของการสมัคร ยังไม่ต้อง
แนะน าตัวผู้สมัคร หลังจากเลือกกันเองเหลือ
อ าเภอละ ๒ คน จึงควรมีการแสดงวิสัยทัศน์ใน
ระดับนี้ ส่วนในระดับจังหวัด ให้มีการแสดง
วิสัยทัศน์คนละ ๓-๔ นาที เพื่อจะได้เห็นหน้า 
และได้ฟังว่าสามารถพูดปราศรัยได้ 

- ควรแนะน าตัวด้วยเอกสารเท่านั้นเพื่อ
ความเท่าเทียม โดยมีการก าหนดข้อมูลที่ต้อง
จัดส่งและมีองค์กรกลางที่ท าหน้าที่ผลิตเอกสาร 
แนะน าตัว 

- ควรมีการบันทึกเทปการแสดงวิสัยทัศน์
ของผู้สมัคร และส่ง หรือเผยแพร่ผ่านยูทูปเพ่ือให้
ผู้สมัครได้ศึกษาผู้สมัครแต่ละคน ก่อนการเลือก 
จากนั้นให้ กกต. เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เพ่ือส่งคลิป
แนะน าตัวผู้ได้รับเลือกในการเลือกระดับต่อไป 

- ไม่ควรมีการพูดแนะน าตัวเนื่องจากอาจมี
การได้เปรียบเสียเปรียบกัน 

- การแนะน าตัวผู้สมัคร ควรด าเนินการ
เมื่อมีการเลือกกันเองเรียบร้อยแล้ว ไม่
จ าเป็นต้องแนะน าตัวในช่วงของการสมัคร 

- การเลือกไขว้ต่างอาชีพอาจเกิดความ 

 
 
 
 
 
 
- เห็นพ้องด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ทราบถึงความเชี่ยวชาญของแต่ละอาชีพ และ
เพ่ือป้องกันอิทธิพลในกลุ่มตนเอง และเกิดความ
เป็นธรรมมากขึ้น ให้นัดประชุมโดยไม่แจ้งวาระ
การประชุมล่วงหน้าเพ่ือป้องกันการล็อบบี้  
ให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ 

๔) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  
 
 
 
 
 

- การแนะน าตัวของผู้สมัคร ควรก าหนดให้
ชัดเจนว่า การกระท าใดเข้าข่ายการโฆษณา  
และการกระท าใดเข้าข่ายการแนะน าตัว เช่น 
การซื้อสื่อโทรทัศน์ การแจกหนังสือ การอัดวีดีโอ
ลงในยูทูป การโพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค การส่งรูป 
ทางไลน์ เป็นต้น 

- ควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดจัดสัมมนาเพื่อแนะน าตัวผู้สมัครทุกคน 

- วิธีการแนะน าตัวเองของผู้สมัครโดยให้
ระบุประวัติในกระดาษ เอ ๔ จ านวน ๑ หน้า มี
ความเหมาะสมและชัดเจนแล้วหรือไม่ 

- ควรจับเวลาในขั้นตอนการแนะน าตัวของ
ผู้สมัครให้เท่ากันทุกคน เพราะบางคนพูดมาก 
แต่บางคนพูดน้อย เพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบ 
และเสียเปรียบกัน 

- ควรให้ผู้สมัครในระดับอ าเภอแสดง



๖๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 วิสัยทัศน์ นโยบายและประวัติ ในห้องคัดเลือก
ระดับอ าเภอในแต่ละกลุ่ม เพื่อจะได้ทราบ
ความคิดอ่านของผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชน 

- คณะกรรมการการเลือกตั้งควรจัดสรร
เวลาให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกกลุ่มละ ๕ คน 
ได้ออกสื่อระดับจังหวัด หรือสื่อท้องถิ่น หรือสื่อ
วิทยุชุมชน เพ่ือแนะน าตัวให้ทุกคนทราบ 

- ควรให้ผู้สมัครแนะน าตัวเอง ประวัติ 
หน้าที่การงาน ความส าเร็จ ความล้มเหลว และ
แสดงวิสัยทัศน์ว่าหากได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้ว 
ประเทศชาติและประชาชนจะได้รับประโยชน์
อะไรบ้าง 

๕) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  
กรรมการการเลือกตั้ง แสดง
ความคิดเห็นไว้ในงานสัมมนา
ที่รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- การแนะน าตัวของผู้สมัคร นอกจาก  
การแนะน าตัวในกระดาษ เอ ๔ จ านวน ๑ หน้า 
อาจเพิ่มรายละเอียดของผู้สมัครด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ หรือท า QR Code  
ที่มีรายละเอียดของผู้สมัคร เพื่อให้ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาได้ 

  เห็นด้วย 

๖) กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย 
สู่ความยั่งยืน (ภาคประชาชน) 
ได้แสดงความเห็นผ่าน website 

- การโฆษณาและการแนะน าตัว  
ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่า การกระท าใดที่เข้าข่าย 
“การโฆษณา” การกระท าใดที่เข้าข่าย “การ

ความในมาตรานี้บัญญัติ
ให้เป็นไปตามทีว่ิธีการและ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการ



๗๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  
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ของคณะกรรมการ 
ร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ 

แนะน าตัว” เช่น การซื้อสื่อโทรทัศน์ การแจก
หนังสือ การอัดวิดีโอลง YouTube การโพสต์ 
Facebook การส่งรูปผ่าน Line  

เลือกตั้งก าหนด  

 มาตรา ๓๗  ในระหว่างการด าเนินการเลือกตามมาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครหรือผู้
ได้รับเลือกข้ันต้นเข้าไปในสถานที่เลือก เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการเลือก หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี 

เมื่อประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
เลือกขั้นต้นซึ่งไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก ต้องออกจาก
สถานที่เลือก  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๓๘  ในระหว่างการด าเนินการเลือกตามมาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือก
ขั้นต้นผู้ใดน าเข้าไปหรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจใช้เพื่อ
ติดต่อสื่อสารหรือเพ่ือบันทึกภาพหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดในสถานที่เลือก รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบสถานที่เลือกตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือก

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๗๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ขั้นต้นซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ และมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเลือกหรือการลงคะแนนโดยได้รับอนุญาตจาก
กรรมการ ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อ านวยการการ
เลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ แล้วแต่
กรณี   

มาตรา ๓๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการ
ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้าไป ณ สถานที่เลือก 
หรือมิให้ไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในก าหนดเวลาที่จะเลือก 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๐  การเลือกระดับอ าเภอ ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้สมัครทุกคนต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตน
ภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทัน
ก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ก าหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

๑) นายสัณฑวุฒิ มหิทราทิศ 
ประธานชมรมประชาอาสา 
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 

- ควรให้มีการอิงประชาชนบ้าง คือ ให้
ประชาชนในแต่ละต าบลไปใช้สิทธิ์ “เลือก
ตัวแทนต าบลเพื่อไปเลือกเอาว่าที่ ส.ว. ในอาชีพ
ทุก ๒๐ กลุ่มของต าบลว่าจะเป็นใครบ้างของ
ต าบลนั้น (อาชีพละ ๑ ผู้แทนประชาชน) แล้วให้
เลือกจากบรรดาว่าที่ ส.ว. อาชีพท่ีเสนอตัวของ
ต าบลนั้น (หากไม่มีผู้สมัครส าหรับอาชีพนั้นก็ให้
ถือว่าสละให้ต าบลอ่ืนไป ในระดับอ าเภอก็จะมีว่า
ที่ ส.ว. ทุกอาชีพ มาจากทุกต าบล จากนั้นจึงให้ 
ว่าที่ ส.ว. จากทุกต าบลทุกอาชีพ โชว์วสิัยทัศน์
และเปิดให้ ว่าที่ ส.ว. ทุกคนทุกสาขาเลือกว่าที่ 
ส.ว. ระดับอ าเภอ เพ่ือน าไปต่อยอดระดับจังหวัด 

ก าหนดให้ผู้สมัครในแต่
ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกัน โดยก าหนดไว้ใน
อนุมาตรา (๓) นอกจากนี้ ยังได้
ก าหนดให้มีการเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืน (เลือกไขว้) เพ่ือป้องกัน
การฮ้ัวและให้เกิดความเป็น
ธรรมในการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา โดยก าหนดไว้ใน
อนุมาตรา (๑๑) ในส่วนของการ
ใช้วิธีจับฉลาก มิได้ก าหนดให้
เป็นวิธีการเลือกเพ่ือให้มาซึ่ง
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(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้มีการนับคะแนน
ของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย  

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับห้าคนแรกเป็น
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่ในล าดับใดมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน ให้ผู้ซึ่ง
ได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกใน
กลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ใน
สถานที่เลือกในระหว่างด าเนินการเลือกขั้นต่อไป ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ
ที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) มี
เพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้สมัครไม่เกินห้าคน หรือมา
รายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินห้าคนให้ผู้สมัครกลุ่มนั้นไม่ต้อง
ด าเนินการเลือกกันเอง โดยให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัว
ในกลุ่มนั้นได้รับเลือกข้ันต้นส าหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการด าเนินการให้มีการ
เลือกส าหรับกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอ่ืน ๆ 

(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้
ได้รับเลือกของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม 

(เลือกไขว้) ได้ระดับจังหวัดแล้วก็ให้ต่อยอดไป
ระดับประเทศ ทั้งนี้ ต้องค านึงจ านวนที่คัดสรร
จะต้องให้เหมาะสมกับจ านวนประชากรของ
สาขาอาชีพนั้นด้วย 

สมาชิกวุฒิสภาแต่อย่างใด 
เนื่องจากอาจท าให้เกิดข้อครหา
ได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาสภามาจาก
การจับสลาก 

๒) นายประหยัด ปาตีสกุล 
ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเขา
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

- เงื่อนไข ข้อก าหนด ของการรวมกกลุ่ม
ของแต่ละกลุ่มแตกต่างกันออกไป มีลักษณะอยู่
กระจายไปในหลายพื้นที่ของเขตการปกครอง 
รวมถึงในแต่ละกลุ่มย่อยมีรูปแบบของหลักเกณฑ์
การสรรหาที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จะใช้รูปแบบ
การรวมกลุ่มตามลักษณะเขตปกครอง อ าเภอ 
จังหวัด ไม่ได้ 

- ให้ก าหนดจ านวนสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  
ต่อจ านวนประชากร ของแต่ละกลุ่ม เพ่ือความ
เสมอภาคและเป็นธรรมโดยอาศัยข้อมูล ตาม
แหล่งข้อมูลภาครัฐ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 
 
 
 
 
 
 
  ไม่ได้จ ากัดจ านวนประชากร 

๓) นายอุทัย เข่งพิมล  
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- ให้มีหน่วยเลือกตั้งต าบล ละ ๑ แห่ง  
 

  ใช้ระดับอ าเภอ 

๔) นายบุญเลียง อดทน 
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น
ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

- ผู้สมัครเลือกได้กลุ่มอาชีพเดียวได้คน
เดียวเท่านั้นและเรียงล าดับกลุ่มอาชีพคะแนน
สูงสุด ได้ ๑ คน รวมได้ ๕ กลุ่มอาชีพ ๕ คน และ

  น ามาผสมผสานแล้ว 
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(๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย 

แต่ละสายประกอบด้วยจ านวนกลุ่มเท่ากัน เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากัน
ไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจ านวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากท่ีสุด และ
ในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม 
และให้บุคคลตาม (๙) ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่
ในสายใด 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  ในชั้นนี้  
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเอง
มิได้ 

(๑๒) เมื่อด าเนินการเลือกตาม (๑๑) แล้ว ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้มีการนับคะแนน
โดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามล าดับแรกของแต่ละกลุ่ม 
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอส าหรับกลุ่มนั้น เพ่ือไปด าเนินการ
เลือกในระดับจังหวัดต่อไป ในกรณีท่ีในล าดับใดมีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน ให้ผู้ซึ่งได้
คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่ม
นั้น และในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้
คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

 สามารถเลือกกลุ่มอาชีพตนได้/ได้รับสิทธิจากผู้ใช้
สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการแบ่งปันการ
เลือกตั้งจะได้ตรงตามกลุ่มอาชีพที่ต้องการ ทั้งนี้ 
สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการตามความเหมาะสมได้ 

 
 
 
 

๕) สมาคมแห่งสถาบันพัฒนา
การเมืองและการเลือกตั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ได้มีหนังสือ
เสนอความเห็น ลงวันที่ 
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

- การก าหนดให้บุคคลแต่ละกลุ่มสามารถ
เลือกกันเองหรือที่เรียกว่าการลงคะแนนเพ่ือคัด
กรอง เกรงว่าวิธีการดังกล่าวจะมีการทุจริต
เกิดข้ึน จึงควรให้บุคคลในแต่ละวิชาชีพใน ๒๐ 
กลุ่ม เลือกผู้สมัครข้ามกลุ่ม แต่กรณีนี้อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาคือ ผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ใช่
ตัวแทนของกลุ่ม ดังนั้น จึงควรมีการก าหนด
วิธีการเลือกกันเองของบุคคลในแต่ละกลุ่มให้เกิด
ความชัดเจน และหลากกลายในแต่ละวิชาชีพ 

๖) คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ  
ได้มีหนังสือเสนอความเห็น 
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 
 

 -  ควรใช้หลักการส าคัญของบทบัญญัติของ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติ)  
มาตรา ๑๐๗ วรรคสอง บัญญัติว่า “...หรือจะ
ก าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือกด้วย
วิธีการอ่ืนใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการ
คัดกรองก็ได้” เนื่องจาก ในความเป็นจริงของ
บริบทสังคมไทย กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่หลากหลาย

  มีความเห็นไม่แตกต่างกัน 
  
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๑๓) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอส่งบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๖ (๕) ภายในวัน
ถัดจากวันเลือกระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ในเขตอ าเภอใดมีผู้สมัคร
ไม่เกินห้ากลุ่ม เมื่อได้ด าเนินการเลือกตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให้มี
การแบ่งสายตาม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่
ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเอง
หรือเลือกตนเองมิได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุดมการณ์จะเป็นข้อด้อยอย่างยิ่งของผู้แทนกลุ่ม
เข้ารับสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาไปเลือกข้ามกลุ่ม
โดยไม่เข้าใจและไม่รู้จักรักษาธรรมชาติของการ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่มตนเอง 
ดังนั้น การเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มอาชีพในแต่
ละอ าเภอ เป็นกระบวนการที่ดีและท าให้เกิดการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี
ต่างๆ ซึ่งจะได้บุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจใน
กลุ่มอาชีพของตนเป็นอย่างดี แต่ควรระมัดระวัง
เรื่องบล็อกโหวต (Block Vote) ด้วยเช่นกัน 

- ต้องระมัดระวังในส่วนของผลกระทบของ 
การรวมกลุ่มที่อาจจะไปท าลายหลักการของการ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม หรือเป็นการ 
ไม่ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ที่ถูกต้อง
รองรับ โดยตัวแทนที่แท้จริง คือ (๑) อุดมการณ์
เหมือนกัน (๒) การรักษาผลประโยชน์ที่ถูกต้อง  
และ (๓) การพัฒนากลุ่มให้เกิดความยั่งยืน 

- การเลือกผู้สมัครในกลุ่มด้านอ่ืนที่ไม่ใช่กลุ่ม
เดียวกัน น่าจะท าให้เกิดระบบการเมืองแบบ
วิ่งเต้น และไม่สามารถแก้ไขปัญหาการBlock 
Vote ได้ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมทางการเมือง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบระบบอุปถัมภ์ค้ าจุน  การเล่นพรรคเล่นพวก 
ตลอดจนการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวบุคคลกัน 
หรือเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทางการเมืองแบบ
อุปถัมภ์ค้ าจุน (แบบไทย) และท าให้เกิด
บรรยากาศแต่ละคนในกลุ่มขาดความสามัคคี  
ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง 
เนื่องจากไม่ได้เลือกกันเอง แต่จะไปวิ่งเต้น 
หรือล็อบบี้ (Lobby) กลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่ม
อาชีพอ่ืนๆ ให้มาลงคะแนนให้ตนเอง เพื่อเป็น
การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น
เพ่ือชัยชนะ มิได้สะท้อนความส าคัญของกลุ่ม
ผลประโยชน์หรือกลุ่มอาชีพอ่ืนแต่อย่างใด 

- จากประสบการณ์การเลือกกันเองของการ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีการอ้างถึงการบล็อกโหวต (Block 
Vote) เป็นการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะบุคคล
ของกลุ่มท่ีแข็งแรงหรือบุคคลที่จับกลุ่มรวมกัน 
ตกลงกันก่อนหรือดูตัวกันก่อนว่าใครเป็นใครแล้ว
จัดแจงชี้แจง Nominee ให้มาลงคะแนนตามท่ี
ตกลงกัน ถึงแม้จะให้มีการเลือกไขว้ก็ท าได้ ทั้งนี้ 
การเลือกกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตนเอง แม้จะท าให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกันการบล็อกโหวต (Block Vote) แต่อาจ
สร้างความสับสนอย่างมากถึงการเป็นตัวแทน
กลุ่มอาชีพที่แท้จริง และไม่มีหลักประกันว่าจะท า
ให้การบล็อคโหวต (Block Vote) ลดน้อยลง
หรือไม่ 

 
 
 
 

๗) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  

- การเลือกแบบไขว้ อาจไม่สะท้อนกลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่มได้ อาจมีปัญหาในการปฏิบัติ และ
ไม่ได้ที่มาของ ส.ว. อย่างแท้จริง 

- การเลือกแบบไขว้ต้องก าหนดช่วงเวลา
ให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะเกิดการซื้อหรือฮ้ัวได้ง่ายขึ้น 

๘) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 

- เห็นด้วยกับก าหนดให้มีจ านวนเท่ากัน 
ทุกกลุ่ม โดยมีเหตุผลต่าง ๆ เช่น ป้องกัน 
การได้เปรียบเสียเปรียบ ไม่ซับซ้อน จะท าให้
ด าเนินการได้ง่าย ง่ายต่อการสรรหา เป้าหมาย
คือต้องการตัวแทนที่มีความรู้ความสามารถครบ
ทุกด้าน และตอบโจทย์ในพ้ืนที่ เป็นต้น โดยมี
ข้อเสนอให้มีจ านวนต่อกลุ่มแตกต่างกันไป เช่น 
๒ คน ๕ คน ๑๐ คน เป็นต้น 

- ทุกกลุ่มทั้งในระดับอ าเภอ และระดับ
จังหวัด เช่นสมัครเท่าไหร่ ก็จะมีกระบวนการ
เลือกกันเองให้เหลือกลุ่มละ ๑๐ คน หากไม่มี



๗๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 

กลุ่มอาชีพไหนก็ถือว่าขาด ระดับจังหวัดเหลือ
กลุ่มละ ๕ คน เมื่อถึงระดับประเทศให้เป็นการ
เลือกไขว้ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนในอ าเภอได้มี
กระบวนการมีส่วนร่วม และเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- ระดับอ าเภอให้เปิดกว้างของจ านวน แต่
เมื่อไปถึงระดับจังหวัดให้มีสัดส่วนที่เท่ากัน 

- ระดับอ าเภอก าหนดจ านวนในแต่ละกลุ่ม
สาขาตามอาชีพให้เท่ากัน เพราะมีผลต่อการ
เลือกแบบไขว้ในระดับจังหวัด คือ กลุ่มละ ๒ คน 

- ควรค านึงถึงกลุ่มประชากรส่วนภูมิภาค
ด้วย เช่น ภาคใต้ แบ่งตามสัดส่วนประชากร (๑๐ 
กลุ่ม อาจจะแบ่งอีก ๕ กลุ่มย่อย เพื่อให้ชาวบ้าน
รู้สึกว่ามีตัวแทนจากอาชีพของตน) 

- ไม่เห็นด้วย เพราะไม่สอดคล้องกับมาตรา 
๑๐๗ ที่ประชาชนมีสิทธิได้รับเลือกทุกคน 

- เห็นด้วยกับการใช้ระบบสัดส่วนทั้งระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด สะท้อนความเป็นจริง 
ในพ้ืนที่ และน่าจะเป็นระบบที่ธรรมที่สุด เพราะ
มีความสอดคล้องกับอาชีพของของแต่ละพ้ืนที่ 
ซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น บางจังหวัดมี



๗๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
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ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรกรเยอะ หรือบางอ าเภอไม่มีกลุ่มอาชีพ 
โดยควรให้เป็นไปตามธรรมชาติของการสมัคร 

- เป็นสัดส่วน แต่ต้องมีการก าหนดเงื่อนไข 
ขั้นต่ าจ านวนของทุกกลุ่ม 

- สมาชิกแต่ละอ าเภอจากภาคอีสานเป็น
เกษตรกร มีความแตกต่างกัน ส่วน กทม. เป็นใช้
แรงงานภาคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ    

- พิจารณาฐานข้อมูลอาชีพ ทั้งประเทศ
จากส านักงานสถิติแห่งชาติประกอบด้วย 

- ต้องระวังเรื่องผู้สมัครที่จะเลือกไปสมัคร
พ้ืนที่ที่จ านวนอาชีพด้านนั้นมีน้อย ซึ่งจะเพ่ิม
โอกาสการได้เป็น ส.ว. 

- แบ่งตามสัดส่วนแต่ไม่เกิน ๕ คน / กลุ่ม 
- ก าหนดผู้รับเลือกตามจ านวนกลุ่มอาชีพ

ของประชากรในอ าเภอ เช่น อ าเภอใหญ่ก็ให้มี
จ านวนกลุ่มอาชีพที่เยอะ ถ้าอ าเภอเล็กก็มี
จ านวนประชากรน้อย ก็อาจมีกลุ่มอาชีพน้อย 

- บางกลุ่ม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ อาจมี
ผู้สมัครแค่ ๑ คน ในระดับอ าเภอ จังหวัด หรือ
แม้แต่ระดับประเทศ ซึ่งอาจจะเป็นการได้เปรียบ
กว่ากลุ่มอ่ืน แต่ก็มีความจ าเป็น เพราะฉะนั้นจาก
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ระดับอ าเภอจึงไม่ควรเท่ากันในแต่ละกลุ่ม 
- กรณีการก าหนดจ านวนเป็นสัดส่วนกับ

จ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม อาจมีการขนคนหรือ
จ้างคนมาสมัคร ท าให้มีการได้สัดส่วนมากกว่า 

- เห็นด้วยเพราะ ตอบโจทย์ในเรื่องของ
จ านวนประชากร พ้ืนที่ที่มีประชากรมากก็จะมี
ปัญหามาก การได้ตัวแทนมากก็จะมาช่วย
แก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้มาก 

- ใน ๒๐ กลุ่ม ควรค านึงถึงสัดส่วน
ประชากรตามกลุ่มอาชีพ และการแบ่งโซนตาม
ภูมิภาค เพื่อให้ได้ ส.ว. ตามกลุ่มอาชีพท่ีมีความรู้
ความสามารถในอาชีพนั้นๆ อย่างแท้จริง 

- เห็นว่าทุกระดับควรค านึงถึงประชากร 
ในพ้ืนที่ 

- ดูประชากรในแต่ละพ้ืนที่ก่อน แล้วค่อย
ไปดูสัดส่วนอาชีพของประชากรในพ้ืนที่ 

- แบ่งการคัดเลือกตามกลุ่มอาชีพ เป็น ๓ 
ระดับ คือ กลุ่มอ าเภอเลือกกันเองในกลุ่มไปถึง
ระดับจังหวัดตามสัดส่วนประชากร และแบ่ง ๘ 
โซน ตามสัดส่วนภาค ภาคละ ๕๐ คน ได้ ๔๐๐ 
คน จาก ๔๐๐ คน เลือกให้เหลือ ๒๐๐ คน  
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โดยต้องมีตัวแทนจากทุกกลุ่มอาชีพ 
- สัดส่วนตามจ านวนอ าเภอของจังหวัด 

นั้น ๆ เช่น จังหวัด ก. มี ๒๕ อ าเภอ มีตัวแทน 
๒๕ คน 

- ระดับอ าเภอ ถ้าในแต่ละกลุ่มอาชีพมีไม่
ครบ ๒๐ คน จึงให้เพิ่ม 

- ในระดับอ าเภอให้ดูสัดส่วนประชากร 
ในอ าเภอเป็นเกณฑ์ในการก าหนดจ านวน ส.ว.   

- อ าเภอละ ๕ แล้วในจังหวัดให้เหลือ
จังหวัดละ ๑๐ คน 

- ในระดับอ าเภอ ควรเลือกกันเอง 
เนื่องจากย่อมรู้ว่าใครมีความสามารถอย่างไรและ
แต่ละกลุ่มจะรู้จักกันเองดีอยู่แล้ว ถึงจะมีล็อบบี้  
แต่ถึงอย่างไร กลุ่มก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดเป็น
ตัวแทน อีกทั้งกระบวนการก็ง่าย 

- เลือกกันเองให้เหลือ ๑๐ คน โดยไม่ต้อง
ดูอาชีพ ไม่ต้องแยกกลุ่ม 

- จาก ๒๐ กลุ่ม ให้มีการจัดเป็นหมวด ๆ 
ประมาณ ๕ หมวด แต่ละหมวดไม่ต้องเท่ากันก็
ได้แล้วเลือกกันเองในแต่ละกลุ่มอาชีพให้เลือก
กันเองเพ่ือไประดับจังหวัด 
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- ให้กลุ่มเลือกกันเองและเรียงล าดับ
คะแนน 

- เลือกกันเอง เพื่อให้ได้ตัวแทนในกลุ่มที่มี
ความเชี่ยวชาญมากที่สุด เนื่องจากแต่ละกลุ่ม
อาชีพจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าใครมีความ
เชี่ยวชาญและมีความอาวุโสมากท่ีสุด (โดยเลือก
กันเองให้เหลือ ๑๕ คน ก่อน แล้วจึงจับสลากให้
เหลือ ๑๐ คน) 

- เลือกกันเองในกลุ่ม โดยการให้ในกลุ่มตก
ลงกติกากันเองว่าจะเลือกแบบไหน ห้ามประกาศ
กติกา การคัดเลือกล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน 
การล็อบบี้ 

- ในระดับกลุ่มที่เลือกกันเองเพ่ือเป็น
ตัวแทนกลุ่ม ถ้าตัวเองมีสิทธิแค่ ๑ เสียง แต่ละ
คนก็จะเลือกตัวเอง ทุกคนที่สมัครก็จะได้คนละ 
๑ คะแนน ไม่มีใครชนะใคร ดังนั้น ควรจะมีสิทธิ
ต้องเลือกตัวเองได้ด้วย และก็เลือกคนอ่ืนในกลุ่ม
ได้ด้วย (เลือกแบบเรียบล าดับ) 

- ในแต่ละกลุ่ม ให้ ๑ คน มีสิทธิเลือกได้ ๕ 
เสียง และยังไงก็ต้องใช้สิทธิให้ครบ ๕ เสียง  
ถ้าเลือกไม่ครบ ๕ สิทธิให้เป็นบัตรเสีย จากนั้น 
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ให้เลือกไขว้ ระหว่างกลุ่ม ให้มีสิทธิเลือกได้
กลุ่มละ ๑ สิทธิ และต้องให้เลือกทุกกลุ่มตาม 
ที่มีผู้สมัคร เหลืออ าเภอละ ๓ คน 

- ถ้าสมัครไม่ครบตามจ านวนที่ต้องการ 
ก็ได้หมด 

การเลือกไขว้ 
- ให้เลือกไขว้ในทุกระดับการเลือกเพ่ือลด

การฮ้ัวระหว่างนักการเมืองด้วยกันเองได้ตัวแทน 
ที่มีความหลากหลาย 

 - ไม่เห็นด้วย กับการเลือกไขว้เนื่องจาก
ปัจจุบันมีการเรียน หรืออบรมกันหลายหลักสูตร
มีเครือข่ายเยอะจะมีการฮ้ัวกัน 

 - เลือกกันเองโดยคละกลุ่มอาชีพ  โดยให้
เหลือ ๒๐ คน โดยให้แต่ละกลุ่มอาชีพได้ตัวแทน
กลุ่มละ ๑ คน 

 - เลือกไขว้ (ห้ามเลือกกันเอง) เพ่ือได้ตัว
แทนที่มีความหลากหลาย 

 - เลือกกันเองในกลุ่มก่อนและจึงเลือกไขว้ 
ในระดับจังหวัด 

- เลือกไขว้แต่ควรแนะน าตัวก่อนที่จะมี 
การเลือก 
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 - ไม่เห็นด้วย กับการเลือกไขว้เพราะไม่
รู้จักกันและอาจซื้อเสียงได้ง่าย 

จับสลาก 
- เห็นด้วยกับวิธีการจับสลากเพ่ือป้องกัน 

การฮ้ัวกันเอง 
- เห็นด้วยกับวิธีการจับสลาก แต่ควรใช้

ร่วมกับวิธีอ่ืน เช่น การคัดเลือกกันเองภายใน
กลุ่มก่อน 

- เห็นด้วยกับวิธีการจับสลาก เพราะ
ผู้สมัครเป็นคนเก่งเท่าเทียมกันหมด โปร่งใส ไม่
เกิดการซื้อเสียง 

- ไม่ควรใช้ วิธีการจับสลากในทุกระดับ
เพราะท าให้ ส.ว. มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี และอาจจะ
ได้บุคคลที่ไม่ต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงศักดิ์ศรี
ของตัวแทนชายและหญิงย่อมหายไป 

- ไม่ควรใช้การจับสลาก เพราะมีโอกาสที่
จะเอาคนเก่งคนดี ออกไป และอาจจะได้คนที่ 
ไม่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพนั้นจริง ๆ 

- ทุกคนที่สมัครก็คือคนที่อยากมาเป็น
ตัวแทนอยู่แล้วโดยการรวมหมดทุกกลุ่มอาชีพเลย 
แล้วจับสลาก 
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- จับสลากในแต่ละกลุ่มอาชีพให้เหลือกลุ่ม
ละ ๑ คน เพื่อตัดบทบาทนักเลือกตั้ง 

- จับสลาก โดยคณะกรรมการ 
- จับสลาก โดยตัวเองเป็นผู้จับสลากเอง 
- เลือกกันเองและจับสลาก แล้วมาท าการ

สอบเพ่ือวัดผลได้ทุกเรื่อง และท าข้อสอบให้ยาก
ขึ้นตามระดับ 

- ยกเลิกระบบการเลือกไขว้ระหว่างกลุ่ม  
การจับสลากเนื่องจากต้องใช้ปัญญา ความรู้
ความสามารถ ถึงจะคัดเลือกผู้แทนที่เป็นคนดี
อย่างแท้จริง 

๙) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  

- ควรมีการจับสลากตั้งแต่เริ่มกระบวนการ
เลือกกลุ่ม และในการจับสลากระดับประเทศควร
ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนมาฮ้ัวได้ 
โดยอาจใช้วิธีการของ กสทช. ในการจัดสรรคลื่น
ความถี่ท่ีก าหนดให้ผู้ประมูลอยู่ในห้องเดียวกัน
และไม่ให้ติดต่อบุคคลภายนอกได้จนกว่าจะเสร็จ
สิ้นการประมูล มาเป็นตัวอย่าง เพ่ือป้องกันการฮ้ัว  

- ควรมีแผนฉุกเฉินเพ่ือรองรับปัญหาที่
อาจจะเกิดข้ึนในขั้นตอนการคัดกรองระดับ
อ าเภอและระดับจังหวัด เพราะผู้สมัครอาจมี

  ได้ปรับปรุงแล้ว 
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ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนมาก 
- การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ หากมี

การกระจุกตัวของบุคคลอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง  
จะมีการแก้ไขอย่างไร และควรก าหนด
หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนหรือไม่ 

- ควรจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ 
ในทุกพ้ืนที่ แม้อยู่พ้ืนที่อ่ืนก็สามารถไปเลือกได้
โดยไม่ต้องกลับไปพื้นท่ีของตน โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน 
และเป็นการเลือกวันเดียวกันทั่วประเทศ 

- เมื่อได้ตัวแทนกลุ่มอาชีพมาเป็นสมาชิก
วุฒิสภาแล้ว ในระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๕ ปี 
ควรให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีความเก่ียวพันกับกลุ่ม
อาชีพของตน โดยให้เป็นกรรมการในกลุ่มนั้น 
หรือให้เป็นคณะกรรมาธิการในสาขาอาชีพนั้น ๆ 
เพ่ือจะติดต่อสื่อสาร ติดตามความเคลื่อนไหว 
ในกลุ่ม และมีความเกี่ยวพันกัน 

การเลือกไขว้กัน 
- การเลือกต่างกลุ่ม หากมีการเลือกใน

ระดับต่อไปอาจมีผู้สมัครบางคนไม่ได้รับเลือก 
ยกตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน
หรือบุคคลที่มีคุณค่าในจังหวัดนั้น ซึ่งไม่โดดเด่น 



๘๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนต่างกลุ่มไม่รู้และไม่ได้เลือกเข้ามา ดังนั้น  
จึงขอเสนอให้พิจารณาวิธีการเลือกสมาชิกของ
สภาเกษตรกรแห่งชาติที่เลือกตั้งแต่ระดับต าบล 
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด มาเป็นตัวอย่าง
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

- ไม่ควรมีการเลือกต่างกลุ่ม แต่ให้ใช้
กระบวนการเลือกกันเองภายในกลุ่มเท่านั้น 
เพ่ือให้ได้คนที่ดีท่ีสุดในกลุ่ม เพราะการเลือกต่าง
กลุ่มจะท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการท างาน 

การจับสลาก 
- การจับสลาก อาจจะมีความก้ าก่ึงว่าจะ

เป็นการผสมผสานระหว่างการเลือกทางตรงหรือ
ทางอ้อม และการจับสลากนั้น จะได้คนดีเข้ามา
จริงหรือไม่ 

- สมาชิกวุฒิสภาไม่ควรมาด้วยระบบการ
จับสลาก เพราะจะท าให้ลดศักดิ์ศรีของการเป็น
ผู้แทนในรัฐสภา รวมถึงไม่มีหลักประกันได้ว่า 
ผู้ที่ท าหน้าที่จับสลากนั้นจะไม่ถูกซื้อเสียงล่วงหน้า 
หรือมีกระบวนการซื้อเสียงที่เบ็ดเสร็จเกิดขึ้น 

- ไม่สนับสนุนการจับสลากเพราะส่งเสริม
แนวคิดแบบงมงาย เป็นการเสี่ยงดวงแทนการ



๘๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเอง 
- การจับสลากอาจขัดหลักการตามมาตรา 

๑๐๗ ของรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้เลือกกันเอง 
- คนดีที่มีความรู้ความสามารถอาจ

ตัดสินใจไม่สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพราะคิด
ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกในช่วงของการจับสลากซึ่ง
มีความเสี่ยงสูง จึงท าให้ไม่ได้คนดีที่มีความรู้
ความสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน
อย่างแท้จริง 

- การจับสลากมีความถูกต้องและ
เหมาะสมหรือไม่ที่จะให้ “ดวง” มีส่วนช่วยใน
การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นผู้แทนของปวง
ชนชาวไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติอันทรง
เกียรติและมีความส าคัญยิ่งตามรัฐธรรมนูญ 

- วิธีการจับสลาก เป็นวิธีการที่ไม่ควรมี  
เพราะขาดความเป็นเหตุเป็นผล 

๑๐) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร  
กรรมการการเลือกตั้ง แสดง
ความคิดเห็นไว้ในงานสัมมนา
ที่รัฐสภา เมื่อวันพุธที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

- ไม่ควรมีการเลือกต่างกลุ่ม แต่ให้ใช้
กระบวนการเลือกกันเองภายในกลุ่มเท่านั้น 
เพ่ือให้ได้คนที่ดีท่ีสุดในกลุ่ม เพราะการเลือกต่าง
กลุ่มจะท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการท างาน 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๘๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๔๑  การเลือกระดับจังหวัด ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอต้องมาถึงสถานที่เลือก
และแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือมา
ไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
ก าหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดด าเนินการนับคะแนนของกลุ่ม
นั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับห้าคนแรกเป็น
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่ในล าดับใดมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน ให้ผู้ซึ่ง
ได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกใน
กลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก 

๑) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที ่๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

- อย่างน้อยท่ีจังหวัดควรมีตัวแทนจากกทุก
กลุ่มอาชีพ 

- ระดับจังหวัดไม่จ าเป็นต้องมีตัวแทนทุก
กลุ่มอาชีพ 

- หากจังหวัดไหนไม่มีคนสมัครในกลุ่มใด 
สัดส่วนมันจะหายไป เพราะฉะนั้น ควรเป็น
สัดส่วนอาชีพข้ันแรก แล้วไปดูสัดส่วนกลุ่ม
ผู้สมัครในระดับต่อไป 

- ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลมีการแบ่งกลุ่ม
การพัฒนาระดับจังหวัดด้วย เพราะฉะนั้นก็จะดู
ตามแนวนโยบายว่าแต่ละจังหวัดควรจะมีตัวแทน
เป็นกลุ่มอะไร 

- ไม่ควรใช้วิธีการเลือกไขว้ในระดับจังหวัด
เพราะอาจมีการฮ้ัว 

  ขึ้นอยู่กับผลการเลือกระดับ
อ าเภอ 

๒) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 
 

- ไม่ควรให้ผู้สมัครจับสลากเลือกกันเอง  
แต่ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจับสลากในระดับ
จังหวัดแทน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จับสลากในระดบัประเทศแทน 

 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๘๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ใน
สถานที่เลือกในระหว่างการด าเนินการเลือกข้ันต่อไป ให้ผู้นั้นหมด
สิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือก 
ตาม (๕) มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอรวมกัน
แล้วไม่เกินห้าคน หรือมารายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินห้าคนให้ผู้
ได้รับเลือกในระดับอ าเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องด าเนินการเลือกกันเอง 
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวใน
กลุ่มนั้นได้รับเลือกขั้นต้นส าหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ ให้งดการ
ด าเนินการให้มีการเลือกส าหรับกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการ
เลือกของกลุ่มอ่ืน ๆ 

(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้
ได้รับเลือกของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม 
(๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย 
แต่ละสายประกอบด้วยจ านวนกลุ่มเท่ากัน เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากัน
ไม่ได้ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจ านวนกลุ่มใกล้เคียงกัน 
มากที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อย
กว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๙) ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่ม
ของตนจะอยู่ในสายใด 



๙๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเอง
มิได้ 

(๑๒) เมื่อด าเนินการเลือกตาม (๑๑) แล้ว ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดด าเนินการให้มีการนับคะแนน
โดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองล าดับแรกของแต่ละกลุ่ม 
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้น เพ่ือไปด าเนินการ
เลือกในระดับประเทศต่อไป ในกรณีท่ีในล าดับใดมีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้
คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่ม
นั้น และในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้
คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๑๓) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒) ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๙ (๕) 
ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ในเขตจังหวัดใดมีผู้ได้รับ
เลือกจากอ าเภอทุกอ าเภอมาระดับจังหวัดไม่เกินห้ากลุ่ม  
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เมื่อได้ด าเนินการเลือกตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย
ตาม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มได้
คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือก
ตนเองมิได้ 

มาตรา ๔๒  การเลือกระดับประเทศ ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือก
และแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือมา
ไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม
รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศก าหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่ม
เดียวกันได้ไม่เกินสิบคนโดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการนับคะแนนของ
กลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับสี่สิบคนแรก
เป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้น 

งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม 
๒๕๖๐) 
 

- ระดับประเทศ ต้องมีการก าหนดจ านวน 
ที่แน่นอนทุกกลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มละ ๑๐ คน 

- เห็นด้วยกับวิธีการจับสลากเฉพาะที่ใช้ใน
ระดับประเทศ โดยมีวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีอ่ืน
มาแล้ว 

- ให้การคัดเลือกสิ้นสุดในระดับภูมิภาค 
เช่น แบ่งเป็น ๘ โซน ได ้๔๐๐ คน ใน
ระดับประเทศ เลือกไขว้ให้ได้ ๒๐๐ คน 

- ระดับประเทศเลือกกันเองได้ ๒ เบอร์ 
และเลือกตัวเองได้ หากเลือกน้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้บัตรเสีย 

- ระดับประเทศเลือกไขว้ แต่ขอให้มีสิทธิ์
ในการลงคะแนนให้กลุ่มตัวเองได้ด้วย 

 

  ใช้ระบบเดียวกันทั้งการเลือก
ในระดับอ าเภอ จังหวัด และ
ประเทศ 
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ของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีในล าดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุ
ให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่สิบคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าว
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีท่ีมีผู้ได้
คะแนนไม่ถึงสี่สิบคน แต่มีจ านวนตั้งแต่ยี่สิบคนข้ึนไป ให้ผู้ได้รับ
เลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นมีเท่าที่มีอยู่ แต่ถ้ามีผู้ได้คะแนนไม่ถึงยี่สิบ
คน ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือก
ซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่เพ่ือให้ได้
จ านวนยี่สิบคน  

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ใน
สถานทีเ่ลือกในระหว่างการด าเนินการเลือกข้ันต่อไป ให้ผู้นั้นหมด
สิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือก 
มีเพียงเท่าท่ีมีอยู่ 

(๗) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้
ได้รับเลือกของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม 
(๘) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๘) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย แต่
ละสายประกอบด้วยจ านวนกลุ่มเท่ากัน เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากัน
ไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจ านวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากท่ีสุด  
และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม
กลุ่ม และให้บุคคลตาม (๗) ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตน
จะอยู่ในสายใด 
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(๙) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกินห้าคน ผู้ได้รับ
เลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๐) เมื่อด าเนินการเลือกตาม (๙) แล้ว ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับประเทศด าเนินการให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผย 
แล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบ 

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม (๑๐) แล้ว ให้รอไว้
ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้า
คณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริตและเที่ยง
ธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตาม (๑๐) ในราชกิจจานุเบกษา  
โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับ
ที่สิบเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น ๆ และผู้ได้รับ
คะแนนล าดับที่สิบเอ็ดถึงล าดับที่สิบห้าของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชี
ส ารองของกลุ่มนั้น และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 

ในการจัดเรียงล าดับตามวรรคสองส าหรับผู้ที่อยู่ในล าดับ
ที่มีคะแนนเท่ากัน ให้จัดให้มีการจับสลากเพ่ือเรียงล าดับต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  
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มาตรา ๔๓  ในกรณีที่คณะกรรมการก าหนดให้มีการนับ
คะแนนด้วยเครื่องกลหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าได้ด าเนินการนั้น
โดยเปิดเผย ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผยแล้ว 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอ าเภอ หรือผู้มีสิทธิ
เลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เห็นว่าการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผู้อ านวยการการเลือก  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นมี
สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่มีการ
ออกค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย 
โดยอนุโลม 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นกรณีค าสั่งของคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการเลือก หรือพนักงานเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวกับการเลือกเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี้ 
“ในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอ าเภอ หรือผู้มี

สิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
เห็นว่าค าสั่งหรือการกระท าของคณะกรรมการ 
ผู้อ านวยการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่
เกี่ยวกับการเลือกเป็นไปโดยไม่ถูกต้องหรือไม่
ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้อง
คัดค้านต่อศาลปกครองสูงสุด 

ในการพิจารณาและมีองค์คณะ  
วิธีพิจารณา และการจัดท าค าวินิจฉัยของ 
ศาลปกครองสูงสุดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณา
เป็นไปให้กระท าโดยรวดเร็วและเท่ียงธรรมและ

 แก้ไขให้สอดคล้องกับความเห็น
แล้ว 



๙๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกในแต่ละระดับไม่น้อย
กว่าหนึ่งวัน ในการนี้ อาจก าหนดให้ศาลปกครอง
ชั้นต้นที่มีเขตอ านาจเป็นผู้รับค าร้อง สืบแสวงหา
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน หรือด าเนินการ
อ่ืนที่จ าเป็นแทนก็ได้ ระเบียบดังกล่าวให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  
เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลปกครองสูงสุดยังมิได้
วินิจฉัย ให้ด าเนินการเลือก  ในกรณีเช่นนี้ ค า
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดไม่มีผลกระทบต่อ
การเลือกที่ด าเนินการไปแล้ว” 

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใดมี
จ านวนไม่ครบ ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอ่ืนใด
อันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้ประธาน
วุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารอง
ของกลุ่มนั้นขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามล าดับ  
และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 
ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวยังมิได้เข้ารับต าแหน่ง ให้วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่  

หากมีกรณีท่ีต้องเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารองของกลุ่มใด
ขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่มีบุคคล
ในบัญชีส ารองของกลุ่มนั้นเหลืออยู่ไม่ว่าด้วยเหตุใด  

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการเข้าสู่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

การเลือกสมาชิกแทนต าแหน่งที่ว่างควร
เพ่ิมเติมถ้อยค า ให้ชัดเจนว่า เป็นการเลือก
สมาชิกเพ่ือให้ครบตามจ านวนสองร้อยคน ไม่ใช่
เป็นการเลือกเพ่ือทดแทนเฉพาะต าแหน่งที่ว่าง
เท่านั้น 

 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๙๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารองในกลุ่ม
อ่ืนใดที่ยังมีผู้อยู่ในบัญชีส ารองเหลืออยู่ แล้วด าเนินการเลื่อนบุคคล
นั้นขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง การจับสลาก
ดังกล่าวให้มีผลเฉพาะการแต่งตั้งครั้งนั้น 

ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีส ารอง
เหลืออยู่ส าหรับการเลื่อนบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ตามวรรคสอง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่  
แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้
ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ในกรณีเช่นว่า
นี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของ
วุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๔๖  ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของบุคคล
ออกจากบัญชีส ารองเมื่อ 

(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 
(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีส ารองกลุ่ม

ใดกระท าการใดหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับการกระท าใดของบุคคลอื่น 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

อันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม 
(๕) ศาลฎีกามีค าพิพากษาตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม 
ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และให้ถือว่าบัญชีส ารองมีเพียงเท่าท่ีมีอยู่ 
 มาตรา ๔๗  ในกรณีตามมาตรา ๔๖ (๔) และในกรณีท่ีมี

หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีส ารองผู้ใดลาออกโดย
เจตนาเพ่ือให้บุคคลในล าดับถัดลงไปได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในล าดับถัดไปหรือ
บุคคลอื่นใดได้ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่สมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลในบัญชีส ารองเพ่ือลาออก  
ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของบุคคลในบัญชีส ารอง 

ควรมีบทก าหนดโทษส าหรับบุคคล 
ในล าดับถัดไปที่ได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
แทนด้วย รวมทั้งเพ่ิมเติมถ้อยค าให้ชัดเจน  
เพ่ือแสดงถึงการมีเจตนาพิเศษในการลาออก 
เพ่ือหวังผล ให้บุคคลในล าดับถัดไปได้รับเลื่อน
ขึ้นมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตน 

  เห็นพ้องด้วย 

มาตรา ๔๘  หีบบัตรและบัตรลงคะแนน ให้มีลักษณะ
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ในการก าหนดเกี่ยวกับหีบบัตรต้อง
ก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๔๙  วิธีการลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้บัตรอ่ืนอันมิใช่
บัตรลงคะแนนตามมาตรา ๔๘ ลงคะแนนเลือก  

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๙๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๕๑  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดน าบัตรลงคะแนน
ออกไปจากสถานที่เลือก 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่
สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรลงคะแนน  

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

 มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรลงคะแนนใส่ลงในหีบ
บัตรลงคะแนนโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระท า
การใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพ่ือแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อ
เลือกโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใดอันเป็นเหตุให้มี
บัตรลงคะแนนเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๔  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรลงคะแนน 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการห้ามถ่ายภาพบัตรลงคะแนน 
ควรก าหนดบทบัญญัติ ให้มีความชัดเจน 

กรณีการห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือก  ใช้เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรลงคะแนน ทั้งกรณีก่อน
ลงคะแนนและหลังลงคะแนน 

  ด าเนินการแล้ว 

มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกน าบัตรลงคะแนนที่
เลือกแล้วแสดงต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้ผู้อื่นทราบว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๖  บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย
และมิให้นับเป็นคะแนน 

(๑) บัตรปลอม  

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

ประเด็นลักษณะของบัตรเสีย  
บทบัญญัติ กรณีบัตรลงคะแนนประเภทใดให้

ถือว่าเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน ซึ่ง

  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดตาม (๑๐)  



๙๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือ
เขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากเครื่องหมายใน
การลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก   

(๓) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
(๕) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 
(๖) บัตรที่ลงคะแนนให้ตนเองในกรณีที่ห้ามลงคะแนนให้

ตนเอง 
(๗) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลในกลุ่มเดียวกันในกรณีที่

ห้ามลงคะแนนให้บุคคลในกลุ่มเดียวกัน 
(๘) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลเกินจ านวนที่ก าหนด 
(๙) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน 
(๑๐) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ว่าเป็นบัตรเสีย 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

กรณีดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงบัตรลงคะแนนที่
ไม่มีการท าเครื่องหมายใด หรือมีการท า
เครื่องหมาย   แต่ไม่สามารถทราบได้ว่าเลือกผู้ใด 
จึงเห็นควรเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวเพ่ือให้มี
ความครอบคลุมยิ่งขึ้น 

 

มาตรา ๕๗  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเลือกให้แก่
ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกซ่ึงเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก ให้ผู้อ านวยการการเลือก
จัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการเลือกของคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกไว้เป็น
พิเศษตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการอ านวยความสะดวกในการ
ใช้สิทธิเลือกของผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกซึ่ง
เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ  
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก 

ควรก าหนดถ้อยค าของบทบัญญัติ  
ในลักษณะเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติ

  เห็นด้วย 



๑๐๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (มาตรา ๖๙ 
และมาตรา ๗๐) 

หมวด ๔ 
การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัคร 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรค
หนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติท่ีพึงต้อง
ปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะน า 
หรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของผู้สมัคร 
โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็น มีอ านาจ
สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระท าใดที่เห็นว่าอาจเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด  

ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็น

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๐๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

โทษแก่ผู้สมัครใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ า
กระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือท่ีว่าการอ าเภอ ใน
เขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตจังหวัด 
หรืออ าเภอใดก็ได้ 

มาตรา ๕๙  ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควร
สงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม  
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกการเลือก และสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งให้กรรมการแต่ละคนซึ่งพบ
เห็นการกระท าความผิดในเขตอ าเภอหรือจังหวัดใด ให้มีอ านาจ
กระท าได้ส าหรับการเลือกในเขตอ าเภอหรือจังหวัดนั้น  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกผู้ใดพบ
เห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการ
หรือกรรมการทราบโดยพลัน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๐  ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการใด หรือรู้เห็นกับการกระท า
ใดของบุคคลอ่ืน อันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยง
ธรรม ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้
เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ค าสั่งของ

๑) สภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
 

- ให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน 
ในคดีเลือกตั้ง เพ่ือให้พยานมั่นใจว่าจะปลอดภัย 
จากการมาเป็นพยานให้แก่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง 

 

  มีกฎหมายแล้ว 



๑๐๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องต่อ

ศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
 

๒) คณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๑. ประเด็นการเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัครกรณีท าให้การเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

ควรแก้ไขถ้อยค า เพ่ือให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น ดังนี้  

“ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการใด หรือรู้
เห็นกับการกระท าใดของบุคคลอื่น อันท าให้การ
เลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้
คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ
ผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปี ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด และให้
ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ค าสั่งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นที่สุดเมื่อคณะกรรมการมีค าสั่ง  
ตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้นั้น” 

 

 เห็นพ้องด้วย 



๑๐๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

๒. ประเด็นการเพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง 

ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งในวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติมาตรา ๒๒๖ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ 
เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดเพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก ลงคะแนน
หรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรือ
อายัดเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวไว้เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๒  เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือก 
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็น
กับการกระท าของบุคคลอ่ืน อันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือ
สั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาล
ฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด เมื่อศาลฎีกา 

๑) งานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อรา่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญ  
ตามภูมิภาคต่างๆ จ านวน ๔ 
ครั้ง คือ จังหวัดอุดรธานี/
เชียงใหม่/เพชรบุรี/สงขลา  
    (วันอาทิตย์ที่ ๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่๑๙ กุมภาพันธ์  

- ควรก าหนดบทลงโทษ หากมีการบล็อก
โหวต ให้ตัดสิทธิทางการเมือง ไม่สามารถเป็น 
ส.ว. ได้ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๐๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วนัที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่
ในบัญชีส ารองด้วย และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท า
ความผิด ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีส ารอง 
และให้น าความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดย
อนุโลม 

 

๒๕๖๐/ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐/ 
วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 
๒) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ 

- กรณีการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ควรให้อ านาจ กกต. ในการสั่งให้มี 
การเลือก ส.ว. ใหม่ ภายหลังการประกาศ 
ผลการเลือกได้ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม 
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๘๕ วรรคสี่ ประกอบ
มาตรา ๒๒๔ (๔) 

  มีแล้ว 

๓) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑) สมาชิกวุฒิสภาถือเป็นผู้แทนปวงชน
ชาวไทยและเป็นบุคคลต้นแบบ หากกระท า
ความผิดหรือกระท าการอันไม่เหมาะสม ก็ควร
พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
และไม่สมควรได้รับเลือกอีกต่อไป 

๒) หากมีการรับสารภาพว่าทุจริต ควรน า
หลักรัฐศาสตร์มาใช้โดยการให้รางวัล เพ่ือจะได้
ลดการทุจริตลง 

  เห็นพ้องด้วย 

๔) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ประเด็นการเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 

ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของการ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในวรรคหนึ่งด้วย เพื่อให้

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๐๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๒๒๖ วรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๓  เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตาม
มาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว หากความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า
สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยังศาล
รัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น      
 

 

หมวด ๕ 
การคัดค้าน 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๖๔  ผู้สมัครในระดับอ าเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกใน
ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านว่าการ
เลือกในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
ที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อคณะกรรมการภายในสาม
วันนับแต่วันเลือกในระดับนั้น ๆ และให้คณะกรรมการวินิจฉัย
โดยเร็ว หากเห็นว่ามีกรณีไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกเป็นไป
โดยไม่สุจริต ไมเ่ที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ให้คณะกรรมการสั่งยกค าร้อง และให้การเลือกด าเนินการต่อไป  
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือก
เป็นไปโดยไม่สุจริต ไมเ่ที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้
คณะกรรมการด าเนินการตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ค าวินิจฉัยของ

๑) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 
 
 
 

-  ควรให้ประชาชนสามารถคัดค้านการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ทุกระดับ เพื่อความสุจริต 
และโปร่งใส หากให้สิทธิเฉพาะผู้สมัครคัดค้าน
กันเอง อาจเป็นช่องโหว่ให้มีการซื้อตัวผู้สมัคร
หรืออาจมีการรับจ้างมาสมัคร เพ่ือผลประโยชน์
ของกลุ่มตนได้ 

ก าหนดให้เฉพาะผู้สมัคร
หรือผู้มีสิทธิเลือก  

๒) กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย 
สู่ความยั่งยืน (ภาค
ประชาชน) ได้แสดงความ
คิดเห็นผ่าน website ของ
คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๔ 

- การคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ในแต่ละระดับ ควรให้อ านาจแก่ประชาชนทั่วไป 
มีสิทธิในการคัดค้านการเลือกด้วย เพราะการ
ก าหนดให้การค้านเป็นสิทธิของผู้สมัครเพียง
อย่างเดียวจะท าให้เกิดช่องโหว่ในการทุจริต  

 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๐๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

สิงหาคม ๒๕๖๐  
๓) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นกระบวนการวินิจฉัยค าร้อง
คัดค้านของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๑. กระบวนการวินิจฉัยคดีของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะสามารถ
ด าเนินการ  ได้ทันภายในก าหนดเวลาหรือไม่ 
โดยไม่กระทบต่อความยุติธรรม ซึ่งหาก
ระยะเวลาด าเนินการค่อนข้างจ ากัด จึงเห็นควร
ให้มีการขยายระยะเวลาในการเลือกแต่ละระดับได้ 

๒. การก าหนดให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเป็นที่สุดตามวรรคท้าย เป็นไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๒๕ วรรคสอง แห่ง
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น ผู้สมัครหรือผู้ที่ถูกโต้แย้งสิทธิ
ตามมาตราดังกล่าว จึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องร้อง
ด าเนินคดีทางศาลได้ 

๓. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่อาจ
วินิจฉัยค าร้องคัดค้านได้ทันภายในก าหนดเวลา 
ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการก ากับดูแลให้การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้ง

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๐๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

อยู่ภายในระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
๔. ความในมาตราที่ก าหนดว่า “การเลือก

เป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” เห็นควรแก้ไขเป็น “การเลือกเป็นไป
โดยไม่สุจริต หรือไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” ทั้งนี้ ควรแก้ไขบทบัญญัติของมาตรา
อ่ืน ๆ ในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกันทั้งฉบับ 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

- สมาชิกวุฒิสภาเป็นสภาสูง จึงควร
ก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงกว่าสภาผู้แทนราษฎร 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

มาตรา ๖๕  ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่า
การให้ข้อมูล การชี้เบาะแสหรือค าให้การของบุคคลซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การ
กระท าความผิดของผู้กระท าความผิดคนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญ และ
สามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท า
ความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้
เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้
สิทธิในการด าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏใน

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๐๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือไม่ไป
เบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยค า
ไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการ
อาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง 
และการเพิกถอนการกันไว้เป็นพยานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ก าหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนดระยะเวลา
หรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าว
มีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค า
พิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่งหรือค า
พิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการก าหนดบทยกเว้นกรณีศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่งหรือค า
พิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

บทบัญญัติเป็นการก าหนดให้การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีผลในทันทีและเริ่มนับระยะเวลา
นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา ดังนั้น 
การที่ก าหนดบทยกเว้นไว้ในตอนท้ายของมาตรา
ดังกล่าวนั้น มีวัตถุประสงค์อย่างไร 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

มาตรา ๖๗  ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือ
มากกว่าหนึ่งอ าเภออันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดห้าปี 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นบทก าหนดโทษกรณีการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง (เดิม)  

กรณไีม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (เดิม)  
วรรคสอง เห็นควรก าหนดเฉพาะโทษทางปกครอง
เท่านั้น โดยไม่ควรก าหนดบทลงโทษในทางอาญา
ไว้ เนื่องจากเป็นลักษณะความผิดที่ไม่ร้ายแรง

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๐๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

และการรับสมัครย่อมมีระบบการตรวจสอบ 
อยู่แล้ว  ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
วรรคสามของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๖๘  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นบทก าหนดโทษกรณีฝ่าฝืน
มาตรา ๑๗ (เดิม)  

ตามบทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา ๑๗ 
(เดิม) ที่เป็นการก าหนดให้การด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร เป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือมอบหมาย
หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูล
เกี่ยวกับผู้สมัคร ในกรณีดังกล่าว หากปรากฏว่ามี
การรั่วไหลของข้อมูล โดยมิใช่เกิดจากการกระท า
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จึงไม่ควรก าหนดให้เป็นความผิดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

มาตรา ๖๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการก าหนดระยะเวลาการเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้ง  

บทก าหนดโทษไม่ควรก าหนดระยะเวลา
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในอัตราโทษเดียวกัน 
เพราะการกระท าความผิดของทั้งสองมาตรา
ดังกล่าว อาจส่งผลต่อกระบวนการได้มาซึ่ง

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

สมาชิกวุฒิสภาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ
ผลกระทบของการกระท าที่มีต่อบุคคลภายนอก
ซึ่งไม่ใช่ผู้สมัคร ดังนั้น จึงเห็นควรก าหนดให้การ
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัคร ให้มีก าหนด
เพียง ๕ ปี เท่านั้น 

มาตรา ๗๐  ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี  

บุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะน าตัว
โดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๓๖ ต้องระวาง
โทษเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๗๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 
๓๘ วรรคหนึ่ง หรือขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่เลือกตามมาตรา 
๓๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยขึ้นในสถานที่เลือก ต้องระวางโทษเพ่ิมข้ึนเป็นสอง
เท่า และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   



๑๑๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๗๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ มาตรา ๕๐ มาตรา 
๕๑ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๗๓  ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๗๔  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่
ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัครรับเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการก าหนดลักษณะ 
ของความผิด  

บทก าหนด เป็นกรณีผู้สมัครรับเลือกรู้อยู่
แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก จึงควร
ก าหนดให้ชัดเจนในลักษณะของความผิดที่
ข้อเท็จจริงดังกล่าวต้องรับฟังเป็นยุติแล้วเท่านั้น 

ประเด็นการก าหนดอัตราโทษ  
การก าหนดอัตราโทษ กรณีผู้ใดรู้อยู่แล้วว่า

ตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใดได้
สมัครรับเลือก มีความแตกต่างกับอัตราโทษของ
ฐานความผิดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันที่มีการ
ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการร่าง

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
มาตรา ๑๕๐ จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีอัตรา
โทษเท่ากัน 

มาตรา ๗๕  ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อ
รับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดห้าปี 

๑) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

- หากตรวจสอบและมีหลักฐานพบว่า
ผู้สมัครระบุสาขาอาชีพที่เป็นเท็จและไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง ให้ก าหนดบทลงโทษด้วยการปลด
ออก และยกเลิกสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งทุกเวที 
รวมทั้งให้ยกเลิกการใช้สิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

๒) คณะกรรมการ
พิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ประเด็นการก าหนดระยะเวลาการ 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

บทก าหนดโทษกรณีการรับรองหรือเป็น
พยานซึ่งลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่
ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ จึงเห็นควรแก้ไข
เพ่ิมเติมระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้กระท าความผิดดังกล่าวเป็นเวลา ๕ ป ี

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

มาตรา ๗๖  กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ใด
กระท าการโดยวิธีใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับ
เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือท าให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท 

๑) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

๑) การก าหนดบทลงโทษผู้สมัครหรือผู้ให้
ความช่วยเหลือการกระท าการทุจริตในการเลือก  
ควรระบุโทษให้หนักและชัดเจน 

๒) ควรก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่ช่วยเหลือ
ผู้สมัครให้ได้รับการเลือก รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และคณะกรรมการอิสระด้วย โดยให้นิยาม

เนื่องจากมีความประสงค์
เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาปลอดจาก
หรือปราศจากการเมืองและ
พรรคการเมือง 

ส่วนค าว่า “ช่วยเหลือ” 
เพ่ือให้มีความหมายอย่าง



๑๑๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้นั้น 

ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
อ่ืนใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือ
เพ่ือให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 
 
 
 
 
 

ความหมายของค าว่า “ช่วยเหลือ” ให้ชัดเจนว่า 
การกระท าใดที่เข้าข่ายการช่วยเหลือ เช่น การ
แสดงทัศนคติท่ัวไป การกล่าวถึงผู้สมัคร การให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน ฯลฯ  

กว้างขวางโดยครอบคลุมถึง 
ทุกวิธีใดๆ ของการกระท า 
อันเป็นการช่วยเหลือ 

 
๒) กลุ่มปฏิรูปประเทศไทย 
สู่ความยั่งยืน (ภาค
ประชาชน) ได้แสดงความ
คิดเห็นผ่าน website ของ
คณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  
 

  - ควรรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่องค์กรอิสระด้วย ทั้งนี้ เห็นควรตัด 
ค าว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในพรรคการเมือง” 
ออก เพราะอาจหมายรวมถึงประชาชนที่เป็น
เพียงสมาชิกพรรคทั่วไปด้วย โดยควรก าหนด
เฉพาะกรรมการบริหารพรรคก็เพียงพอแล้ว 

   - ควรนิยามความหมายของค าว่า “การ
ช่วยเหลือ” ให้ชัดเจนว่า การกระท าใดบ้างที่ 
เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือ เช่น การแสดงทัศนคติ
ทั่วไป การกล่าวถึงผู้สมัครเชิงบวกเชิงลบ การให้
สัมภาษณ์สื่อมวลชน การโพสต์ Facebook การ
โพสต์ในกลุ่ม Line  

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

๓) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ประเด็นการให้มีโทษของการเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง   

บทก าหนดโทษตามวรรคหนึ่ง เป็นกรณีท่ี
ก าหนดให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง หรือผู้ด ารง

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ต าแหน่งทางการเมือง กระท าการช่วยเหลือ
ผู้สมัครให้ได้รับเลือกหรือไม่ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา จึงเห็นควรก าหนดให้มีโทษของ
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๗๗  ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อ่ืน
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือ
กระท าการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะ
เลือกหรือได้รับเลือก หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก
ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  

(๑) จัด ท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม
เพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้แก่ผู้ใด 

(๒) ท าการแนะน าตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่น
เริงต่าง ๆ 

(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๔) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย

ด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้บุคคลอ่ืนเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นองค์ประกอบของการกระท า
ความผิดตามบทก าหนดโทษ 

บทก าหนดโทษ ควรก าหนดองค์ประกอบ
ของการกระท าความผิดให้ครอบคลุมถึงการ
กระท าความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระท าอันไม่
ชอบด้วยกฎหมายด้วยการจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มี
สิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด
ตามมาตรา ๕๗ (เดิม) ด้วย 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 
ความผิดตาม (๑) ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และให้
คณะกรรมการมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้   

มาตรา ๗๘  ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ
ผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะกลั่นแกล้งให้
ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือ
เพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยค า
ต่อคณะกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดยี่สิบปี 

 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการเพิกถอนสิทธิของผู้กระท าการอัน
เป็นเท็จเพื่อให้ผู้อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครกระท า
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการกลั่นแกล้งให้
ผู้นั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือเป็นการแจ้ง
หรอืให้ถ้อยค าต่อคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  

- บทบัญญัติของ วรรคสอง เห็นควร
เพ่ิมเติมกรณีการกระท าที่มีลักษณะเป็น 
การกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งด้วยหรือไม่ หากเห็นควรเพ่ิมเติม             
กรณีดังกล่าว ควรเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มาตรา ๑๔๑ ด้วย 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

- บทบัญญัติของ วรรคสองและวรรคสาม กรณี
โทษทางปกครองที่มีการก าหนดให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้กระท าความผิด มีความ
แตกต่างกับกรณีฐานความผิดในลักษณะอย่าง
เดียวกันที่ก าหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (ฉบับ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มาตรา ๑๔๑ ที่ก าหนด 
ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีก าหนดระยะเวลา 

มาตรา ๗๙  ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดเพ่ือลงสมัครรับเลือกหรือไม่ลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์
แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๘๐  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ ให้บัตร
ลงคะแนนช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระท าด้วย
ประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได ้ต้องระวางโทษ
จ าคุกไมเ่กินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการ

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการใช้ถ้อยค าว่า “บัตรดี”   
๑) ค าว่า “บัตรดี” มีความแตกต่างกับถ้อยค า

ที่ใช้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มาตรา ๑๔๒  

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับการเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

 

ซ่ึงเป็นการก าหนดในฐานความผิด ในลักษณะ
อย่างเดียวกัน แต่มีการใช้ถ้อยค าว่า “บัตรที่
ใช้ได”้ จึงเห็นควรก าหนดบทบัญญัติของ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้มีรูปแบบในการ
ใช้ถ้อยค าอย่างเดียวกัน 

๒) ไม่มีการก าหนดการกระท าความผิดของ
ผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือก จึงควรเพ่ิมบทบัญญัติขึ้นใหม่เป็นวรรคสอง 
เช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
มาตรา ๑๔๒ 

มาตรา ๘๑  ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือเลือก
หรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี 
ถึงห้าป ีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๘๒  ผู้ใดกระท าการโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วย
กฎหมายเปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ หรือท าให้
ไร้ประโยชน์ หรือน าไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนหรือบัตรลงคะแนน 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

ประเด็นการก าหนดอัตราโทษจ าคุก 
ขั้นต่ า และระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในลักษณะของ

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๘ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกท่ีผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกได้จัดท าตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิดหีบบัตรลงคะแนนที่ตั้ง
ไว้เพ่ือการเลือก หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนนั้นเพ่ือ
รักษาไว้เมื่อการเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

การกระท าผิดและอัตราโทษท่ีก าหนดไว้ของบท
ก าหนดโทษตามมาตรา ๗๐ (เดิม) และมาตรา 
๗๖ (เดิม)  แล้ว เห็นควรที่จะก าหนดอัตราโทษ
จ าคุกขั้นต่ าตั้งแต่ ๑ ปี ไว้เช่นเดียวกัน 

มาตรา ๘๓  ผู้ใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
และอ านาจในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนส าหรับการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบ  
ไม่ว่าบัตรลงคะแนนนั้นจะเป็นบัตรลงคะแนนที่ส านักงานเป็นผู้จัด
ให้มีข้ึนหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ต้องระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกกึ่งหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 
 
 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

บทก าหนดโทษที่เป็นการกระท าความผิด 
ที่มีลักษณะรุนแรงและส่งผลให้การเลือกสมาชิก
วุฒิสภาเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น จึงควรก าหนดให้
อัตราโทษจ าคุกของทั้งสามมาตราดังกล่าว  
มีอัตราโทษจ าคุกขั้นต่ าตั้งแต่หนึ่งปีด้วย 

นอกจากนี้ ส าหรับการให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนด ๕ ปี นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราโทษในมาตราอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการก าหนด
อัตราโทษทางอาญาที่ต่ ากว่า แต่ให้การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีก าหนด ๑๐ ปี ดังนั้น จึงเห็นควร
เพ่ิมเติมระยะเวลาการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
เป็นเวลา ๑๐ ปี เช่นเดียวกัน 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๑๙ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๔  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจนับบัตร
ลงคะแนนหรือนับคะแนนให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนน
ให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดยมิได้มีอ านาจกระท าโดย
ชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรลงคะแนนช ารุดหรือเสียหายหรือให้เป็น
บัตรเสียหรือกระท าการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตร
ที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรลงคะแนนให้ผิดไปจากความจริง หรือท า
รายงานการเลือกไม่ตรงความเป็นจริง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด
ยี่สิบปี 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๘๕  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ 
เกี่ยวกับผลของการเลือกต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีก าหนดสิบปี 
และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้สมัคร 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 
 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  

อัตราโทษทางอาญาที่ก าหนดไว้ต่ ากว่าฐาน
ความผิดเดียวกันที่ก าหนดไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 
(ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันที่ ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) มาตรา ๑๔๗ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๒๐ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิก
วุฒิสภาผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกใหม่ไม่ว่าจะมีค าร้องขอ
หรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือก
ครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น จ านวนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่
คณะกรรมการเสนอต่อศาล  

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือการ
พัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง   

  

๑) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ 
 

ในคดีเลือกตั้งให้ศาลวินิจฉัยให้ผู้กระท า
ความผิดชดใช้ค่าเสียหายในการจัดการเลือกตั้ง 
ที่ผ่านมาแทนค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่ 
เพ่ือไม่ให้พยานต้องไปให้การในคดีแพ่งอีก 

 

เห็นควรก าหนดให้ศาลมี
อ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิด 
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการ
เลือกในหน่วยเลือกท่ีท าให้ต้องมี
การเลือกใหม่ โดยก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นผู้ยื่นค าขอ 

๒) คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นการใช้ถ้อยค าของการเพิกถอนสิทธิ 
และกรณีการแยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่ง  

๑) การใช้ถ้อยค าว่า“เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกหรือสิทธิเลือก” ของบทบัญญัติ ควรแก้ไข
เพ่ิมเติมเป็น “เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังหรือ
สิทธิเลือกต้ัง”  ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๖ วรรคสาม และควร
แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าดังกล่าว 
ทุกแห่งที่ปรากฏในร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... ด้วย 

๒) การก าหนดให้อ านาจศาลฎีกาแผนกคดี
เลือกตั้งในการสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แยกไปฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งก็ได้นั้น ควรก าหนดให้

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๒๑ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

ชัดเจนว่า เป็นการแยกไปฟ้องที่ศาลฎีกาแผนก
คดีเลือกตั้งนั้น โดยให้ยึดข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
ในส านวนเดิมเป็นหลัก 

มาตรา ๘๗  ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน ผู้สมัครหรือผู้เลือกเกี่ยวกับการออกเสียง
เลือกในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกจนถึงเวลาปิดการเลือก 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ประเด็นบทก าหนดโทษในการเปิดเผย
หรือเผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน 

บทก าหนดโทษ ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติ
เป็นวรรคสองเก่ียวกับกรณีที่เป็นการกระท า
ความผิดตามมาตราดังกล่าวของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
มีก าหนด ๕ ปีด้วย 

ประเด็นการก าหนดอัตราโทษ  
การกระท าความผิด มิใช่เป็นความผิด

อาญาร้ายแรง จึงควรแก้ไขอัตราโทษ  เป็นโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพัน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๐ 
และสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

  เป็นความผิด 



๑๒๒ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการการเลือกตั้ง เสนอ
ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)  

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ของ
สถานที่เลือก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

มาตรา ๘๙  ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักรจะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักร และการกระท าของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน 
หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร  
ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้
กระท าในราชอาณาจักร 

ไมม่ีผู้เสนอความเห็น   

บทเฉพาะกาล คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

ควรก าหนดบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล 
เพ่ือรองรับบรรดาคดีท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ
คดขีองคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

มาตรา ๙๐  ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรร

๑) คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการเมือง สภาขับเคลื่อน

- ในการน าแนวทางที่ก าหนดมิให้ผู้สมัคร 
ในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันหรือการ
เลือกไขว้ไปใช้ในการสรรหาและแต่งตั้งสมาชิก

ก าหนดให้เป็นไปตามบท
เฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๖๙  



๑๒๓ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

หาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่ง

ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง
จ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ด าเนินการ
สรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๑ จ านวนสอง
ร้อยคน โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า
สิบห้าวัน แล้วให้จัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติโดยแยกตามกลุ่มที่ได้รับเลือก 

    (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือก
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่
เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
ก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้ 
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก) 

    (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับ

การปฏิรูปประเทศ ได้มี
หนังสือเสนอความเห็น  
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

วุฒิสภาในวาระเริ่มแรก จ านวน ๕๐ คน ตามร่าง
มาตรา ๒๖๙ ก็จะเห็นข้อดี ข้อเสีย และ
ข้อบกพร่องของแนวทางดังกล่าว และหากเกิด
ปัญหาขึน้จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้น
อย่างไร    

๒) นายทรง บัณฑิตนันทิ 
ได้มีหนังสือแสดงความ
คิดเห็น ลง วันที่ ๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 

    เห็นพ้องด้วยในหลักการ แต่เมื่อพ้นจาก
สภาวะในวาระเริ่มแรกแล้ว เห็นควรให้ ส.ว.  
มีจ านวนจากการเลือกตั้งจังหวัดละ ๒ คน  
โดยจากผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบสมัครทั่วไปและ
จากตัวแทนกลุ่มอาชัพต่าง ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ 
ประเภทละ ๑ คน รวมจังหวัดละ ๒ คน โดยให้
แต่ละประเภทสมัครรับเลือกตั้งแล้วให้ประชาชน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้นเลือกตั้ง จึงไม่ควรมี 
ส.ว. แบบที่มาจากการเลือกกันเอง และการสรร
หาตามมาตรา ๒๖๙  จึงควรแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
ในโอกาสต่อไป ซึ่ง ส.ว. ต้องมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย
และต้องเป็นบุคคลที่มีธรรมาภิบาล ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีถูกต้องสมเหตุสมผลเท่านั้น ทั้งจะให้
ไม่ข้อโต้แย้งเรื่อง ส.ว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง 
และจะเป็นการสอดคล้องกับนานาประเทศ  

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๒๔ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

เลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการ
เลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับ
ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้
บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน 
และคัดเลือกรายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม 
(ข) จ านวนห้าสิบคน  ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร 

(๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๔ (๒๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้น าความในมาตรา ๑๔ 
(๑๙) มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย
ต าแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่ง
ได้รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค) จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้น
กราบบงัคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
แต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลง
นามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ซึ่งส่วนมาก ส.ว. มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชน  

๓) งานสัมมนาที่รัฐสภา 
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙  

- ตามบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๖๙ (๑) (ค) ในวาระเริ่มแรกท่ี
ก าหนดให้วุฒิสภามาจากการสรรหา โดยให้ 
คสช. คัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชี
รายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้
ได้จ านวน ๕๐ คน นั้น อยากทราบว่ามีบรรทัด
ฐานอย่างไรในการเลือกไขว้ ส.ว. ๕๐ คน 
ดังกล่าว นอกจากนี้ การได้มาซึ่ง ส.ว. โดย
ต าแหน่ง คือ ผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาตินั้น ภาระงานของบุคคลดังกล่าวล้นมือ 
อยู่แล้ว จึงไม่ควรได้รับการแต่งตั้งอีก เพราะจะ
ท าให้การท างานไม่เกิดประสิทธิภาพ 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 

๔) งานสัมมนาที่รัฐสภา  
วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  
 

- ไม่เห็นด้วยที่ให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เลือกสมาชิกวุฒิสภาในขั้นตอน
สุดท้าย เพราะจะไม่ได้ตัวแทนของประชาชน
อย่างแท้จริง 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๒๕ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่
วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา
เริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่ง 
ว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) 
ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็น
ผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ส าหรับ
สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะ
ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา
ด้วย และให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่
เหลืออยู่ 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคล
ในบัญชีส ารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างตาม (๔) 
หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 

(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ด าเนินการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

๕) คณะกรรมการ
พิจารณาศกึษาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

 

๑) ประเด็นการใช้ถ้อยค า  
๑)  ความใน (๑) (ก) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมเป็น 

“(ก) ให้คณะกรรมการด าเนินการ                   
จัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการ 
ทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐มาตรา ๑๐ (เดิม)
จ านวนสอง ร้อยคน...”  

๒)  ความในมาตรา (๖) ควรแก้ไขเพ่ิมเติม
เป็น “(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) 
ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้” 

๒) การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาของ
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 
๙๐ (๑) (ข)) 

  การจัดให้มีสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองประเภท
ตามบทเฉพาะกาล จะสามารถได้รับการสรรหา
หรือลงสมัครพร้อมกันทั้งสองประเภทได้หรือไม่ 

๓) บัญชีส ารอง (มาตรา ๙๐ (๑) (ค)) 
๑ การระบุจ านวนรายชื่อในบัญชีส ารอง

ตามมาตรา ๙๐ (๑) (ค) ควรก าหนดบัญชีส ารอง
จากผู้ได้รับเลือกท้ังสองประเภท โดยก าหนด
บัญชีละ ๕๐ คน ในอนุมาตราดังกล่าวให้ชัดเจน 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๒๖ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

๒ กรณีมีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง 
และจะมีการเลื่อนบัญชีส ารอง ควรพิจารณา
ต าแหน่งที่ว่างลงมาจากสมาชิกวุฒิสภาประเภท
ใด และหากเป็นประเภทที่มาจากการคัดเลือก
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรพิจารณาว่า 
ต าแหน่งที่ว่างนั้นมาจากกลุ่มใด 

มาตรา ๙๑  ในการด าเนินการเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อ
ต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๙๐ (ก) ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เว้นแต่กรณีมาตรา 
๔๒ วรรคสอง โดยให้คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบของแต่ละกลุ่ม 
เป็นผู้ได้รับเลือกเพ่ือส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

ในการคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่ง
คนให้ได้จ านวนห้าสิบคนเพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพื่อทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
และคัดเลือกรายชื่อจ านวนห้าสิบคนจากบุคคลในแต่ละกลุ่ม ๆ ละ
ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นบัญชีส ารอง 

ให้ส านักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้ได้รับ
เลือกตามวรรคหนึ่ง โดยให้น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับด้วย

คณะกรรมการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

๑) ประเด็นการก าหนดยกเว้นบทบัญญัติของ
มาตรา ๓๘ (๑๐) (เดิม) 

กรณีบทบัญญัติของวรรคหนึ่ง ก าหนดให้ไม่น า
มาตรา ๓๘ (๑๐) (เดิม) มาใช้ อาจจะท าให้เกิด
ปัญหาว่าผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการนับคะแนน 
และข้ันตอนการนับคะแนนควรกระท าโดยวิธี
เปิดเผยหรือไม่ 

๒) ประเด็นการเลื่อนรายชื่อบุคคลแทน
ต าแหน่งที่ว่าง  

ควรก าหนดบทยกเว้นในกรณีต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาว่างลงและเลื่อนบัญชีส ารอง
ตามล าดับจนหมดบัญชีแล้ว ให้สามารถเลื่อน
บัญชีรายชื่อส ารองจากกลุ่มอ่ืนได้ 

 
 

น ามาประกอบการพิจารณาแล้ว 



๑๒๗ 

 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิง ส านักกรรมาธิการ ๓ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา 
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ผู้เสนอความเห็น ความเห็นที่เสนอ 
ผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

โดยอนุโลม หมายเหตุ (เดิม) คือ เลขมาตราตามร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... พิจารณา 
ในวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

มาตรา ๙๒ ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีส ารองเพ่ือแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๙๐ (๔) และตามมาตรา ๙๑ ให้น า
ความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ไม่มีผู้เสนอความเห็น   

 


