ร่างฯ ผ่านการพิจารณาของ กรธ. เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
เหตุผล
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทยบั ญ ญั ติ ให้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อ ให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ....
……………………….......…….
.......…………………………….
…….......……………………….
…………………………………………………............………………..............…………………………..
……………………….......…….
โดยที่เป็ น การสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
…………………………………………………............………………..............…………………………..
……………………….......…….
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ ว ยการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา

๒
(๒) ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่ อ ง ให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช
๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“ส านั กงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พนั กงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของสานักงาน และให้
หมายความรวมถึงข้าราชการ พนั กงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
กรรมการ หรื อ ผู้ อ านวยการการเลื อ ก แต่ งตั้ งหรื อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
“วัน เลื อ ก” หมายความว่า วัน ที่ ค ณะกรรมการประกาศกาหนดให้ เป็ น วั น เลื อ ก
สมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“ผู้ อ านวยการการเลื อ ก” หมายความว่ า ผู้ อ านวยการการเลื อ กระดั บ อ าเภอ
ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“สถานที่ เลื อ ก” หมายความว่า สถานที่ ที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กก าหนดให้ เป็ น
สถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอาเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อาเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอาเภอ” หมายความรวมถึงสานักงานเขตด้วย
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป
มาตรา ๕ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ มิ ได้ ก าหนดไว้ เป็ น
ประการอื่น การใดที่กาหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้
แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลาเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทาง
ทะเบี ย นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎร ให้ ถื อ ว่ า ได้ แ จ้ ง ยื่ น หรื อ ส่ ง โดยชอบด้ ว ย
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ แล้ ว และในกรณี ที่ พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้
กาหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่
ในระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศหรื อ ระบบหรื อ วิ ธี ก ารอื่ น ใดที่ ป ระชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ งได้
โดยสะดวก เป็นการดาเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว

๓
ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจ
กาหนดหรือมีคาสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้กาหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการกาหนดโดยทา
เป็นระเบี ยบ ประกาศ หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งนั้นใช้บังคับแก่
บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดาเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้า
ระเบี ยบ ประกาศ หรือคาสั่งใดมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานไว้ คณะกรรมการต้องกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๖ การพิ จ ารณาและมี ค าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลฎี ก าตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา ซี่งต้องกาหนดให้การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกาหนดให้
ศาลชั้น ต้น ที่มีเขตอานาจเป็ นผู้ รับ คาร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ ศาลฎีกาวินิจฉัย หรืออาจให้ ศาลชั้นต้น
เป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือดาเนินการอื่นที่จาเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องศาลฎี ก าเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ผู้ พิ พ ากษาซึ่ ง ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ศ าลฎี ก า องค์ ค ณะผู้ พิ พ ากษา ตลอดจนบุ ค คล
ซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี
ตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารศาลยุ ติ ธ รรมตามกฎหมายว่า ด้ ว ยระเบี ย บบริห ารราชการ
ศาลยุติธรรมกาหนด
มาตรา ๗ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญ นี้ ให้ คณะกรรมการมี อานาจวางระเบี ยบเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องผู้ ด าเนิ น การ
เกี่ยวกับการเลือก รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จาเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้
มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๘ ในการปฏิ บัติห น้าที่ ของคณะกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎี กากาหนดให้มีการเลือ กสมาชิกวุฒิ สภาใช้
บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือก หากมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ ให้
คณะกรรมการมีอานาจประชุมผ่ านสื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ โดยกรรมการแต่ล ะคนอาจอยู่ ณ สถานที่
แตกต่ างกั น ได้ และให้ เลขาธิการดาเนิ นการบั นทึ กเสี ยงและภาพเก็บ ไว้เป็ นหลั ก ฐาน ทั้ งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

๔
หมวด ๑
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก
มาตรา ๑๐ ภายใต้ บั งคั บ มาตรา ๑๕ วรรคสอง การแบ่ งกลุ่ ม ตามมาตรา ๑๑
เป็นไปเพื่อให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ทุกคน
มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
มาตรา ๑๑ วุฒิ ส ภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือก
กัน เองของบุ คคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน
หรือทางานหรือเคยทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มการบริห ารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา
ตุลาการ อัยการ ตารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๓) กลุ่ ม การศึ ก ษา อั น ได้ แ ก่ ผู้ เป็ น หรื อ เคยเป็ น ครู อาจารย์ นั ก วิ จั ย ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๔) กลุ่ มการสาธารณสุ ข อั นได้ แก่ผู้ เป็น หรือ เคยเป็ นแพทย์ ทุก ประเภท เทคนิ ค
การแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๕) กลุ่มอาชีพทานา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๖) กลุ่มอาชีพทาสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๘) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบอาชี พ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ผั ง เมื อ ง อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙)
(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๓) กลุ่มผู้ป ระกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่ อสาร การพัฒ นา
นวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๔) กลุ่มสตรี
(๑๕) กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ คนพิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม อั ต ลั กษณ์ อื่ น
หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
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(๑๖) กลุ่ ม ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ดนตรี การแสดงและบั น เทิ ง นั ก กี ฬ า หรือ อื่ น ๆ
ในทานองเดียวกัน
(๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทานองเดียวกัน
(๒๐) กลุ่มอื่น ๆ
การมีลักษณะอื่น ๆ ทานองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิ
สมัครในกลุ่มอื่น ๆ ตาม (๒๐) ได้
มาตรา ๑๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ ให้
คณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดวันเลือกระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
(๒) ก าหนดวั น รั บ สมั ค ร โดยเริ่ ม รั บ สมั ค รไม่ เกิ น สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ และต้องกาหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้ าวันแต่ต้อง
ไม่เกินเจ็ดวัน
วั น เลื อกในระดั บ อ าเภอ ต้ องไม่ เกิ น ยี่ สิ บวั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ดระยะเวลารั บ สมั ค ร
วั น เลื อ กในระดั บ จั ง หวั ด ต้ อ งไม่ เ กิ น เจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น เลื อ กในระดั บ อ าเภอ และวั น เลื อ กใน
ระดับประเทศ ต้องไม่เกินสิบวันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในการกาหนดวันเลือกในแต่ละ
ระดับต้องกาหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๓ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทางานในด้านที่ส มัครไม่น้อย
กว่าสิบปี
(๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทางาน หรือเคยทางานหรือเคยศึกษาอยู่ในเขต
อาเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่สตรีซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๑๔) และผู้สูงอายุ
คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น ซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๑๕)
มาตรา ๑๔ ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
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(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(๘) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๙) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอาเภอ
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคาพิ พ ากษาหรือค าสั่ งของศาลอั นถึ งที่ สุ ด ให้ ท รัพ ย์สิ น ตกเป็ น ของ
แผ่ น ดิ น เพราะร่ ารวยผิ ด ปกติ หรื อ เคยต้ อ งค าพิ พ ากษาอั น ถึ งที่ สุ ด ให้ ล งโทษจ าคุ ก เพราะกระท า
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงาน
ในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมาย
อาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
ในความผิดฐานเป็น ผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระทาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๘) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองมีคาพิพากษาว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
หรือเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ารวยผิดปกติ หรือกระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
(๑๙) เป็นข้าราชการ
(๒๐) เป็ น หรื อ เคยเป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร เว้ น แต่ ไ ด้ พ้ น จากการเป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๒๒) เป็น หรือเคยเป็ นผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการ
ดารงตาแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
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(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการ
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิ สภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผู้ดารงตาแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร และชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร
จานวนสองพันห้าร้อยบาท
ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ ได้เพียงกลุ่ม
เดียวและอาเภอเดียว และเมื่อสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้
ผู้สมัครมีสิทธิสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๒๐) ได้ แม้จะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านอื่นในกลุ่มอื่น
แบบใบสมัค ร วิธีก ารสมั คร ระยะเวลาการสมัค ร สถานที่ ส มัค ร การเรียงล าดั บ
ผู้สมัคร และวิธีการชาระค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
แบบใบสมัครอย่างน้อยต้องมีข้อความที่ผู้สมัครต้องรั บรองว่าตนมีคุณ สมบัติตาม
มาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
การกาหนดสถานทีส่ มัครต้องกาหนดให้อยู่ภายในเขตอาเภอที่จะมีการเลือก
มาตรา ๑๖ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
(๑) เอกสารหรือหลักฐานอันแสดงว่าตนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
อาชีพ ลั กษณะหรือประโยชน์ ร่วมกัน หรือทางานหรือเคยทางานด้านใดด้านหนึ่งตามมาตรา ๑๑
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๒) ข้อความแนะนาตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาวไม่เกินที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐาน
ตามวรรคหนึ่งทุกฉบับและทุกหน้า ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อได้ ให้รับรองความถูกต้องและเป็น
จริงตามวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่า
ผู้นั้นมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง และต้องมีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของพยานซึ่งลงลายมือชื่ อ
รับรองถูกต้องแนบมาพร้อมกัน
การกาหนดตาม (๒) ให้คานึงถึงความสะดวกในการเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับรู้ และการ
กาหนดตาม (๓) ต้องไม่สร้างภาระแก่ผู้สมัครเกินสมควร

๘
มาตรา ๑๗ ให้ ส านั กงานเก็บ รักษาเงิน ค่าธรรมเนี ยมการสมัครตามมาตรา ๑๕
วรรคหนึ่ ง ไว้จ นกว่าจะมี การประกาศผลการเลื อกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง และให้ ดาเนิ น การ
แต่ละกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ส านั ก งานคื น เงิน ค่าธรรมเนี ยมการสมั ค รดั งกล่ าวให้ แ ก่ผู้ ได้ รับ เลื อ กเป็ น
สมาชิกวุฒิสภาตามประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง เว้นแต่ผู้สมัครนั้นกระทา
การทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นเป็นใจกับบุคคลอื่นทาให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครที่เหลือจากการจ่ายตาม (๑) ให้นาส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน
มาตรา ๑๘ ในกรณี มีเหตุจาเป็ นเฉพาะพื้ นที่ ท าให้ ไม่สามารถดาเนินการรับสมัคร
ภายในระยะเวลาหรือในวันที่กาหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็น
อื่นใด ให้คณะกรรมการมีอานาจประกาศกาหนดให้ดาเนินการรับสมัครโดยวิธีการอื่น หรือจะกาหนด
วันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้
มาตรา ๑๙ ห้ามมิให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร
และจานวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ใช้ บั งคั บ แก่ ก รณี ที่ ค ณะกรรมการหรือ พนั ก งานเจ้ าหน้ า ที่
ด าเนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ส มั ค ร ไม่ ว่ า จะเป็ น การตรวจสอบภายในส านั ก งานหรื อ
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ห้ ามมิให้เปิดเผยหรือทาด้วย
ประการใด ๆ ให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจานวนผู้สมัครในแต่ละ
กลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร
ตามมาตรา ๑๑

มาตรา ๒๐ การเลือกในระดับอาเภอให้ กระทาได้ แม้จะไม่ มีผู้สมัครครบทุกกลุ่ม

มาตรา ๒๑ ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอไม่ว่าด้วย
เหตุใดว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอาเภอ
หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อานวยการ
การเลือกระดับอาเภอสั่งไม่รับสมัคร ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ และให้
ผู้อานวยการการเลื อกซึ่งพบเห็ น ดังกล่ าวสั่งลบชื่อผู้ นั้นออกจากบัญ ชีรายชื่อผู้ สมัคร แล้ วรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ
ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิ
ได้รับเลือก แต่ไม่มีผลกระทบต่อการรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ในกรณีที่ความตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างการดาเนินการเลือกไม่ว่าระดับใด
ก่อนประกาศผลการเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นกระทาการเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา
ไม่ เกิน หนึ่ งปี ส่ ว นการด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การเลื อกให้ เป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการกาหนดตามที่
เห็นสมควร คาสั่งและการกาหนดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

๙
เมื่อคณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคสาม ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๒๒ ภายในห้ าวัน นั บ แต่ วัน สิ้ น สุ ด ระยะเวลารับ สมั ค ร ให้ ผู้ อ านวยการ
การเลือกระดับอาเภอประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็น
รายกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอาเภอ โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร เพื่อให้ ประชาชน
ทราบเป็ น การทั่ ว ไป และให้ ป ระกาศไว้ ณ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจ าจังหวั ด
ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอาเภอด้วย
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๓ กรณีที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอสั่งไม่รับสมัครผู้ใดหรือสั่งลบ
ชื่อผู้สมัครผู้ใด ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครหรือวันที่ผู้อานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาและมีคาวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ดาเนินการเลือกต่อไป
โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ประกาศ ในกรณีเช่นนี้ คาวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ดาเนินการไปแล้ว
มาตรา ๒๔ ในกรณี ที่ ผู้ ส มัครซึ่งถูกลบชื่ อออกจากบัญ ชีรายชื่อผู้ ส มัครก่อนการ
ดาเนินการเลือกในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ผู้นั้นมีสิทธิยื่น คาร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายใน
สามวัน นับ แต่วันที่ผู้อานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ และให้ นาความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาใช้
บังคับด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๒
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก
มาตรา ๒๕ ในการด าเนิ น การเพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ให้ มี ค ณะกรรมการ
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนา อานวยความสะดวก และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับ
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการระดั บ ประเทศ โดยให้ ค ณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น
คณะกรรมการระดับประเทศ
(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับจังหวัดอื่น
และปลัดกรุงเทพมหานครสาหรับกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
หรื อบุ ค ลากรในสถาบั น อุดมศึกษาของรัฐ จานวนสามคน ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ในเขตจังหวัดซึ่งมิได้เป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี
บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดนั้น จานวนสองคนเป็นกรรมการ และให้
ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

๑๐
(๓) คณะกรรมการระดับ อาเภอ ประกอบด้ว ย นายอาเภอเป็ นประธาน หั วหน้ า
ส่วนราชการประจาอาเภอ จานวนสามคน ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในเขตอาเภอซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส
หรือ ญาติ เป็ น ผู้ ส มัครรับ เลื อกในเขตอาเภอนั้ น จานวนสองคนเป็ นกรรมการ และเจ้าหน้ าที่ของ
ส านั ก งานหรื อ ข้ า ราชการประจ าอ าเภอซึ่ ง ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ งประจ าจั งหวั ด แต่ งตั้ ง เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ผู้มีอานาจแต่งตั้ง การแต่งตั้ง และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด สาหรับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจะกาหนดให้
แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครตาแหน่งใดแทนหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดตาม (๒) และ
หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอตาม (๓) ก็ได้
ผู้ เ ป็ น กรรมการโดยต าแห น่ ง ห รื อ หั วห น้ าส่ ว น ราช การห รื อ บุ คลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ
เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดหรืออาเภอนั้น
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ผู้ใดมีกรณี
ตามวรรคสาม หรื อ มี เหตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า จะท าให้ ก ารเลื อ กไม่ เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ยงธรรม
ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทนได้ตามที่เห็นสมควร
ให้ ค ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง และพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ เป็ น เจ้าพนั ก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๖ ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เลขาธิการเป็นผู้อานวยการ
การเลือกระดับประเทศ ให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๒) เป็นผู้อานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด และให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา ๒๕ (๓) เป็นผู้อานวยการการเลือกระดับ
อาเภอ
มาตรา ๒๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิ สภามีผ ลใช้บังคับ ให้
ผู้อานวยการการเลือกเป็นผู้ดาเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐ ธรรมนู ญนี้ และตามที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๒๘ เพื่ อประโยชน์ในการปฏิ บัติห น้าที่ ของผู้ อานวยการการเลื อกระดั บ
จังหวัดหรือผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ ให้คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้ งบุคคลซึ่งมีภูมิลาเนา
ในจั งหวั ด หรื อ อ าเภอ แล้ ว แต่ ก รณี ที่ มี ก ารเลื อ ก ให้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การ
ปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอได้ ในการนี้
คณะกรรมการจะมอบอานาจให้ คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ (๒) และ (๓) เป็ น ผู้ แต่ งตั้งแทน
คณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในการเลือกทุกระดับ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อานวยการ
ทะเบี ย นกลางตามกฎหมายว่ าด้ ว ยการทะเบี ย นราษฎรด าเนิ น การหรื อ ช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ การ
ดาเนินการเลือกได้

๑๑
ในการเลื อกระดับ ประเทศ ให้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งพนั กงานเจ้าหน้าที่
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศได้
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๒๙ ในการด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาระดั บ อ าเภอ ให้
ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอาเภอ
(๒) จัดให้มีการรับสมัคร
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
(๔) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา ๒๒
(๕) จัดทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้สมัครทุกคนเพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบ
และใช้ประโยชน์ในการเลือก
(๖) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอาเภอ และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือก
พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๕) ไปยังผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๘) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๙) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น อั น เกี่ ย วกั บ การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามที่ ค ณะกรรมการ
กาหนดหรือมอบหมาย
สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก พร้อมทั้งให้มีป้าย
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย
ในการดาเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิธีการ หรือ เงื่อ นไข
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๐ ในการด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาระดั บ จั ง หวั ด
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด
(๒) จั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่อ ผู้ ได้ รับ เลื อ กจากการเลื อกระดั บ อาเภอแยกเป็ น รายกลุ่ ม
โดยอย่ างน้ อยต้องระบุ อาชีพ และอายุของผู้ ส มัคร และประกาศให้ ประชาชนทราบเป็น การทั่ วไป
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(๓) จัดทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอาเภอ
เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมา
จากผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือก
พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม (๓) ไปยังผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ

๑๒
(๖) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๗) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น อั น เกี่ ย วกั บ การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามที่ ค ณะกรรมการ
กาหนดหรือมอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ในการด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาระดั บ ประเทศ
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ
(๒) จั ดท าบั ญ ชีรายชื่อผู้ ได้รับ เลื อกจากการเลื อกระดั บจังหวัดแยกเป็น รายกลุ่ ม
โดยอย่ างน้ อยต้องระบุ อาชีพ และอายุของผู้ ส มัคร และประกาศให้ ประชาชนทราบเป็น การทั่ วไป
ภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๓) จัดทาเอกสารหรือข้อมูลแนะนาตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด
เพื่อให้ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมา
จากผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
(๕) เสนอรายชื่ อ และคะแนนของแต่ ล ะบุ ค คลในแต่ ล ะกลุ่ ม ต่ อ คณะกรรมการ
เพื่อประกาศผลการเลือก
(๖) บันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๗) ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อื่ น อั น เกี่ ย วกั บ การเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามที่ ค ณะกรรมการ
กาหนดหรือมอบหมาย
ให้นาความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ให้ ป ระธานและกรรมการในคณะกรรมการระดั บ จั งหวั ด และใน
คณะกรรมการระดับ อาเภอ ผู้ อานวยการการเลื อก และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิ ทธิได้รับ เบี้ ยเลี้ ยง
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๓ ห้ า มมิ ให้ ก รรมการ เลขาธิ ก าร ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ในคณะกรรมการระดั บ อ าเภอ ผู้ อ านวยการ
การเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หลีกเลี่ยง
ไม่ป ฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ระดับ อาเภอ ผู้อานวยการการเลื อก หรือคาสั่ งของศาลอันเกี่ยวกับ การเลื อกตามพระราชบัญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
ระดั บ จั งหวัดหรื อในคณะกรรมการระดับ อาเภอ ผู้ อ านวยการการเลื อ ก หรือพนั กงานเจ้ าหน้ าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง

๑๓
ของคณะกรรมการหรือปฏิบัติตามคาสั่ งของศาลอันเกี่ยวกับการเลื อกตั้ง หากได้กระทาโดยสุ จริต
ย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
หมวด ๓
การเลือก
มาตรา ๓๔ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามวิธีการที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๕ ในกรณี มี เหตุ จ าเป็ นเฉพาะพื้ นที่ ท าให้ ไม่ สามารถด าเนิ นการเลื อกได้
ภายในระยะเวลาหรือในวันที่กาหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็น
อื่นใด คณะกรรมการอาจกาหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอาเภอ การเลือกระดับจังหวัด หรือ
การเลือกระดับประเทศตามความจาเป็นก็ได้
มาตรา ๓๖ ผู้สมัครอาจแนะนาตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนาตัว ต้องปฏิบัติตามวิธีการ
และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ ในระหว่ า งการด าเนิ น การเลื อ กตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
หรือมาตรา ๔๒ ห้ ามมิให้ ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ สมัครหรือผู้ ได้รับเลือกขั้นต้นเข้าไปในสถานที่เลื อก เว้นแต่
จะเป็ นผู้ ซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวกับ การเลือก หรือผู้ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรรมการ ผู้ อานวยการการเลือก
ระดับประเทศ ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ แล้วแต่กรณี
เมื่ อ ประกาศผลการนั บ คะแนนแล้ ว ผู้ ส มั ค รหรือ ผู้ ได้ รับ เลื อ กขั้ น ต้ น ซึ่ งไม่ มีสิ ท ธิ
ที่จะเลือกหรือได้รับเลือก ต้องออกจากสถานที่เลือก
มาตรา ๓๘ ในระหว่ า งการด าเนิ น การเลื อ กตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
หรื อ มาตรา ๔๒ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ กขั้ น ต้ น ผู้ ใ ด น าเข้ า ไปหรื อ ใช้ เ ครื่ อ งมื อ
หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือเพื่อบันทึกภาพหรือเสียง หรืออุป กรณ์อื่นใดตามที่
คณะกรรมการก าหนดในสถานที่ เลื อ ก รวมทั้ งบริเวณโดยรอบสถานที่ เลื อ กตามที่ ผู้ อ านวยการ
การเลือกระดับประเทศ ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้ อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
แล้วแต่กรณี กาหนด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้นซึ่งเป็นคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ และมีความจาเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการรับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหรือการลงคะแนนโดยได้รับอนุญาตจากกรรมการ ผู้อานวยการการเลือก
ระดับประเทศ ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ แล้วแต่
กรณี

๑๔
มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาการใดอันเป็นการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้
ผู้มีสิทธิเลือกเข้าไป ณ สถานที่เลือก หรือมิให้ไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในกาหนดเวลาที่จะเลือก
มาตรา ๔๐ การเลือกระดับอาเภอ ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สมัครทุกคนต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กาหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกาหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับ
อาเภอจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
กาหนด
(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดย
จะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ดาเนินการให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย
(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่
ละกลุ่ม ในกรณีที่ในลาดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน ให้ผู้ซึ่งได้
คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้า
คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดาเนินการ
เลือกขั้นต่อไป ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) มีเพียง
เท่าที่มีอยู่
(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้สมัครไม่เกินห้าคน หรือมารายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินห้าคน
ให้ผู้สมัครกลุ่มนั้นไม่ต้องดาเนินการเลือกกันเอง โดยให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้น
ได้รับเลือกขั้นต้นสาหรับกลุ่มนั้น
(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดาเนินการให้มีการเลือกสาหรับกลุ่มนั้น และไม่มี
ผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอื่น ๆ
(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกของแต่ละกลุ่มตกลง
กันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม (๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๑๐) ให้ จั ดให้ มี ก ารแบ่ งสายออกเป็ น สายไม่ เกิ น สี่ ส าย แต่ ล ะสายประกอบด้ว ย
จานวนกลุ่มเท่ากัน เว้ นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมาก
ที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๙)
ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด
(๑๑) ให้ ผู้ ได้ รั บ เลื อ กขั้ น ต้ น ของแต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ กผู้ ส มั ค รในกลุ่ ม อื่ น ที่ อ ยู่ ในสาย
เดียวกัน โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่ม ในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน ใน
ชั้นนี้ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
(๑๒) เมื่อดาเนิ น การเลือกตาม (๑๑) แล้ว ให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอ
ดาเนิ น การให้ มี การนั บ คะแนนโดยเปิ ดเผย ให้ ผู้ ได้รับ คะแนนสู งสุ ดสามล าดับ แรกของแต่ล ะกลุ่ ม
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอาเภอสาหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดาเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป ในกรณีที่
ในลาดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน

๑๕
ดังกล่ าวจั บ สลากกัน เองว่าผู้ ใดจะได้รับ เลื อกในกลุ่ มนั้น และในกรณี ที่มี ผู้ ได้ค ะแนนไม่ถึงสามคน
ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
(๑๓) ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับอาเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒)
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อ มด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๖ (๕) ภายในวันถัด
จากวันเลือกระดับอาเภอเพื่อดาเนินการต่อไป
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ ในเขตอาเภอใดมีผู้สมัครไม่เกินห้ากลุ่ม เมื่อได้ดาเนินการเลือกตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัด
ให้ มีการแบ่ งสายตาม (๑๐) และให้ แต่ละกลุ่ มเลื อกผู้ สมัครในกลุ่ มอื่น แต่ล ะกลุ่ มได้คนละหนึ่ งคน
โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
มาตรา ๔๑ การเลือกระดับจังหวัด ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับ เลือกในระดับอาเภอต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกาหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับ
จังหวัดจัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
กาหนด
(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดย
จะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
ดาเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย
(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลาดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่
ละกลุ่ม ในกรณีที่ในลาดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคน ให้ผู้ซึ่งได้
คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้า
คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
(๖) ในกรณี ที่ ผู้ ซึ่ งได้ รั บ เลื อ กตาม (๕) ผู้ ใดไม่ อ ยู่ ในสถานที่ เลื อ กในระหว่ างการ
ดาเนิน การเลือกขั้นต่อไป ให้ ผู้ นั้น หมดสิทธิที่จะเลื อกและได้รับเลื อก และให้ ถือว่าผู้ ซึ่งได้รับเลือก
ตาม (๕) มีเพียงเท่าที่มีอยู่
(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกในระดับอาเภอรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน หรือมา
รายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินห้าคนให้ผู้ได้รับเลือกในระดับอาเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดาเนินการเลือกกันเอง
โดยให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกในระดับอาเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้นได้รับเลือกขั้นต้นสาหรับ
กลุ่มนั้น
(๘) กลุ่ ม ใดไม่ มี ผู้ ได้ รั บ เลื อ กในระดั บ อ าเภอ ให้ งดการด าเนิ น การให้ มี ก ารเลื อ ก
สาหรับกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอื่น ๆ
(๙) เมื่อได้ผู้ ได้รับ เลื อกขั้น ต้น ของแต่ล ะกลุ่ มแล้ ว ให้ ผู้ ได้รับเลื อกของแต่ล ะกลุ่ ม
ตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม (๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๑๐) ให้ จั ดให้ มี ก ารแบ่ งสายออกเป็ น สายไม่ เกิ น สี่ ส าย แต่ ล ะสายประกอบด้ว ย
จ านวนกลุ่ ม เท่ ากั น เว้น แต่ จ ะแบ่ งให้ เท่ ากั น ไม่ ได้ ให้ แ บ่ งให้ แ ต่ ล ะสายมี จ านวนกลุ่ ม ใกล้ เคี ย งกั น

๑๖
มากที่สุด และในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๙)
ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด
(๑๑) ให้ ผู้ ได้ รั บ เลื อ กขั้ น ต้ น ของแต่ ล ะกลุ่ ม เลื อ กผู้ ส มั ค รในกลุ่ ม อื่ น ที่ อ ยู่ ในสาย
เดีย วกัน โดยแต่ล ะคนมี สิ ท ธิเลื อกผู้ ส มัครในกลุ่ ม อื่ น แต่ล ะกลุ่ ม ในสายเดียวกัน ได้กลุ่ ม ละหนึ่ งคน
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
(๑๒) เมื่อดาเนินการเลือกตาม (๑๑) แล้ว ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด
ดาเนิ น การให้ มีก ารนั บ คะแนนโดยเปิ ดเผย ให้ ผู้ ได้ รับ คะแนนสู งสุ ดสองล าดับ แรกของแต่ล ะกลุ่ ม
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสาหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดาเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป ในกรณีที่
ในลาดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
ดังกล่ าวจั บ สลากกั น เองว่าผู้ ใดจะได้รับ เลื อกในกลุ่ มนั้ น และในกรณี ที่มี ผู้ ได้คะแนนไม่ถึงสองคน
ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
(๑๓) ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับจังหวัด ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒)
ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๙ (๕) ภายในวันถัด
จากวันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดาเนินการต่อไป
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ ในจังหวัดใดมีผู้ได้รับเลือกในระดับอาเภอจากทุกอาเภอมาระดับ จังหวัดไม่เกินห้ากลุ่ม
เมื่อได้ดาเนินการเลือกตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสายตาม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลือก
ผู้สมัครในกลุ่มอื่น แต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลื อก
ตนเองมิได้
มาตรา ๔๒ การเลือกระดับประเทศ ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับ เลือกในระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลื อกและแสดงตนภายในเวลา
ที่คณะกรรมการกาหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกาหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่ อ ผู้ ส มั ค รมาครบหรื อ พ้ น เวลาตาม (๑) แล้ ว ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ ก
ระดับ ประเทศจั ดให้ ผู้ส มัครแต่ล ะกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่ มเดียวกัน ณ สถานที่ ที่ผู้อานวยการการเลื อก
ระดับประเทศกาหนด
(๓) ให้ ผู้ ส มั ค รแต่ ล ะกลุ่ ม ลงคะแนนเลื อกบุ ค คลในกลุ่ ม เดี ยวกัน ได้ ไม่ เกิ น สิ บ คน
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
ดาเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย
(๕) ให้ ผู้ ซึ่ งได้ ค ะแนนสู งสุ ด เรี ย งตามล าดั บ สี่ สิ บ คนแรกเป็ น ผู้ ได้ รับ เลื อ กขั้ น ต้ น
ของแต่ละกลุ่ม ในกรณีที่ในลาดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่สิบคน
ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
ไม่ถึงสี่สิบคน แต่มีจานวนตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้น มีเท่าที่มีอยู่ แต่ถ้ามี
ผู้ได้คะแนนไม่ถึงยี่ สิบ คน ให้ ผู้อานวยการการเลื อกระดับประเทศจัดให้ ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลื อกซึ่งยังอยู่
ณ สถานที่เลือก ลงคะแนนเลือกกันเองใหม่เพื่อให้ได้จานวนยี่สิบคน

๑๗
(๖) ในกรณี ที่ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ เลื อ กตาม (๕) ผู้ ใ ดไม่ อ ยู่ ใ นสถานที่ เลื อ กในระหว่ า ง
การดาเนินการเลือกขั้นต่อไป ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือก
มีเพียงเท่าที่มีอยู่
(๗) เมื่อได้ผู้ ได้รับ เลื อกขั้น ต้น ของแต่ล ะกลุ่ มแล้ ว ให้ ผู้ ได้รับเลื อกของแต่ล ะกลุ่ ม
ตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม (๘) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๘) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย แต่ละสายประกอบด้วยจานวน
กลุ่มเท่ากัน เว้น แต่จะแบ่งให้ เท่ากัน ไม่ได้ ให้ แบ่งให้ แต่ล ะสายมีจานวนกลุ่ มใกล้เคียงกันมากที่สุ ด
และในแต่ ล ะสายต้ อ งมี ก ลุ่ ม ไม่ เกิ น ห้ า กลุ่ ม แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สามกลุ่ ม และให้ บุ ค คลตาม (๗)
ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด
(๙) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน
โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกินห้าคน ผู้ได้รับ
เลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
(๑๐) เมื่อดาเนิ น การเลื อกตาม (๙) แล้ว ให้ ผู้อานวยการการเลือกระดับประเทศ
ดาเนินการให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผย แล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบ
เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม (๑๐) แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้น
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริตและเที่ยงธรรม
ให้ ประกาศผลการเลือกตาม (๑๐) ในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ ม
ตั้งแต่ลาดับที่หนึ่งถึงลาดับที่สิบเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น ๆ และผู้ได้รับคะแนน
ลาดับที่สิบเอ็ดถึงลาดับที่สิบห้าของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสารองของกลุ่มนั้น และแจ้งให้สานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ในการจัดเรียงลาดับตามวรรคสองสาหรับผู้ที่อยู่ในลาดับที่มีคะแนนเท่ากัน ให้จัด
ให้มีการจับสลากเพื่อเรียงลาดับต่อไป
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการกาหนดให้ มี ก ารนั บ คะแนนด้ ว ยเครื่อ งกล
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าได้ดาเนินการนั้นโดยเปิดเผย ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผยแล้ว
มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ผู้ ส มัครในระดับอาเภอ หรือผู้ มีสิ ท ธิเลื อกในระดับจังหวัด
หรือระดับประเทศ เห็นว่าการดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผู้อานวยการการเลือก
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านต่ อศาลฎีกา
ภายในสามวันนับแต่วันที่ มีการออกคาสั่ง และให้นาความในมาตรา ๒๓ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใดมี ไม่ครบจานวน ไม่ว่าเพราะ
เหตุตาแหน่งว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิ สภา ให้ประธาน
วุฒิสภาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสารองของกลุ่มนั้นขึ้นดารงตาแหน่งสมาชิก

๑๘
วุฒิสภาแทนตามลาดับ และให้ผู้นั้นอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ ในระหว่าง
ที่บุคคลดังกล่าวยังมิได้เข้ารับตาแหน่ง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
หากมีกรณี ที่ต้องเลื่ อนบุ คคลในบั ญ ชีส ารองของกลุ่ มใดขึ้นดารงตาแหน่งสมาชิก
วุ ฒิ ส ภาแทนตามวรรคหนึ่ ง แต่ ไม่ มี บุ ค คลในบั ญ ชี ส ารองของกลุ่ ม นั้ น เหลื อ อยู่ ไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใด
ให้ประธานวุฒิ สภาจับสลากว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีสารองในกลุ่มอื่นใดที่ยังมี ผู้อยู่ในบัญชีสารอง
เหลืออยู่ แล้วดาเนินการเลื่อนบุคคลนั้นขึ้นดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง การจับสลาก
ดังกล่าวให้มีผลเฉพาะการแต่งตั้งครั้งนั้น
ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสารองเหลืออยู่สาหรับการเลื่อนบุคคล
ขึ้นดารงตาแหน่ งสมาชิกวุฒิ ส ภาตามวรรคสอง ให้ วุฒิ ส ภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิ สภาเท่าที่มีอยู่
แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิ สภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกวุฒิ สภาทั้งหมดและอายุของ
วุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี ให้ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน
นั บ แต่วัน ที่ วุฒิ ส ภามี ส มาชิกเหลื ออยู่ ไม่ถึงกึ่ งหนึ่ ง ในกรณี เช่น ว่านี้ ให้ ผู้ ได้รับเลื อกดังกล่ าวอยู่ใน
ตาแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสารองเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีสารองกลุ่มใดกระทาการใดหรือรู้เห็น
เป็นใจด้วยกับการกระทาใดของบุคคลอื่น อันทาให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๕) ศาลฎีกามีคาพิพากษาตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม
คาสั่ งตามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระกาศในราชกิจจานุ เบกษา และให้ ถื อว่าบั ญ ชี ส ารอง
มีเพียงเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๔๗ ในกรณีตามมาตรา ๔๖ (๔) และในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
บุคคลในบัญชีสารองผู้ใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให้บุคคลในลาดับถัดลงไปได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิก
วุฒิ ส ภา หรื อมี ห ลั กฐานอั น ควรเชื่อ ได้ ว่าบุ ค คลในล าดั บ ถั ดไปหรือ บุ ค คลอื่น ใดได้ให้ หรือ สั ญ ญา
ว่ าจะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดแก่ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาหรื อ บุ ค คลในบั ญ ชี ส ารองเพื่ อ ลาออก
ให้คณะกรรมการยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๔๘ หีบบัตรและบัตรลงคะแนน ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนด
ในการกาหนดเกี่ยวกับหีบบัตรต้องกาหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย
มาตรา ๔๙ วิธีการลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๐ ห้ า มมิ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กผู้ ใดใช้ บั ต รอื่ น อั น มิ ใช่ บั ต รลงคะแนนตาม
มาตรา ๔๘ ลงคะแนนเลือก

๑๙
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดนาบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก
มาตรา ๕๒ ห้ ามมิให้ ผู้ใดจงใจทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตร
ลงคะแนน
มาตรา ๕๓ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดน าบั ต รลงคะแนนใส่ ล งในหี บ บั ต รลงคะแนนโดยไม่ มี
อานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทาการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดง
ตนเพื่อเลือกโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้นจาก
ความจริง
มาตรา ๕๔ ห้ ามมิให้ ผู้ มีสิ ทธิเลือกผู้ ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ใดถ่ายภาพบั ต ร
ลงคะแนน
มาตรา ๕๕ ห้ ามมิ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิเลื อ กน าบั ต รลงคะแนนที่ เลื อ กแล้ ว แสดงต่ อ ผู้ อื่ น
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด
มาตรา ๕๖ บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มีการทาเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตร
ลงคะแนนนอกจากเครื่องหมายในการลงคะแนน เว้นแต่เป็นการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของ
ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก
(๓) บัตรที่มิได้ทาเครื่องหมายลงคะแนน
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
(๕) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก
(๖) บัตรที่ลงคะแนนให้ตนเองในกรณีที่ห้ามลงคะแนนให้ตนเอง
(๗) บั ต รที่ ล งคะแนนให้ บุ คคลในกลุ่ มเดี ยวกัน ในกรณี ที่ ห้ ามลงคะแนนให้ บุ คคล
ในกลุ่มเดียวกัน
(๘) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลเกินจานวนที่กาหนด
(๙) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน
(๑๐) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกาหนดว่าเป็นบัตรเสีย
มาตรา ๕๗ เพื่ออานวยความสะดวกในการเลื อกให้ แก่ผู้สมัครหรือผู้ มีสิ ทธิเลือก
ซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก ให้ผู้อานวยการ
การเลื อ กจั ด ให้ มี ก ารอ านวยความสะดวกในการเลื อ กของคนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ ผู้ สู ง อายุ
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกไว้เป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการกาหนด

๒๐
หมวด ๔
การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้ าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
กระทาการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
การใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึง
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามปกติ ที่ พึ งต้ อ งปฏิ บั ติ ในต าแหน่ งของเจ้าหน้ าที่ ข องรั ฐ นั้ น หรือ การแนะน า
หรือช่วยเหลือในการดาเนิ นการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของผู้สมัคร โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ แม้ว่าการกระทาจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด
ในกรณี มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่พบเห็น มีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ หรือระงับการกระทาใด
ที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด
ในกรณี ตามวรรคสาม ให้ คณะกรรมการแจ้งให้ ผู้ บังคับ บัญ ชาหรือผู้ มีห น้าที่ และ
อานาจกากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่ผู้สมัครใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จั ง หวั ด หรื อ ที่ ว่ า การอ าเภอ ในเขตหรื อ นอกเขตจั ง หวั ด หรื อ อ าเภอ หรื อ ห้ า มเข้ า เขตจั ง หวั ด
หรืออาเภอใดก็ได้
มาตรา ๕๙ ก่อนประกาศผลการเลื อก หากมี เหตุอั นควรสงสั ยว่าการเลื อกมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกการเลือก และสั่งให้ดาเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่
การใช้อานาจตามวรรคหนึ่งให้ กรรมการแต่ล ะคนซึ่งพบเห็ นการกระทาความผิ ด
ในเขตอาเภอหรือจังหวัดใด ให้มีอานาจกระทาได้สาหรับการเลือกในเขตอาเภอหรือจังหวัดนั้น ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อานวยการการเลือกผู้ใดพบเห็นการกระทาตามวรรคหนึ่ง
มีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน
มาตรา ๖๐ ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐานอั นควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใด
กระทาการใด หรือรู้เห็นกับการกระทาใดของบุคคลอื่น อันทาให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา
ไม่เกินหนึ่งปี คาสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการมีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้
หรื อจั ดเตรี ย มเพื่ อจะให้ เงิน ทรัพ ย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่นใดเพื่ อจูงใจให้ ผู้ ส มัค รหรือผู้ มี สิ ทธิเลื อ ก

๒๑
ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอานาจสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่ง
มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว
ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็น กับ
การกระทาของบุคคลอื่น อันทาให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการ
ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
เมื่อศาลฎีกามีคาสั่งรับคาร้องไว้พิจารณาแล้ว ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ให้ ผู้ นั้ น หยุ ด ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ จ นกว่ าศาลฎี กาจะพิ พ ากษาว่ าผู้ นั้ น มิ ได้ กระท าความผิ ด เมื่ อ ศาลฎี ก า
มีคาพิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุ ดลงนับแต่วันที่หยุด
ปฏิบัติหน้าที่
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในบัญชีสารองด้วย และ
เมื่อศาลฎีกามีคาพิพากษาว่าผู้นั้นกระทาความผิด ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชี
สารอง และให้นาความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว
หากความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
หมวด ๕
การคัดค้าน
มาตรา ๖๔ ผู้ ส มั ค รในระดั บ อ าเภอ หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ
ระดับประเทศมีสิทธิยื่นคาร้องคัดค้านว่าการเลือกในระดับอาเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
ที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ ชอบด้วยกฎหมาย
ต่อคณะกรรมการภายในสามวันนับแต่วันเลือกในระดับนั้น ๆ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยโดยเร็ว
หากเห็นว่ามีกรณีไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ให้คณะกรรมการสั่งยกคาร้ อง และให้การเลือกดาเนินการต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการ
เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้คณะกรรมการดาเนินการตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล การชี้เบาะแส
หรือคาให้การของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติ

๒๒
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทาความผิดของผู้กระทาความผิด
คนอื่นที่เป็นตัวการสาคัญ และสามารถที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทาความผิด
ของผู้กระทาความผิดนั้น คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้
เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ดาเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิในการดาเนินคดีอาญา
เป็นอันระงับไป เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคาอั นเป็นเท็จ หรือไม่ไป
เบิกความ หรือไปเบิกความแต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคาไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้น
สิ้นสุดลง และคณะกรรมการอาจดาเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้
มาตรการในการกัน บุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันไว้
เป็นพยานตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๖ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ นี้ ก าหนดให้ ศ าลสั่ ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยมีกาหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอน
สิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและเริ่ มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคาสั่งหรือคาพิพากษา เว้นแต่ศาล
อุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคาสั่งหรือคาพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๗ ผู้ ใดสมั ค รเข้ า รับ เลื อ กมากกว่า หนึ่ งกลุ่ ม หรือ มากกว่ าหนึ่ งอ าเภอ
อันเป็นการไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๖๘ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๗๐ ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อ นไขที่คณะกรรมการกาหนด
ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
บุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้ส มัครในการแนะนาตัวโดยไม่ปฏิบัติต ามวิธีการ
หรือเงื่อนไขตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง หรือขัดขืน
ไม่ยอมออกจากสถานที่เลือกตามมาตรา ๓๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสถานที่
เลือก ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี

๒๓
มาตรา ๗๒ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ หรื อ
มาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๗๓ ผู้มีสิ ทธิเลื อกผู้ ใดฝ่ าฝืนมาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๕๕ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัคร
รับเลือก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๗๕ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ใช้ป ระกอบการสมัครเป็ น เท็จ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
มาตรา ๗๖ กรรมการบริห ารพรรคการเมืองหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดในพรรค
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ผู้ใดกระทาการโดยวิธีใด ๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือทา
ให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารหรือ ผู้ดารงตาแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง
ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๗๗ ผู้ใดกระทาการดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทาการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือก
หรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด
(๑) จั ด ทา ให้ เสนอให้ สัญ ญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ทาการแนะนาตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๔) หลอกลวง บั งคั บ ขู่ เข็ ญ ใช้อิ ท ธิพ ลคุ กคาม ใส่ ร้ายด้ ว ยความเท็ จ หรือจูงใจ
ให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด
ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่หนึ่ งปี ถึง สิบปี หรือปรับ ตั้งแต่ส องหมื่นบาทถึง สองแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี

๒๔
ความผิดตาม (๑) ให้ ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการมีอานาจส่งเรื่องให้สานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินดาเนินการตามหน้าที่และอานาจได้
มาตรา ๗๘ ผู้ใดกระทาการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือก ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
ห้าปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกาหนดยี่สิบปี
ถ้ า การกระท าตามวรรคหนึ่ ง เป็ น การแจ้ ง หรื อ ให้ ถ้ อ ยค าต่ อ คณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๗๙ ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือก
หรือไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๐ ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใด ๆ ให้บัตรลงคะแนนชารุดหรือเสียหาย
หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทาด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด
สิบปี
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือก ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๑ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่น ใด สาหรับ ตนเองหรือผู้ อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่ห นึ่งปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
มาตรา ๘๒ ผู้ ใดกระท าการโดยไม่ มี อานาจโดยชอบด้ ว ยกฎหมายเปิ ด ท าลาย
ทาให้ เสียหาย ทาให้เปลี่ยนสภาพ หรือทาให้ไร้ประโยชน์ หรือนาไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนหรือบัตร
ลงคะแนน หรือเอกสารหลั กฐานที่เกี่ ย วข้องกับการเลื อกที่ผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกได้จัดทา
ตั้งแต่ เวลาที่ ได้เปิ ด และปิ ด หี บ บั ต รลงคะแนนที่ ตั้ งไว้เพื่ อ การเลื อ ก หรือภายหลั งที่ ได้ ปิ ดหี บ บั ต ร
ลงคะแนนนั้ น เพื่อรั กษาไว้เมื่ อการเลื อกได้ เสร็จสิ้ น แล้ ว ต้องระวางโทษจาคุ ก ตั้งแต่ห นึ่งปี ถึงสิ บ ปี

๒๕
และปรั บ ตั้ ง แต่ ส องหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท และให้ ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง ของผู้ นั้ น
มีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๓ ผู้ใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอานาจในการเก็บรักษา
บัตรลงคะแนนส าหรับ การเลื อกสมาชิกวุฒิ ส ภา มีห รือครอบครองไว้ซึ่งบัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบ
ไม่ว่าบัตรลงคะแนนนั้นจะเป็นบัตรลงคะแนนที่สานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ งเป็ น เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ต้ อ งระวางโทษ
เพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๘๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนนหรือนับคะแนนให้ผิดไป
จากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทาด้วยประการใดโดยมิ ได้มีอานาจกระทาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้บัตรลงคะแนนชารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทาการด้วยประการใด
แก่บั ตรเสีย เพื่ อให้ เป็ น บั ตรที่ใช้ได้ห รืออ่านบั ตรลงคะแนนให้ ผิ ดไปจากความจริง หรือทารายงาน
การเลือกไม่ตรงความเป็นจริง ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๕ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือก
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้ งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจา
ทั้ ง ปรั บ และให้ ศ าลสั่ ง เพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งของผู้ เล่ น มี ก าหนดสิ บ ปี และเพิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มั ค ร
รับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น
ถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งผู้สมัครหรือสมาชิกวุฒิ สภาผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกใหม่ไม่ว่าจะมีคาร้องขอ
หรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่ งให้ ผู้นั้ นรับ ผิดในค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกครั้งที่เป็นเหตุให้ ศาลฎีกามีคาสั่ ง
เช่นว่านั้น จานวนค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอ
ต่อศาล
เงินที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งให้นาส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๘๗ ผู้ ใดเปิ ดเผยหรือเผยแพร่ผ ลการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชน
ผู้ ส มัครหรือผู้ เลื อกเกี่ย วกับ การออกเสี ยงเลื อกในระหว่างเวลาเจ็ดวัน ก่อนวันเลื อกจนถึงเวลาปิ ด
การเลือก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๒๖
มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนู ญ นี้ เกิดขึ้น ในเขตพื้น ที่ของสถานที่เลือก ให้ ถือว่าผู้ ส มัครนั้นเป็นผู้ เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๙ ผู้ ใดกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
นอกราชอาณาจั ก รจะต้ อ งรั บ โทษในราชอาณาจั ก ร และการกระท าของผู้ เป็ น ตั ว การด้ ว ยกั น
ผู้ ส นั บ สนุ น หรื อ ผู้ ใช้ ให้ ก ระท าความผิ ด นั้ น แม้ จ ะกระท านอกราชอาณาจั ก ร ให้ ถื อ ว่ า ตั ว การ
ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทาความผิดนั้นได้กระทาในราชอาณาจักร
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่ม แรก ให้ วุ ฒิ ส ภาประกอบด้ ว ยสมาชิ ก จ านวนสองร้ อ ย
ห้าสิบคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคาแนะนา โดยในการ
สรรหาและแต่งตั้งให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิ กวุฒิ ส ภาคณะหนึ่ งซึ่งคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลาง
ทางการเมื อ งจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า เก้ า คนแต่ ไม่ เกิ น สิ บ สองคน มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การสรรหาบุ ค คล
ซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การจัด ให้ มี การเลื อ กสมาชิ กวุฒิ ส ภาตามวิธีการ
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๑ จานวนสองร้อยคน โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรครั้ ง แรกตาม กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรไม่น้ อยกว่าสิ บห้ าวัน แล้ วให้ จัดท าเป็น บัญ ชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติโดยแยกตามกลุ่มที่ได้รับเลือก
(ข) ให้ ค ณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา คั ด เลื อ กบุ ค คลผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถที่ เหมาะสมในอัน จะเป็ นประโยชน์ แก่การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ของวุฒิ ส ภาและการปฏิ รูป
ประเทศมีจานวนไม่เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากาหนดแล้วนา
รายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลา
ที่กาหนดตาม (ก)
(ค) ให้ คณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติคัด เลื อกผู้ ได้ รับ เลื อกตาม (ก) จากบั ญ ชี
รายชื่อที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๙๑ และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อ
ที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดารงตาแหน่งปลัด กระทรวง
กลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสารองจากบัญชี
รายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จานวนห้าสิบคน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรครั้ ง แรกตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

๒๗
(๒) มิ ให้ น าความในมาตรา ๑๔ (๒๓) ในส่ ว นที่ เกี่ ย วกั บ การเคยด ารงต าแหน่ ง
รัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้นาความใน
มาตรา ๑๔ (๑๙) มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง
(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค)
จานวนสองร้อยห้ าสิ บคนดังกล่าวขึ้น กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
แต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๔) อายุของวุฒิ สภาตามมาตรานี้มีกาหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการ
แต่งตั้ง สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิ สภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตาแหน่ง
ว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลาดับในบัญชีสารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้
ประธานวุฒิ ส ภาเป็ น ผู้ ดาเนิ น การและเป็ นผู้ ล งนามรับ สนองพระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิก
วุฒิสภาโดยตาแหน่งเมื่อพ้นจากตาแหน่งที่ดารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจาก
ตาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้ วย และให้ดาเนินการเพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดารงตาแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา
โดยตาแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่าง อยู่ในตาแหน่ง
เท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๕) ในระหว่างที่ยั งไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญ ชีสารองขึ้นเป็ น
สมาชิกวุฒิสภาแทนตาแหน่งที่ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสารอง
หรือไม่มีผู้ดารงตาแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตาแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ดาเนินการเลือกสมาชิกวุฒิ สภาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๑ ในการดาเนิน การเลื อกบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติตามมาตรา ๙๐ (ก) ให้ดาเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ เว้นแต่กรณี
มาตรา ๔๒ วรรคสอง โดยให้ ค ณะกรรมการแจ้ งรายชื่ อผู้ ได้รับ คะแนนสู งสุ ด ในแต่ ล ะกลุ่ ม ตั้ งแต่
ล าดับ ที่ ห นึ่ งถึงล าดับ ที่ สิ บ ของแต่ล ะกลุ่ ม เป็น ผู้ ได้รับเลื อกเพื่ อส่ งรายชื่อให้ ค ณะรักษาความสงบ
แห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
ในการคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คัดเลือกบุคคล
จากแต่ละกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคนให้ได้จานวนห้าสิบคนเพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา และคัดเลือกรายชื่อจานวนห้าสิบ คน
จากบุคคลในแต่ละกลุ่ม ๆ ละไม่น้อยกว่าสองคนเป็นบัญชีสารอง
ให้สานักงานคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้แก่ผู้ได้รับเลือกตามวรรคหนึ่ง โดยให้
นาความในมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ ในการคั ด เลื อกบุ ค คลจากบั ญ ชีส ารองเพื่ อ แทนตาแหน่ งที่ ว่าง ตาม
มาตรา ๙๐ (๔) และตามมาตรา ๙๑ ให้นาความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระราชโองการ
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นายกรัฐมนตรี

