
 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... 

ฉบับที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เปรียบเทียบกับฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบ 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....  

ไม่มีการแก้ไข 

หลักการ 
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ไม่มีการแก้ไข 

เหตุผล 
โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ไม่มีการแก้ไข 

ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  

พ.ศ. .... 

ไม่มีการแก้ไข 

ค าปรารภ 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติ

บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

ไม่มีการแก้ไข 



๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เพ่ือให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม และเป็นระเบียบเรียบร้อย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....” 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา 

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบาง
ฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการ

เลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการ
เลือกตั้งด้วย 

ไม่มีการแก้ไข 



๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส านักงาน และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการ กรรมการ หรือผู้อ านวยการการเลือก แต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา 

“วันเลือก” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี 

“ผู้อ านวยการการเลือก” หมายความว่า 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
แล้วแต่กรณี 

“สถานที่เลือก” หมายความว่า สถานที่ท่ี
ผู้อ านวยการการเลือกก าหนดให้เป็นสถานที่เลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ 
แล้วแต่กรณี 

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

กรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอ าเภอ” หมายความรวมถึงส านักงานเขตด้วย 
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 



๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน การใดที่ก าหนดให้
แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ 
ภูมิล าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 
และในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้
ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่า
การประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
ระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้วในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดหรือมี
ค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้
คณะกรรมการก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับ
แก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้
ด าเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ 
ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 
คณะกรรมการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละ
ขัน้ตอนให้ชัดเจนด้วย 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖  การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาล
ฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดย
รวดเร็วและเท่ียงธรรม ในการนี้ อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้นที่มี
เขตอ านาจเป็นผู้รับค าร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย 
หรืออาจให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือ
ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตาม

ย้ายไปก าหนดเป็นมาตรา ๘/๑ 



๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วม
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคลซึ่ง
องค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือก รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืนใด
ที่จ าเป็นได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญตัิไว้แล้วเป็น
การเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(มาตรา ๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๖) 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างเวลา
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือก หากมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และ
ให้เลขาธิการด าเนินการบันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(มาตรา ๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๗) 

 

มาตรา ๘/๑  การพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาล
ฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งต้องก าหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดย
รวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจก าหนดให้ศาลชั้นต้นที่มี
เขตอ านาจเป็นผู้รับค าร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย 

ย้ายมาจากมาตรา ๖ ของร่างฉบับที่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 



๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

หรืออาจให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือ
ด าเนินการอ่ืนที่จ าเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้  

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้พิพากษาซึ่งร่วม
ประชุมใหญ่ศาลฎีกา องค์คณะผู้พิพากษา ตลอดจนบุคคล 
ซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับ
เบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมก าหนด  

(มาตรา ๘/๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๘) 
มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๑ 
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง  
การแบ่งกลุ่มตามมาตรา ๑๑ เป็นไปเพ่ือให้บุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๑๔ ทุกคนมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๑  วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน
สองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ของสังคมในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 
อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ต ารวจ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

ไม่มีการแก้ไข 



๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

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

(๔) กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็น
แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล 
เภสัชกร หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๖) กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรือ
อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

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

(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอ่ืนนอกจากกิจการตาม (๙) 
(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการ

ท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์  
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๑๔) กลุ่มสตรี 
(๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่ม



๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๖) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและ

บันเทิง นักกีฬา หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กร

สาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน  

ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ  

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
(๒๐) กลุ่มอ่ืน ๆ  
การมีลักษณะอ่ืน ๆ ท านองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืน ๆ  
ตาม (๒๐) ได้ 

มาตรา ๑๒  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา 

ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ ให้คณะกรรมการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันเลือกระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ 

(๒) ก าหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาใช้บังคับ และต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้า
วันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 

วันเลือกในระดับอ าเภอ ต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร วันเลือกในระดับจังหวัด ต้องไม่เกิน
เจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ และวันเลือกใน
ระดับประเทศ ต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันเลือกในระดับ

ไม่มีการแก้ไข 



๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

จังหวัด ทั้งนี้ ในการก าหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้อง
ก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

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

หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี  
(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือเคย

ท างานหรือเคยศึกษาอยู่ในเขตอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือกผู้สมัครต้องมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย  

  (ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
 (ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัคร 

รับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึง 
วันสมัครรับเลือก 

 (ค) ท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้ว
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก  

 (ง) เคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
อยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกแล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าสองปี  

 (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่
สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา  

ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่สตรีซึ่งสมัครในกลุ่มตาม
มาตรา ๑๑ (๑๔) และผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ 
กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ซึ่งสมัครในกลุ่มตาม
มาตรา ๑๑ (๑๔) และ (๑๕)  

  
 
 
 
 
- แก้ไขเพ่ิมเติมความใน (๔) ให้เกิดความ

ชัดเจนและให้มีรูปแบบเป็นไปในทางเดียวกันกับร่าง 
พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. .... มาตรา ๔๑ (๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดเรียงต าแหน่งของถ้อยค าใหม่ 
 
 
 

มาตรา ๑๔  ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

  
 
 
 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์

หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดี

นั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่ 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดย

หมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบ

ปีนับถึงวันเลือกในระดับอ าเภอ เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึง
ที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 
หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการ
อันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 

(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ 

(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ทีม่ีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมี 
ค าพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ 
หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๙) เป็นข้าราชการ 
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จัดเรียงต าแหน่งของถ้อยค าให้สอดคล้อง

กับมาตรา ๔๒ (๒๑) แห่งร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรค
การเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการ
เป็นรัฐมนตรีมาแลว้ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรบัเลือก 

(๒๔) เป็นหรือเคยเปน็สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

(๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารง
ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
มาตรา ๑๕  ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็น

สมาชิกวุฒิสภาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานประกอบการสมัคร และช าระค่าธรรมเนียมการ
สมัครจ านวนสองพันห้าร้อยบาท 

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกใน
กลุ่มตามมาตรา ๑๑ ได้เพียงกลุ่มเดียวและอ าเภอเดียว  
และเม่ือได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

ผู้สมัครมีสิทธิสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๒๐) ได ้แม้
จะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือ
ประโยชน์รว่มกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านอ่ืนในกลุ่มอ่ืน  

แบบใบสมัคร แบบหนังสือแจ้งการเสนอชื่อ  
วิธีการสมัคร ระยะเวลาการสมัคร สถานที่สมัคร  
การเรียงล าดับผู้สมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียม 
การสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

แบบใบสมัครอย่างน้อยต้องมีข้อความที่ผู้สมัครต้อง
รบัรองว่าตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะ

 
 
 
 
- เพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้มีความชัดเจน 

มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
- เพ่ิมเติมถ้อยค าให้สอดคล้องกับกรณี 

การเพ่ิมเติมตามมาตรา ๙๐/๒ และมาตรา ๙๐/๓  
ซึ่งปัจจุบันคือ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ กล่าวคือ  
กรณกีารแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรนิติบุคคลฯ  

 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔  
การก าหนดสถานที่สมัครต้องก าหนดให้อยู่ภายใน

เขตอ าเภอที่จะมีการเลือก  
มาตรา ๑๖  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร 

ประกอบด้วย  
(๑) เอกสารหรือหลักฐานอันแสดงว่าตนมีความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์
ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านใดด้านหนึ่งตาม
มาตรา ๑๑  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(๒) ข้อความแนะน าตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาว 
ไม่เกินที่คณะกรรมการก าหนด 

(๓) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด 

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและ
เป็นจริงของเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่งทุกฉบับและ
ทุกหน้า ในกรณีท่ีไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้รับรองความ
ถูกต้องและเป็นจริงตามวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) ต้องมีพยานอย่างน้อย
หนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้นั้นมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง 
และต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานซ่ึงลง
ลายมือชื่อรับรองถูกต้องแนบมาพร้อมกัน 

การก าหนดตาม (๒) ให้ค านึงถึงความสะดวกในการ
เผยแพร่ให้ผู้สมัครรับรู้ และการก าหนดตาม (๓) ต้องไม่สร้าง
ภาระแก่ผู้สมัครเกินสมควร 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๗  ให้ส านักงานเก็บรักษาเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ไว้จนกว่าจะมีการ
ประกาศผลการเลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให้
ด าเนินการแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ส านักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
ดังกล่าวให้แก่ผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามประกาศ
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง เว้นแต่ผู้สมัคร

- ตัดออก เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
เห็นด้วยกับค าแปรญัตติของผู้แปรญัตติและที่ประชุม
สภานิติบัญญัติเหน็ด้วยให้ตัดออกตามคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ  



๑๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

นั้นกระท าการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอ่ืน
ท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่าย
ตาม (๑) ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๑๘  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการรับสมัครภายในระยะเวลาหรือในวันที่
ก าหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุจ าเป็นอื่นใด ให้คณะกรรมการมีอ านาจประกาศ
ก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครโดยวิธีการอ่ืน หรือจะก าหนด
วันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้ 

(มาตรา ๑๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๗)  

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๑๙  ห้ามมิให้คณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในแต่ละ
กลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีท่ี
คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายใน
ส านักงานหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็น 
ผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้เปิดเผยหรือท าด้วย
ประการใด ๆ ให้บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าว
ล่วงรู้รายชื่อหรือจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้น
ระยะเวลารับสมัคร 

(มาตรา ๑๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๘)  

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๐  การเลือกในระดับอ าเภอให้กระท าได้ 
แม้จะไมม่ีผู้สมัครครบทุกกลุ่มตามมาตรา ๑๑ 

(มาตรา ๒๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๙) 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอไม่ว่าด้วยเหตุใดว่าผู้สมัครผู้ใดขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม
หรือหนึ่งอ าเภอ หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือ

ไม่มีการแก้ไข 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

หลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อ านวยการการ
เลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัคร ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว  
ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ และให้ผู้อ านวยการการเลือก
ซ่ึงพบเห็นดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  

ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง 
ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก แต่ไม่มีผลกระทบต่อ
การรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ในกรณีที่ความตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหว่าง
การด าเนินการเลือกไม่ว่าระดับใดก่อนประกาศผลการเลือก 
ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นกระท าการเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม และให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 
ไม่เกินหนึ่งปี ส่วนการด าเนินการเก่ียวกับการเลือกให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดตามท่ีเห็นสมควร ค าสั่งและการ
ก าหนดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  

เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคสาม ให้ยื่นค า
ร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้นั้น 

(มาตรา ๒๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๐)  
มาตรา ๒๒  ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลา

รับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศบัญชี
รายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยก
เป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอ าเภอ โดยอย่างน้อยต้องระบุ
อาชีพและอายุของผู้สมัคร เพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
และให้ประกาศไว้ ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอ าเภอด้วย 

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๒๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๑)  

ไม่มีการแก้ไข 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๒๓  กรณีท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอสั่งไม่รับสมัครผู้ใดหรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใด ผู้นั้นมีสิทธิ
ยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือวันที่ผู้อ านวยการการเลือก
สั่งลบชื่อ แล้วแต่กรณี   

ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรค
หนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 
เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ด าเนินการเลือก
ต่อไป โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชี
รายชื่อผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ  
ในกรณีเช่นนี้ ค าวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการ
เลือกที่ด าเนินการไปแล้ว 

(มาตรา ๒๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๒)  

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งถูกลบชื่อออกจาก
บัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนการด าเนินการเลือกในระดับจังหวัด
หรือระดับประเทศ ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลฎีกา
ภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกสั่งลบชื่อ และ
ให้น าความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๒๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๒) 

 ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๒ 
ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๕  ในการด าเนินการเพื่อเลือกสมาชิก
วุฒิสภา ให้มีคณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 
แนะน า อ านวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรือ
อุปสรรคเกีย่วกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการระดับประเทศ โดยให้
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ 

(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย  

ไม่มีการแก้ไข 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับจังหวัดอ่ืน และปลัดกรุงเทพมหานคร
ส าหรับกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จ านวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดซึ่งมิได้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือ
ญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดนั้น จ านวนสองคน
เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๓) คณะกรรมการระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 
นายอ าเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
จ านวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอซึ่งมิได้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรค
การเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือ
ญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอนั้น จ านวนสองคน
เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของส านักงานหรือข้าราชการ
ประจ าอ าเภอซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
แต่งตั้ง เปน็กรรมการและเลขานุการ 

ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง การแต่งตั้ง และวิธีการได้มาซึ่ง
กรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด ส าหรับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
จะก าหนดให้แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครต าแหน่งใด
แทนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดตาม (๒) และหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอตาม (๓) ก็ได้ 

ผู้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการ
หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม (๒) หรือ (๓) 
แล้วแต่กรณี ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ 
เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดหรืออ าเภอนั้น  

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า 
กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ผู้ใดมีกรณีตามวรรคสาม  



๑๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดย
สุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนเป็นกรรมการแทนได้ตามที่
เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

(มาตรา ๒๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๔) 
มาตรา ๒๖  ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ให้เลขาธิการเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  
ให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๒)  
เป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด และให้กรรมการ 
และเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๓) เป็นผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับอ าเภอ 

(มาตรา ๒๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๔) 

 ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๒๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ ให้ผู้อ านวยการการเลือกเป็น
ผู้ด าเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และตามที่
คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด  

(มาตรา ๒๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๖) 

ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้อ านวยการการ
เลือกระดับอ าเภอ ให้คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่ง
มีภูมิล าเนาในจังหวัดหรืออ าเภอ แล้วแต่กรณี ที่มีการเลือก 
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้อ านวยการการ
เลือกระดับอ าเภอได้ ในการนี้ คณะกรรมการจะมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๓) เป็นผู้แต่งตั้ง

ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
  



๑๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

แทนคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในการเลือกทุกระดับ คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้ง
หรือมอบหมายให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่า
ด้วยการทะเบียนราษฎรด าเนินการหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การด าเนินการเลือกได้ 

ในการเลือกระดับประเทศ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 
วรรคสอง และวรรคสามให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๒๘ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๗)  
มาตรา ๒๙  ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิก

วุฒิสภาระดับอ าเภอ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขต
อ าเภอ 

(๒) จัดให้มีการรับสมัคร 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ

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

ทุกคนเพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก 
(๖) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการ

รายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
(๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ และ

ส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูล
ตาม (๕) ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  

(๘) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้
เป็นหลักฐาน 

ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
  



๒๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้
โดยสะดวก พร้อมทั้งให้มีป้ายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือ
แสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๘ 
มาตรา ๒๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๑) 
มาตรา ๓๐  ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิก

วุฒิสภาระดับจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก

ระดับอ าเภอแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพ
และอายุของผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับ
เลือกจากการเลือกระดับอ าเภอเพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกได้
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสาร
หรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการ
รายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด 
และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้งเอกสารหรือ
ข้อมูลตาม (๓) ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๖) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้
เป็นหลักฐาน 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิก

ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

วุฒิสภาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 
ให้น าความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม 

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
(มาตรา ๓๐ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๙ 
มาตรา ๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๘) 

 
  
 

มาตรา ๓๑  ในการด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับประเทศ ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก

ระดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพ
และอายุของผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับ
เลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพ่ือให้ผู้ได้รับเลือกได้
ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสาร
หรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการ
รายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่
ละกลุ่มต่อคณะกรรมการเพ่ือประกาศผลการเลือก  

(๖) บันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็น
หลักฐาน 

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาตามท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมาย 

ให้น าความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๓๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๓๐ 
มาตรา ๒๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๘)  

ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๓๒  ให้ประธานและกรรมการใน
คณะกรรมการระดับจังหวัดและในคณะกรรมการระดับ
อ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๓๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๓๑) 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓๓  ห้ามมิให้กรรมการ เลขาธิการ 
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการ
การเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการ
ขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับจังหวัด 
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก หรือค าสั่ง
ของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธาน
และกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือใน
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ผู้อ านวยการการเลือก หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  
หรือค าสั่งของคณะกรรมการหรือปฏิบัติตามค าสั่งของศาล 
อันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระท าโดยสุจริต ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทาง
ปกครอง 

(มาตรา ๓๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๓๒) 

ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๓ 
การเลือก 

ไม่มีการแก้ไข 
 
 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๓๔  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธี
ลงคะแนนลับตามวิธีการทีก่ าหนดในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

(มาตรา ๓๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๓๓) 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓๕  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการเลือกได้ภายในระยะเวลาหรือในวันที่
ก าหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุจ าเป็นอื่นใด คณะกรรมการอาจก าหนดวันเลือกใหม่ของ
การเลือกระดับอ าเภอ การเลือกระดับจังหวัด หรือการเลือก
ระดับประเทศตามความจ าเป็นก็ได้ 

(มาตรา ๓๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๓๔) 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓๕/๑  กรณทีี่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศพร้อมกันทั่วราชอาณาจักร
ตามวันที่คณะกรรมการประกาศก าหนดตามมาตรา ๑๒ (๑) 
อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๕ และคณะกรรมการมีมติด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมี
อยู่ว่าการด าเนินการเลือกต่อไปตามก าหนดวันเดิมจะ
ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย คณะกรรมการจะ
ประกาศก าหนดวันเลือกใหม่ก็ได้  

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในระหว่างเวลา
เปิดการลงคะแนนคณะกรรมการจะสั่งยกเลิกการเลือก และ
ประกาศก าหนดวันเลือกใหม่ก็ได้  

(มาตรา ๓๕/๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๓๕) 

- เพ่ิมขึ้นใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนด
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง ของร่างมาตรา ๑๕ ของ
ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ....   

มาตรา ๓๖  ผู้สมัครอาจแนะน าตัวได้ตามวิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด    

บุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการ
แนะน าตัว ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๓๗  ในระหว่างการด าเนินการเลือกตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ห้ามมใิห้ผู้ใดซึ่งมิใช่

- ตัดค าว่า “หรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้น” ออก  



๒๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้นเข้าไปในสถานที่เลือก เว้นแต่
จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการเลือก หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาต
จากกรรมการ ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี 

เมื่อประกาศผลการนับคะแนนแล้ว ผู้สมัครหรือ 
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นซึ่งไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก  
ต้องออกจากสถานที่เลือก 

มาตรา ๓๘  ในระหว่างการด าเนินการเลือกตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ ห้ามมิให้ผู้สมัคร 
หรือผู้ได้รับเลือกข้ันต้นผู้ใดน าเข้าไปหรือใช้เครื่องมือ 
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารหรือเพ่ือ
บันทึกภาพหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ
ก าหนดในสถานที่เลือก รวมทั้งบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก
ตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อ านวยการการ
เลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
แล้วแต่กรณี ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับ
เลือกขั้นต้นซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ และมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหรือการลงคะแนนโดยได้รับ
อนุญาตจากกรรมการ ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี  

- ตัดค าว่า “หรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้น” ออก  

มาตรา ๓๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการ
ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผูม้ีสิทธิเลือกเข้าไป ณ สถานที่เลือก 
หรือมิให้ไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในก าหนดเวลาที่จะเลือก 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๐  การเลือกระดับอ าเภอ ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้สมัครทุกคนต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดง

 
 
- ตัดค าว่า “ทุกคน” ออก เพราะค าว่า



๒๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือ 
มาไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม
รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอก าหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลใน
กลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเอง 
ก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้มีการนับ
คะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย  

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับห้าคนแรก
เป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีในล าดับใดมี
ผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน 
ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะ
ได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน  
ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ใน
สถานที่เลือกในระหว่างด าเนินการเลือกขั้นต่อไป ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับ
เลือกตาม (๕) มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้สมัครไม่เกินห้าคน หรือ 
มารายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินห้าคนให้ผู้สมัครกลุ่มนั้นไม่ต้อง
ด าเนินการเลือกกันเอง โดยให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมา
รายงานตัวในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้นส าหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการด าเนินการให้มีการ
เลือกส าหรับกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอ่ืน  ๆ

(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  
ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใด 

ผู้สมัครมีความชัดเจนอยู่แล้วจึงเห็นควรตัดค าว่า  
“ทุกคน" ออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมเติมถ้อยค า “เป็นผู้” เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 
- ตัด “ๆ” ออก 
 
- เพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “ขั้นต้น” 
 



๒๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

เป็นผู้จับสลากตาม (๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย 

แต่ละสายประกอบด้วยจ านวนกลุ่มเท่ากัน เว้นแต่จะแบ่งให้
เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจ านวนกลุ่มใกล้เคียงกัน
มากที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่
น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๙) ของแต่ละกลุ่มจับ
สลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือก
ผู้สมัครได้รับเลือกข้ันต้นในกลุ่มอ่ืนที่อยู่ในสายเดียวกัน  
โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครได้รับเลือกข้ันต้นในกลุ่มอ่ืน
แต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  ในชั้นนี้ ผู้ได้รับ
เลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเอง
มิได้ 

(๑๒) เมื่อด าเนินการเลือกตาม (๑๑) แล้ว ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้มีการนับ
คะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามล าดับแรกของ
แต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอส าหรับกลุ่มนั้น เพ่ือไป
ด าเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป ในกรณีที่ในล าดับใดมีผู้
ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน 
ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับ
เลือกในกลุ่มนั้น และในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคน ให้
เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๑๓) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอส่งบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๖๒๙ (๕) 
ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ในเขต
อ าเภอใดมีผู้สมัครไม่เกินห้ากลุ่ม เมื่อได้ด าเนินการเลือกตาม 
(๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสายตาม (๑๐) และให้แต่ละ

 
 
 
 
 
 
 
- ตัดค าว่า “สมัคร” ออก และเพ่ิมค าว่า 

“ได้รับเลือกข้ันต้น” ไว้แทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แก้ไขค าผิด  



๒๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

กลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน โดย
ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(มาตรา ๒๙ (๕) ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๘ (๕)) 
มาตรา ๔๑  การเลือกระดับจังหวัด ให้ด าเนินการ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอต้องมาถึงสถานที่

เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใด
ไม่มาหรือมาไมท่ันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและ 
ได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครได้รับเลือกระดับอ าเภอมาครบหรือ
พ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
จัดให้ผู้สมัครได้รับเลือกระดับอ าเภอแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน ณ สถานที่ท่ีผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
ก าหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครได้รับเลือกระดับอ าเภอแต่ละกลุ่ม
ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคล
ใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดด าเนินการให้มีการ 
นับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับห้าคนแรก
เป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีในล าดับใดมี
ผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้า
คน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะ
ได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน  
ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ใน
สถานที่เลือกในระหว่างการด าเนินการเลือกข้ันต่อไป ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับ

 
 
 
 
 
 
- ตัดค าว่า “สมัคร” ออก โดยเพ่ิมค าว่า 

“ได้รับเลือกระดับอ าเภอ” ไว้แทน 
 
 
 
- ตัดค าว่า “สมัคร” ออก โดยเพ่ิมค าว่า 

“ได้รับเลือกระดับอ าเภอ” ไว้แทน 
 
 
- เพ่ิมค าว่า “ให้มีการ” เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

เลือกตาม (๕) มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 
(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ

รวมกันแล้วไม่เกินห้าคน หรือมีผู้มารายงานตัวตาม (๑)  
ไม่เกินห้าคนให้ผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอกลุ่มนั้นไม่ต้อง
ด าเนินการเลือกกันเอง โดยให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกในระดับ
อ าเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก
ขั้นต้นส าหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ ให้งด
การด าเนินการให้มีการเลือกส าหรับกลุ่มนั้น และไม่มี
ผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอ่ืน ๆ 

(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  
ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็น
ผู้จับสลากตาม (๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย 
แต่ละสายประกอบด้วยจ านวนกลุ่มเท่ากัน เว้นแต่จะแบ่งให้
เท่ากันไม่ได้ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจ านวนกลุ่มใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อย
กว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๙) ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่า
กลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือก
ผู้สมัครในกลุ่มอ่ืนที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิ
เลือกผู้สมัครในกลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละ
หนึ่งคน ในชั้นนี้ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือก
กันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๒) เมื่อด าเนินการเลือกตาม (๑๑) แล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดด าเนินการให้มีการนับ
คะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองล าดับแรก
ของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้น 
เพ่ือไปด าเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป ในกรณีท่ีใน
ล าดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนน

 
- เพ่ิมค าว่า “มีผู้” และค าว่า “เป็นผู้”  

เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 
 
- ตัดค าว่า “ให้มีการ” และ “ๆ” ออก 

เพ่ือความชัดเจน 
 
- เพ่ิมค าว่า “ขั้นต้น” เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมค าว่า “ในชั้นนี้” เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

สูงสุดเกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลาก
กันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น และในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนไม่ถึงสองคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๑๓) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒) ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๙ (๕๓)  
ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ในเขต
จังหวัดใดมีผู้ได้รับเลือกจากอ าเภอทุกอ าเภอมาระดับจังหวัด 
ไม่เกินห้ากลุ่ม เมื่อได้ด าเนินการเลือกตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัด
ให้มีการแบ่งสายตาม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครใน
กลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

 
 
 
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติแก้ไขโดยให้ 

น าความในมาตรา ๓๐ (๓) ของร่างฯ ฉบับของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับแทน 
มาตรา ๒๙ (๕) ซึง่ปัจจุบันมาตรา ๓๐ (๓) ของร่างฯ 
ฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญคือ มาตรา ๒๙ (๓)  

 
 
 
 
 
 

มาตรา ๔๒  การเลือกระดับประเทศ ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่
เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใด
ไม่มาหรือมาไมท่ันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและ 
ได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือ
พ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ
จัดให้ผู้สมัครได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ใน
กลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ
ก าหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่ม
ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสิบคนโดยจะ
ลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน
หนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้

 
 
- ตัดค าว่า “ใน” ออก  
 
 
 
- ตัดค าว่า “สมัคร” ออก โดยเพิ่มความเป็น 

“ได้รับเลือกระดับจังหวัด” เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 
- ตัดค าว่า “สมัคร” ออก โดยเพิ่มความเป็น 

“ได้รับเลือกระดับจังหวัด” เพ่ือความชัดเจน 
 
 
 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการนับคะแนน
ของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดับสี่สิบคน
แรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ในกรณีท่ีในล าดับ
ใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่
สิบคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่า
ผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่สิบ
คน แต่มีจ านวนตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้น
ของกลุ่มนั้นมีเท่าท่ีมีอยู่ แต่ถ้ามีผู้ได้คะแนนไม่ถึงยี่สิบคน  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับ
เลือกซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่
เพ่ือให้ได้จ านวนยี่สิบคน  

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ใน
สถานที่เลือกในระหว่างการด าเนินการเลือกข้ันต่อไป ให้ผู้นั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับ
เลือกมีเพียงเท่าท่ีมีอยู่ 

(๗) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  
ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็น
ผู้จับสลากตาม (๘) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๘) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย 
แต่ละสายประกอบด้วยจ านวนกลุ่มเท่ากัน เว้นแต่จะแบ่งให้
เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจ านวนกลุ่มใกล้เคียงกัน
มากที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่
น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๗)  
ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 

(๙) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือก
ผู้สมัครในกลุ่มอ่ืนที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิ
เลือกผู้สมัครในกลุ่มอ่ืนแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่
เกินห้าคน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเอง
หรือเลือกตนเองมิได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมค าว่า “ขั้นต้น”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

(๑๐) เมื่อด าเนินการเลือกตาม (๙) แล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการให้มีการ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย แล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้
คณะกรรมการทราบ 

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม (๑๐) แล้ว  
ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต
และเท่ียงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตาม (๑๐) ในราช
กิจจานุเบกษา โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่
ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
จากกลุ่มนั้น ๆ และผู้ได้รับคะแนนล าดับที่สิบเอ็ดถึงล าดับที่
สิบห้าของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีส ารองของกลุ่มนั้น และแจ้ง
ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 

ในการจัดเรียงล าดับตามวรรคสองส าหรับผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน ให้จัดให้มีการจับสลากเพ่ือ
เรียงล าดับต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  

- ตัดค าว่า “ให้มีการ”  
 
 
 
- ตัด “ๆ” ออก 
 

มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีคณะกรรมการก าหนดให้มีการนับ
คะแนนด้วยเครื่องกลหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าได้ด าเนินการ
นั้นโดยเปิดเผย ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผยแลว้ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอ าเภอ หรือ 
ผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ เห็นว่าการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผู้อ านวยการ
การเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับ
แต่วันทีม่ีการออกค าสั่ง และให้น าความในมาตรา ๒๓  
วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๒๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๒๒)  
 

ไม่มีการแก้ไข 



๓๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใด
มีจ านวนไม่ครบ ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุ
อ่ืนใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้
ประธานวุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลใน
บัญชีส ารองของกลุ่มนั้นขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตามล าดับ และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของ
วุฒิสภาที่เหลืออยู่ ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวยังมิได้เข้ารับ
ต าแหน่ง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

หากมีกรณีที่ต้องเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารองของกลุ่ม
ใดขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่มี
บุคคลในบัญชีส ารองของกลุ่มนั้นเหลืออยู่ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีส ารองใน
กลุ่มอ่ืนใดที่ยังมีผู้อยู่ในบัญชีส ารองเหลืออยู่ แล้วด าเนินการ
เลื่อนบุคคลนั้นขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง 
การจับสลากดังกล่าวให้มีผลเฉพาะการแต่งตั้งครั้งนั้น 

ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีส ารอง
เหลืออยู่ส าหรับการเลื่อนบุคคลขึ้นด ารงต าแหน่งสมาชิก
วุฒิสภาตามวรรคสอง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก
วุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึง
กึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของ
วุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามี
สมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือก
ดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๖  ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของ
บุคคลออกจากบัญชีส ารองเมื่อ 

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

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

ไม่มีการแก้ไข 



๓๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีส ารอง
กลุ่มใดกระท าการใดหรือรู้เหน็เป็นใจด้วยกับการกระท าใดของ
บุคคลอ่ืน อันท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 

(๕) ศาลฎีกามีค าพิพากษาตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม 
ค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และให้ถือว่าบัญชีส ารองเพียงเท่าท่ีมีอยู่ 
มาตรา ๔๗  ในกรณีตามมาตรา ๔๖ (๔) และใน

กรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีส ารองผู้ใด
ลาออกโดยเจตนาเพ่ือให้บุคคลในล าดับถัดลงไปได้รับเลื่อน
ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคล
ในล าดับถัดไปหรือบุคคลอื่นใดได้ให้ หรือสัญญาว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลใน
บัญชีส ารองเพ่ือลาออก ให้คณะกรรมการยื่นค าร้องต่อศาล
ฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๘  หีบบัตรและบัตรลงคะแนน ให้มี
ลักษณะตามที่คณะกรรมการก าหนด ในการก าหนดเกี่ยวกับ
หีบบัตรต้องก าหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๔๙  วิธีการลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้บัตรอ่ืนอัน
มิใช่บัตรลงคะแนนตามมาตรา ๔๘ ลงคะแนนเลือก 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๑  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดน าบัตร
ลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๒  ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจท าเครื่องหมายเพ่ือ
เป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรลงคะแนน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ผู้ใดน าบัตรลงคะแนนใส่ลงใน
หีบบัตรลงคะแนนโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
กระท าการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพ่ือแสดงว่ามีผู้มา
แสดงตนเพื่อเลือกโดยผิดไปจากความจริง หรือกระท าการใด
อันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากความจริง 

ไม่มีการแก้ไข 



๓๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๕๔  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรลงคะแนน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกน าบัตรลงคะแนน
ที่เลือกแล้วแสดงต่อผู้อ่ืนเพื่อให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเลือกหรือไม่
เลือกผู้ใด 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๖  บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็น
บัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน 

(๑) บัตรปลอม  
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือ

เขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนนอกจากเครื่องหมาย
ในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก 

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

ลงคะแนนให้ตนเอง 
(๗) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลในกลุ่มเดียวกันในกรณี

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

ว่าเป็นบัตรเสีย 
(มาตรา ๕๖ (๘) ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๖ (๖) 
มาตรา ๕๖ (๙) ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๖ (๗) 
มาตรา ๕๖ (๑๐) ปัจจุบันเป็นมาตรา ๕๖ (๘))  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตัดกรณีบัตรลงคะแนนให้ตนเองในกรณีที่

ห้ามลงคะแนนให้ตนเอง รวมถึงกรณีบัตรที่ลงคะแนน
ให้บุคคลในกลุ่มเดียวกัน ในกรณีที่ห้ามลงคะแนนให้
บุคคลในกลุ่มเดียวกัน ออก  

มาตรา ๕๗  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเลือก
ให้แก่ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ 
ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกจัดให้มีการอ านวยความสะดวกในการเลือกของคน

- ก าหนดให้มีผู้กระท าการแทนในการเลือก
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบ
ปัญหาในการใช้สิทธิเลือก 



๓๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้
สิทธิเลือกไว้เป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการก าหนดด้วย  
โดยอาจให้บุคคลอ่ืนหรือผู้ที่ผู้อ านวยการเลือกมอบหมายเป็น
ผู้กระท าการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหา 
ในการใช้สิทธิเลือกนั้น  

หมวด ๔ 
การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๕๘  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่ง
หน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพ่ือเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม
วรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่
พึงต้องปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการ
แนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกของผู้สมัคร โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่า
การกระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่
พบเห็น มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการ
กระท าใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด  

ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอ านาจก ากับดูแลเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว 
หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด 
หรือที่ว่าการอ าเภอ ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออ าเภอ 
หรือห้ามเข้าเขตจังหวัดหรืออ าเภอใดก็ได้ 

 
 

ไม่มีการแก้ไข 



๓๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๕๙  ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
หรือยกเลิกการเลือก และสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่ หรือ 
นับคะแนนใหม่ 

การใช้อ านาจตามวรรคหนึ่งให้กรรมการแต่ละคน 
ซึ่งพบเห็นการกระท าความผิดในเขตอ าเภอหรือจังหวัดใด  
ให้มีอ านาจกระท าได้ส าหรับการเลือกในเขตอ าเภอหรือ
จังหวัดนั้น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกผู้ใด
พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่รายงานให้
คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๐  ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการใด หรือรู้เห็น
กับการกระท าใดของบุคคลอื่น อันท าให้การเลือกมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน
หนึ่งปี ค าสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการมีค าสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นค าร้อง
ต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มี 
สิทธิเลือก ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ให้
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่า 
ศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๒  เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือก
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า

- ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
มีอ านาจยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา เพื่อสั่งให้เพิกถอน



๓๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือ
รู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน อันท าให้การเลือกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการยื่นค าร้อง
ต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 

เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้ว  
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหนา้ที่
จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด  
เมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิดให้สมาชิก
ภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติ
หน้าที่ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหา
ซึ่งอยู่ในบัญชีส ารองด้วย และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษา 
ว่าผู้นั้นกระท าความผิด ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อผู้นั้น
ออกจากบัญชีส ารอง และให้น าความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นได้ด้วย 

มาตรา ๖๓  เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือก
ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว หากความปรากฏต่อ
คณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ให้
คณะกรรมการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย 
โดยไม่ชักช้า 

ไม่มีการแก้ไข 

หมวด ๕ 
การคัดค้าน 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๔  ผู้สมคัรในระดับอ าเภอ หรือผู้มีสิทธิ
เลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศมีสิทธิยื่นค าร้อง
คัดค้านว่าการเลือกในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือ
ระดับประเทศที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก แล้วแต่กรณี มิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
ต่อคณะกรรมการภายในสามวันนับแต่วันเลือกในระดับนั้น ๆ 

- ตัดค าว่า “มีกรณ”ี ออก 



๓๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

และให้คณะกรรมการวินิจฉัยโดยเร็ว หากเห็นว่ามีกรณีไม่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม 
หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการสั่งยกค าร้อง  
และให้การเลือกด าเนินการต่อไป ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต 
ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๕  ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏ
ว่าการให้ข้อมูล การชี้เบาะแสหรือค าให้การของบุคคลซึ่งมี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้รายใดจะเป็น
ประโยชน์ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท า
ความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ และสามารถที่จะใช้เป็น
พยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของ
ผู้กระท าความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็น
พยานโดยไม่ด าเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ด าเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้
สิทธิในการด าเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏใน
ภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือไม่
ไปเบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้
ถ้อยค าไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และ
คณะกรรมการอาจด าเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง 
และการเพิกถอนการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมค าว่า “บุคคล” ให้สอดคล้องกับ 

ความในวรรคหนึ่งตอนท้าย 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมี

ไม่มีการแก้ไข 



๓๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ก าหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  
ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่มนับ
ระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งหรือค าพิพากษา เว้นแต่ศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีค าสั่งหรือค าพิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๖๗  ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม
หรอืมากกว่าหนึ่งอ าเภออันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ 
วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๘  กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่า
ฝืนมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(มาตรา ๑๙ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๑๘) 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๖๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๗๐  ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือ
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดตามมาตรา ๓๖ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดห้าปี  

บุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการ
แนะน าตัวโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขตามมาตรา ๓๖ 
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

- ตัดกรณีท่ีต้องระวางโทษทั้งจ าทั้งปรับออก 

มาตรา ๗๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่
เลือกตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

- ตัดถ้อยค าว่า “วรรคหนึ่ง” หลังถ้อยค าว่า 
“มาตรา ๓๗” และถ้อยค าว่า “หรือขัดขืนไม่ยอม
ออกจากสถานที่เลือกตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง” 
ออก เพ่ือให้มีความกระชับมากยิ่งข้ึน  



๔๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสถานที่เลือก ต้องระวางโทษ
เพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

มาตรา ๗๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ มาตรา ๕๐ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๗๓  ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๗๔  ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับ
เลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัครรับเลือก ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่ง
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลมีค าสั่งให้ผู้นั้นคืนเงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่ได้รับมา
เนื่องจากการด ารงต าแหน่งดังกล่าวให้แก่ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาด้วย 

 
 
 
 
 
- ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้กระท าความผิด

ซึ่งเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา คืนเงินประจ า
ต าแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน เนื่องจาก
การด ารงต าแหน่งให้แก่ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

มาตรา ๗๕  ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือ
ชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็น
เท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

 

มาตรา ๗๖  กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้
ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่ง

 
 
 



๔๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ทางการเมือง ผู้ใดกระท าการโดยวิธีใด ๆ อันเป็นการ
ช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
ท าให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนใดในพรรคการเมือง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือเพ่ือให้ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

 
 
 
 
 
- เพ่ิมถ้อยค าให้มีความชัดเจน 
 

มาตรา ๗๗  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระท าการใด ๆ อันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก 
หรือเพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

(๑) จัด ท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ท าการแนะน าตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือ
การรื่นเริงต่าง ๆ 

(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๔) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม  

ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดใน
คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของ
ผู้สมัครใดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ

- ก าหนดให้ผู้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) ต้องระวางโทษเช่นเดียวกันคือ 
จ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี  



๔๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ความผิดตาม (๑) ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
ให้คณะกรรมการมีอ านาจส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ 

มาตรา ๗๘  ผู้ใดกระท าการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่น
เข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการเพ่ือจะกลั่น
แกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพ่ือไม่ให้มีการประกาศผลการเลือก ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้
ถ้อยค าต่อคณะกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่น
บาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๗๙  ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดเพ่ือลงสมัครรับเลือกหรือไม่ลงสมัครรับ
เลือกเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๐  ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใด ๆ  
ให้บัตรลงคะแนนช ารุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือ

ไม่มีการแก้ไข 



๔๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

กระท าด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๘๑  ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะ
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๒  ผู้ใดกระท าการโดยไม่มีอ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเปิด ท าลาย ท าให้เสียหาย ท าให้เปลี่ยนสภาพ 
หรือท าให้ไร้ประโยชน์ หรือน าไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนหรือ
บัตรลงคะแนน หรือเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือก
ที่ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกได้จัดท าตั้งแต่เวลาที่ได้เปิด
และปิดหีบบัตรลงคะแนนที่ตั้งไว้เพ่ือการเลือก หรือภายหลัง
ที่ได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนนั้นเพ่ือรักษาไว้เมื่อการเลือกได้
เสร็จสิ้นแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๓  ผู้ใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมี
หน้าที่และอ านาจในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนนส าหรับการ
เลือกสมาชิกวุฒิสภา มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรลงคะแนน
โดยไม่ชอบ ไม่ว่าบัตรลงคะแนนนั้นจะเป็นบัตรลงคะแนนที่
ส านักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 

ไม่มีการแก้ไข 
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ผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 
ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเพ่ิมข้ึนอีกกึ่งหนึ่ง และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๘๔  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจนับบัตร
ลงคะแนนหรือนับคะแนนให้ผิดไปจากความจริง หรือรวม
คะแนนให้ผิดไป หรือกระท าด้วยประการใดโดยมิได้มีอ านาจ
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตรลงคะแนนช ารุดหรือ
เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระท าการด้วยประการใดแก่
บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรลงคะแนนให้ผิด
ไปจากความจริง หรือท ารายงานการเลือกไม่ตรงความเป็น
จริง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดยี่สิบปี 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๕  ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขัน
ต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้เล่นมีก าหนดสิบปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของ
ผู้สมัคร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือ
สมาชิกวุฒิสภาผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกใหม่ไม่ว่า
จะมีค าร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเลือกครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีค าสั่งเช่นว่านั้น 
จ านวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการ

ไม่มีการแก้ไข 
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ใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล 
เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้น าส่งเข้ากองทุนเพ่ือ

การพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง   

มาตรา ๘๗  ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน ผู้สมัครหรือผู้เลือกเก่ียวกับการ
ออกเสียงเลือกในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกจนถึงเวลา
ปิดการเลือก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้นใน
เขตพ้ืนที่ของสถานที่เลือก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ไม่มีการแก้ไข 

มาตรา ๘๙  ผู้ใดกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระท าของผู้เป็น
ตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้น  
แม้จะกระท านอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน 
หรือผู้ใช้ให้กระท าความผิดนั้นได้กระท าในราชอาณาจักร 

ไม่มีการแก้ไข 

บทเฉพาะกาล ไม่มีการแก้ไข 
มาตรา ๙๐  ในวาระเริ่มแรก  

ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะ
หนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็น
กลางทางการเมืองจ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสอง
คน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิก
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วุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ให้คณะกรรมการด าเนินการจัดให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๑ มาตรา 
๙๐/๑ ๙๐/๒ ๙๐/๓ ๙๐/๔ ๙๐/๕ ๙๐/๖ จ านวนสองร้อย
คน โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วให้จัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่ม 
ที่ได้รับเลือก และตามวิธีการสมัคร 

    (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมในอันจะ
เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูป
ประเทศมีจ านวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่
ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก) 

    (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือก 
ผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชรีายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชี
รายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่
คนรวมกับผู้ด ารงต าแหนง่ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผูบ้ัญชาการต ารวจแห่งชาติ  
เป็นสองร้อยห้าสบิคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจากบัญชี
รายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้าสิบคน  ทั้งนี้ ให้แล้ว
เสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครัง้แรกตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) มิให้น าความในมาตรา ๑๔ (๒๓) ในส่วนที่
เกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารง

 
- ก าหนดให้น าความในมาตรา ๙๐/๑ ๙๐/๒ 

๙๐/๓ ๙๐/๔ ๙๐/๕ ๙๐/๖ ซึ่งปัจจุบันคือ มาตรา ๙๑ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ 
มาตรา ๙๖ ตามล าดับ กรณีมาใช้บังคับแทนความใน
มาตรา ๙๑ ของร่างฯ ฉบับของคณะกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญ ในการด าเนินการของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ในวาระเริ่มแรก  

 



๔๗ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้
น าความในมาตรา ๑๔ (๑๙) มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคล
ซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค) จ านวนสองร้อยห้าสิบคน
ดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม แต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับ
แต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิก
วุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามี
ต าแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับในบัญชี
ส ารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้
ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนอง
พระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งเมื่อ
พ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก
วุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้
ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิก
วุฒิสภาโดยต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของ
วุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
บุคคลในบัญชีส ารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่
ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ใน
บัญชีส ารอง หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 

(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้
ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

(มาตรา ๙๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๘) 



๔๘ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

มาตรา ๙๐/๑  ในวาระเริ่มแรก ส าหรับการด าเนินการ
ตามมาตรา ๙๐ (๑) (ก) ให้กลุ่มตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง  
มีสิบกลุ่ม ประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง 
อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน  

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ต ารวจ 
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 

(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็น
หรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์สาธารณสุข 
พยาบาล เภสัชกร หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท านา  
ท าสวน ท าไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืน ๆ ในท านอง
เดียวกัน 

(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ  
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง 
อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนา
นวัตกรรม หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและผู้ประกอบกิจการอ่ืน ๆ  
ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ 
ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือ
พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน  

(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ  

- ก าหนดให้มีการแบ่งกลุ่มการสมัครเป็น  
๑๐ กลุ่ม 



๔๙ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ประชาสังคม องค์กร 
สาธารณประโยชน์ หรืออ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

(๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง 
นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออ่ืน ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๑๐) กลุ่มอ่ืน ๆ  
การมลีักษณะอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันตาม 

วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืน ๆ  
ตาม (๑๐) ได้  

(มาตรา ๙๐/๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๑) 
มาตรา ๙๐/๒  ในวาระเริ่มแรก ผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม

ตามมาตรา ๙๐/๑ อาจสมัครได้โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้  
(๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
(๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง

หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามมาตรา ๙๐/๓ แนบมา
พร้อมกับใบสมัครด้วย  

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือกในกลุ่ม
ตามมาตรา ๙๐/๑ ได้เพียงกลุ่มเดียว และสมัครโดยวิธีการตาม
วรรคหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียง 
อ าเภอเดียว และเมื่อได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้  

ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่า 
หนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอ าเภอ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
วรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๗ 

(มาตรา ๙๐/๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๒)  

- ก าหนดให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มแบ่งเป็น
สมัครโดยอิสระและสมัครโดยต้องรับการเสนอชื่อจาก
องค์กร (วิธีการสมัครของผู้สมัครในแต่ละกลุ่ม)  

มาตรา ๙๐/๓  องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
และได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง 

- ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ขององค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัคร รวมถึงวิธีการในการ
เสนอชื่อฯ และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ 



๕๐ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีสิทธิแนะน าชื่อผู้ซึ่งเป็นหรือเคย
เป็นสมาชิกขององค์กร หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือสมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา องค์กรละหนึ่งคนในแต่ละจังหวัดโดยต้องระบุ
อ าเภอไว้ด้วย และเมื่อได้แนะน าชื่อผู้สมัครแล้ว จะถอนหรือ
เปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้แนะน าแล้วมิได้  

องค์กรตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ ก าหนด และให้เลือกกลุ่มตาม
มาตรา ๙๐/๑ ได้เพียงกลุ่มเดียว  

การแนะน าชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งต้องท าโดยมติของ
คณะกรรมการที่มีหน้าทีแ่ละอ านาจในการบริหารงานของ
องค์กรดังกล่าว ในกรณีที่องค์กรดังกล่าวไม่มีคณะกรรมการ  
ให้ผู้ที่มีหน้าที่และอ านาจในการบริหารงานขององค์กรเป็นผู้
แนะน าชื่อแทน และให้ท าเป็นหนังสือ โดยอย่างน้อยต้องมี
ประวัติระบุถึงเพศ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ
สาขาอาชีพของผู้ได้รับการแนะน าชื่อพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
จากผู้ได้รับการแนะน าชื่อ  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก าหนด  

องค์กรตามวรรคหนึ่งซึ่งแจ้งการแนะน าชื่อหรือรับรอง
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ให้การ
แจ้งการแนะน าชื่อหรือการรับรองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว 
เป็นโมฆะ และให้คณะกรรมการประกาศให้ประชาชนทราบเป็น
การทั่วไป 

(มาตรา ๙๐/๓ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๓) 

- ก าหนดผลของการเสนอชื่อหรือรับรอง
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการสมัครอันเป็นเท็จ 

 

มาตรา ๙๐/๔  การเลือกระดับอ าเภอ ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายใน
เวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันก าหนดให้
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  

- ก าหนดให้การเลือกระดับอ าเภอให้เลือก
กันเองในกลุ่มเดียวกัน และวิธีการสมัครเดียวกัน 

 
 
 



๕๑ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือเมื่อพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว 
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร
เดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด  

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่ได้
จัดตาม (๒) แล้ว ลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือก
ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้  

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใด
แล้วเสร็จ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้มี
การนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผยให้ 
ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละ
วิธีการสมัคร เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอส าหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้น เพ่ือไปด าเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป 
ในกรณีท่ีล าดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้
คะแนนสูงสุดเกินสามคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน ดังกล่าวจับ
สลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น 
และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน ไม่ถึงสามคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้
คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก  

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมี
ผู้สมัครไม่เกินสามคน หรือมีผู้มารายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินสาม
คน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือก
ส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก  

(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้สมัคร ให้
งดการด าเนินการเลือก ส าหรับกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการ
นั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มและการสมัคร  
โดยวิธีการอ่ืน ๆ  

(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวน
ผู้สมัครและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคนให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันใน
การเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการให้ผู้สมัครใน
กลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้
รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้อง
ออกจากสถานที่เลือก  

(๘) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอส่งบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๘ (๕) 
ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๙๐/๔ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๔) 

 
 
 
 
 
 
- มาตรา ๒๘ (๕) ตามร่างทีส่ภานิติบัญญัติ

แห่งชาติให้ความเห็นชอบตรงกับมาตรา ๒๙ (๕)  
ของร่างฯ ฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๙๐/๕  การเลือกระดับจังหวัด ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอต้องมาถึงสถานที่เลือก
และแสดงตนภายในเวลา ที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มา
หรือมาไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  

(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอมาครบหรือเมื่อพ้น
เวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดให้ 
ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร 
เดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัดก าหนด  

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอตาม (๒) ลงคะแนน
เลือกบุคคลตาม (๒) ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันได้
ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้  

(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใด
แล้วเสร็จ ให้ผู้อ านวยการการเลอืกระดับจังหวัดด าเนนิการนับ
คะแนนของกลุ่มนั้นและวธิีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับ

- ก าหนดให้การเลือกระดับจังหวัดให้เลือก
กันเองในกลุ่มเดียวกัน และวิธีการสมัครเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

คะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร 
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัคร
นั้น เพ่ือไปด าเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป ในกรณีท่ี
ล าดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เกินสี่คน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผูใ้ด
จะได้รับเลือกในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น และในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนไม่ถึงสี่คน ให้เฉพาะผู้ซึง่ได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก  

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมี 
ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน หรือมีผู้มา
รายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินสี่คน ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับ
อ าเภอทุกคน ซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกส าหรับกลุ่ม
นั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก  

(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้ได้รับ
เลือกระดับอ าเภอ ให้งดการด าเนินการเลือกส าหรับกลุ่มนั้นและ
การสมัครโดยวิธีการนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของ
กลุ่ม และการสมัครโดยวิธีการอ่ืน ๆ  

(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวน 
ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัคร
โดยวิธีการนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน ให้สันนิษฐานว่ามีการ
สมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่ เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดด าเนินการ
ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้น
เลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะ
เลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก   

(๘) ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชี
รายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๔) และ (๕) ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๙ (๓) 
ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มาตรา ๒๙ (๓) ตามร่างทีส่ภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบตรงกับมาตรา ๓๐ (๓)  
ของร่างฯ ฉบับของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 



๕๔ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
(มาตรา ๙๐/๕ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๕) 
มาตรา ๙๐/๖  การเลือกระดับประเทศ ให้ด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือก

และแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ผู้ใดไม่มาหรือ
มาไม่ทันก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  

(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือเมื่อพ้น
เวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 
จัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร
เดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศก าหนด  

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตาม (๒) ลงคะแนน
เลือกบุคคลตาม (๒) ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันได้
ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้  

(๔) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวน 
ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัคร
โดยวิธีการนั้น ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก 
และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้
ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการให้ผู้ได้รับเลือก
ระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ 
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับ
เลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก  

(๕) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใด
แล้วเสร็จ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการนับ
คะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย แล้วแจ้ง 
ผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบ  

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม (๕) แล้ว  

- ก าหนดให้การเลือกระดับประเทศให้เลือก
กันเองในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน 



๕๕ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และ
เที่ยงธรรม ให้จัดเรียงล าดับรายชื่อตามผลการเลือกตาม (๕) 
โดยให้จัดเรียงล าดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบเพ่ือ
ด าเนินการตามมาตรา ๙๑ ต่อไป  

ในการจัดเรียงล าดับตามวรรคสองส าหรับผู้ที่อยู่ใน
ล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน ให้จัดให้มีการจับสลากเพ่ือเรียงล าดับ
ต่อไป  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ คณะกรรมการก าหนด 

(มาตรา ๙๐/๖ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๖) 
มาตรา ๙๐/๗  ผู้ใดขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่เลือก

ตามมาตรา ๙๐/๔ (๗) มาตรา ๙๐/๕ (๗) หรือมาตรา ๙๐/๖ (๔) 
ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑ 

(มาตรา ๙๐/๗ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๗) 

- ก าหนดบทลงโทษแก่ผู้ที่หมดสิทธิที่จะ
เลือกและได้รับเลือก แต่ขัดขืนไม่ยอมออกจาก
สถานที่เลือกตามมาตรา ๙๐/๔ (๗) มาตรา ๙๐/๕ 
(๗) หรือมาตรา ๙๐/๖ (๔) ซึ่งปัจจุบันคือ มาตรา ๙๔ 
(๗) มาตรา ๙๕ (๗) หรือมาตรา ๙๖ (๔)  

มาตรา ๙๑  ในการเมื่อได้ด าเนินการเลือกบุคคลเพ่ือ
เสนอชื่อต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา ๙๐ (๑) (ก) 
ให้ด าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เว้น
แต่กรณีมาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยเสร็จแล้วให้คณะกรรมการ
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการ
สมัครตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้
ได้รับเลือกเพ่ือส่งรายชื่อและแต่ละวิธีการสมัครให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

ในการคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลจากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่ม
ละหนึ่งคนตามวรรคหนึ่งให้ได้จ านวนห้าสิบคนเพ่ือน าความ
กราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเลือกรายชื่ออีกจ านวนห้าสิบ

- แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมความในมาตรา ๙๐ (๑) (ก) โดยไม่น าวิธีการ
การเลือกตามมาตรา ๔๐, มาตรา ๔๑, มาตรา ๔๒ 
มาใช้บังคับ  

 
 
 
 
- แก้ไขเพ่ิมเติมความเพ่ือให้มีความกระชับ 
- ก าหนดให้มีการประกาศรายชื่อสมาชิก

วุฒิสภาและบุคคลในบัญชีส ารอง ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 



๕๖ 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ฉบับของคณะกรรมการ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประเด็นการแก้ไข 

คนจากบุคคลในแต่ละกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่าสองคนเป็นบัญชี
ส ารองและให้ประกาศรายชื่อสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลในบัญชี
ส ารองในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ส านักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้
ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง โดยให้น าความในมาตรา ๑๗ มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๙๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๘)  

 
 
 
- ตัดความเพ่ือให้สอดคล้องกับการตัดความ

ในมาตรา ๑๗ 

มาตรา ๙๒ ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีส ารอง
เพ่ือแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๙๐ (๔) และตามมาตรา ๙๑ 
ให้น าความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

(มาตรา ๙๒ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๙ 
มาตรา ๙๑ ปัจจุบันเป็นมาตรา ๙๘)  

ไม่มีการแก้ไข 

 

นายจิรพันธ์  ทองบุญเรือง  
นิติกรช านาญการ 
นางสาวดวงกมล  ทวิสุวรรณ์  
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
ผู้จัดท า 


