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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพ ระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผลและความจํ าเป็ นในการจํ ากั ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุ คคลตามพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นระเบียบเรียบร้อย
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑”
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มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ นี้ ให้ ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วัน ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(๒) ประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อ ง ให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน และให้หมายความรวมถึง
ข้ า ราชการ พนั ก งาน หรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ผู้ ซึ่ ง คณะกรรมการ กรรมการ หรื อ
ผู้อํานวยการการเลือก แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
“วันเลือก” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“ผู้อํานวยการการเลือก” หมายความว่า ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
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“สถานที่เลือก” หมายความว่า สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกกําหนดให้เป็นสถานที่เลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ แล้วแต่กรณี
“จังหวัด” หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย
“อําเภอ” หมายความรวมถึงเขตด้วย
“ศาลากลางจังหวัด” หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย
“ที่ว่าการอําเภอ” หมายความรวมถึงสํานักงานเขตด้วย
“ผู้สูงอายุ” หมายความว่า ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป
มาตรา ๕ ในกรณี ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ นี้ มิ ได้ กํ าหนดไว้ เป็ น ประการอื่ น
การใดที่กําหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น หรือ
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว
และในกรณี ที่พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว
ในกรณี ที่พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ นี้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือ
มี คํ าสั่ งเรื่อ งใด ถ้ ามิ ได้ กํ าหนดวิธีการไว้เป็ น การเฉพาะ ให้ ค ณะกรรมการกํ าหนดโดยทํ าเป็ น ระเบี ย บ
ประกาศ หรื อคํ าสั่ ง แล้ วแต่ กรณี และถ้ าระเบี ยบ ประกาศ หรื อ คํ าสั่ งนั้ น ใช้ บั งคั บ แก่ บุ ค คลทั่ วไป
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้ คณะกรรมการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย
มาตรา ๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก รวมทั้ง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือก
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หากมี ความจํ าเป็ น เร่ งด่ วนต้ องมี การประชุ มคณะกรรมการ ให้ คณะกรรมการมี อํ านาจประชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ และให้เลขาธิการดําเนินการ
บันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของที่ ประชุมใหญ่ ศ าลฎี กาโดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ซึ่งต้ อ งกําหนดให้
การพิ จารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม ในการนี้ อาจกําหนดให้ ศาลชั้น ต้นที่ มีเขตอํานาจเป็ น
ผู้รับ คํ าร้อ งแทนเพื่ อ จัด ส่ งให้ ศ าลฎี ก าวินิ จฉั ย หรือ อาจให้ ศ าลชั้น ต้ น เป็ น ผู้ ไต่ ส วนพยานหลัก ฐานหรือ
ดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้
การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้พิพากษา
ซึ่ งร่ วมประชุ ม ใหญ่ ศาลฎี กา องค์ คณะผู้ พิ พ ากษา ตลอดจนบุ ค คลซึ่ งองค์ คณะผู้ พิ พ ากษามอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทน แล้วแต่กรณี ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด
มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก
มาตรา ๑๐ ภายใต้ บั ง คั บ มาตรา ๑๕ วรรคสอง การแบ่ ง กลุ่ ม ตามมาตรา ๑๑ เป็ น ไป
เพื่ อให้บุ คคลซึ่งมีคุณ สมบั ติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้อ งห้ ามตามมาตรา ๑๔ ทุ กคนมีสิท ธิ
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
มาตรา ๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางาน
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพ ากษา ตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๓) กลุ่ มการศึ ก ษา อั น ได้ แก่ ผู้เป็ น หรือ เคยเป็ น ครู อาจารย์ นั ก วิจัย ผู้บ ริห ารสถานศึ ก ษา
บุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) กลุ่ ม การสาธารณสุ ข อั น ได้ แ ก่ ผู้ เป็ น หรือ เคยเป็ น แพทย์ ทุ ก ประเภท เทคนิ ค การแพทย์
สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕) กลุ่มอาชีพทํานา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๖) กลุ่มอาชีพทําสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(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 ละสาธารณู ป โภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙)
(๑๑) กลุ่ ม ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ หรื อ อาชี พ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว อั น ได้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๔) กลุ่มสตรี
(๑๕) กลุ่ ม ผู้ สู งอายุ คนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม อั ต ลั ก ษณ์ อื่ น หรือ อื่ น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๖) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๒๐) กลุ่มอื่น ๆ
การมีลักษณะอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
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ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๑๓ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๑๔ ย่ อ มมี สิ ท ธิส มั ค ร
ในกลุ่มอื่น ๆ ตาม (๒๐) ได้
มาตรา ๑๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเลือก ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดวันเลือกระดับอําเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
(๒) กําหนดวันรับสมัคร โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน
วั น เลื อกในระดั บ อํ าเภอ ต้ องไม่ เกิ น ยี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ดระยะเวลารั บ สมั คร วั น เลื อกใน
ระดับจังหวัด ต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอําเภอ และวันเลือกในระดับประเทศ ต้องไม่เกิน
สิบวันนับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด ทั้งนี้ ในการกําหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้องกําหนดเป็นวันเดียวกัน
ทั่วราชอาณาจักร
มาตรา ๑๓ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก
(๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทํางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี
(๔) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอําเภอที่สมัครรับเลือก
(ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
นับถึงวันสมัครรับเลือก
(ค) ทํ างานอยู่ ในอํ าเภอที่ สมั ครรั บเลื อกมาแล้ วเป็ นเวลาติ ดต่ อกั นไม่ น้ อยกว่ าสองปี นั บถึ ง
วันสมัครรับเลือก
(ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณี
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี
(จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
สองปีการศึกษา
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ความใน (๓) ไม่ ใช้ บั งคั บ แก่ส ตรี ผู้ สู งอายุ คนพิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ กลุ่ม ชาติ พั น ธุ์ และ
กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ (๑๔) และ (๑๕)
มาตรา ๑๔ ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง
(๘) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๙) เคยได้ รับ โทษจําคุ ก โดยได้ พ้ น โทษมายังไม่ถึ งสิบ ปี นั บ ถึ งวัน เลือ กในระดั บ อํ าเภอ เว้น แต่
ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๐) เคยถู ก สั่ งให้ พ้ น จากราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เพราะทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่
หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๒) เคยต้ อ งคํ า พิ พ ากษาอั น ถึ ง ที่ สุ ด ว่ า กระทํ า ความผิ ด ต่ อ ตํ า แหน่ งหน้ า ที่ ร าชการหรื อ ต่ อ
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ก ระทํ า โดยทุ จ ริ ต ตามประมวลกฎหมายอาญา
ความผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกู้ ยื ม เงิ น ที่ เป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน กฎหมายว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด ใน
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
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(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
(๑๕) เป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ
(๑๗) เคยพ้ น จากตํ าแหน่ งเพราะศาลรั ฐ ธรรมนู ญ วิ นิ จ ฉั ย ว่ า มี ก ารเสนอ การแปรญั ต ติ หรื อ
การกระทําด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
(๑๙) เป็นข้าราชการ
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง
ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง
วันสมัครรับเลือก
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
(๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน
หรือผู้ดํารงตําแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร และชําระค่าธรรมเนียมการสมัครจํานวนสองพันห้าร้อยบาท
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ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา ๑๑ ได้เพียงกลุ่มเดียวและ
อําเภอเดียว และเมื่อได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้
ผู้ ส มั ค รมี สิ ท ธิ ส มั ค รในกลุ่ ม ตามมาตรา ๑๑ (๒๐) ได้ แม้ จ ะมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านอื่นในกลุ่มอื่น
แบบใบสมัคร แบบหนังสือแจ้งการเสนอชื่อ วิธีการสมัคร ระยะเวลาการสมัคร สถานที่สมัคร
การเรียงลําดับผู้สมัคร และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
แบบใบสมัครอย่างน้อยต้องมีข้อความที่ผู้สมัครต้องรับรองว่าตนมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
การกําหนดสถานที่สมัครต้องกําหนดให้อยู่ภายในเขตอําเภอที่จะมีการเลือก
มาตรา ๑๖ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย
(๑) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอั น แสดงว่ าตนมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ ประสบการณ์ อาชี พ
ลั กษณะหรื อประโยชน์ ร่ วมกั น หรื อทํ างานหรื อเคยทํ างานด้ านใดด้ านหนึ่ งตามมาตรา ๑๑ ทั้ งนี้ ตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๒) ข้อความแนะนําตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาวไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง
ทุ กฉบั บ และทุ กหน้ า ในกรณี ที่ ไม่ อาจลงลายมื อ ชื่ อ ได้ ให้ รับรองความถูกต้อ งและเป็ น จริงตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด
เอกสารหรื อ หลั ก ฐานตาม (๑) ต้ อ งมี พ ยานอย่ างน้ อ ยหนึ่ งคนลงลายมื อ ชื่ อ ยื น ยั น ว่ าผู้ นั้ น มี
คุณลักษณะเช่นนั้นจริง และต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง
แนบมาพร้อมกัน
การกําหนดตาม (๒) ให้คํานึงถึงความสะดวกในการเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับรู้ และการกําหนด
ตาม (๓) ต้องไม่สร้างภาระแก่ผู้สมัครเกินสมควร
มาตรา ๑๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัครภายในระยะเวลา
หรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่นใด ให้คณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดให้ดําเนินการรับสมัครโดยวิธีการอื่น หรือจะกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้
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มาตรา ๑๘ ห้ ามมิ ให้ คณะกรรมการหรื อพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เปิ ดเผยรายชื่ อผู้ สมั ครและจํ านวน
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณี ที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในสํานักงานหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐ
เป็นผู้ตรวจสอบ แต่ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้เปิดเผยหรือทําด้วยประการใด ๆ ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่
ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจํานวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร
มาตรา ๑๙ การเลือกในระดับอําเภอให้กระทําได้ แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๒๐ ในกรณี ที่ ค วามปรากฏต่ อ ผู้ อํานวยการการเลื อ กระดั บ อําเภอ ไม่ ว่าด้ วยเหตุ ใด
ว่ าผู้ สมั ครผู้ ใดขาดคุ ณ สมบั ติ หรื อมี ลั กษณะต้ องห้ ามหรื อสมั ครมากกว่ าหนึ่ งกลุ่ มหรื อหนึ่ งอํ าเภอ หรื อ
แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอสั่งไม่รับสมัคร ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ และให้ผู้อํานวยการการเลือก
ซึ่งพบเห็นดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญ ชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหนึ่ง ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก
แต่ไม่มีผลกระทบต่อการรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ในกรณีที่ความตามวรรคหนึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างการดําเนินการเลือกไม่ว่าระดับใดก่อนประกาศผล
การเลื อ ก ให้ ถื อ ว่าผู้ ส มั ครผู้ นั้ น กระทํ าการเพื่ อ ให้ การเลื อ กมิ ได้ เป็ น ไปโดยสุ จ ริต หรือ เที่ ย งธรรม และ
ให้ ค ณะกรรมการสั่ งระงั บ สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ของผู้ นั้ น ไว้ เป็ น การชั่ ว คราวเป็ น เวลาไม่ เกิ น หนึ่ ง ปี
ส่วนการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามที่เห็นสมควร คําสั่งและ
การกําหนดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคสาม ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๒๑ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอําเภอ
โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้ประกาศไว้
ณ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอําเภอด้วย
การประกาศบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ส มั ค รตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๒๒ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอสั่งไม่รับสมัครผู้ใดหรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใด
ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ าร้ องคั ด ค้ านต่ อ ศาลฎี กาภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ส มั ค รหรื อ
วันที่ผู้อํานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ แล้วแต่กรณี
ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ดําเนินการเลือกต่อไป โดยให้ถือว่ามีผู้สมัคร
เพี ยงเท่าที่ปรากฏตามบัญ ชีรายชื่อผู้สมัครที่ผู้อํานวยการการเลือ กระดับอําเภอประกาศ ในกรณี เช่นนี้
คําวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ดําเนินการไปแล้ว
มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนการดําเนินการเลือก
ในระดั บ จั ง หวั ด หรื อ ระดั บ ประเทศ ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร้ อ งคั ด ค้ า นต่ อ ศาลฎี ก าภายในสามวั น นั บ แต่
วันที่ผู้อํานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ และให้นําความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
หมวด ๒
ผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก
มาตรา ๒๔ ในการดํ าเนิ น การเพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ให้ มี ค ณะกรรมการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
การปฏิ บั ติ งาน แนะนํ า อํ านวยความสะดวก และรายงานปั ญหาหรืออุ ปสรรคเกี่ ยวกั บการเลื อกสมาชิ ก
วุฒิสภาต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการระดั บ ประเทศ โดยให้ ค ณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เป็ น คณะกรรมการ
ระดับประเทศ
(๒) คณะกรรมการระดับ จังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับ จังหวัดอื่น และ
ปลัดกรุงเทพมหานครสําหรับกรุงเทพมหานคร เป็ นประธาน หั วหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัด หรือ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จํานวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ
เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัดนั้น จํานวนสองคนเป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
(๓) คณะกรรมการระดับอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ
ประจําอําเภอ จํานวนสามคน ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอําเภอซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิก
หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง หรือเป็นผู้สมัคร หรือมีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือก

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

ในเขตอําเภอนั้น จํานวนสองคนเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานหรือข้าราชการประจําอําเภอ
ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง การแต่งตั้ง และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจะกําหนดให้แต่งตั้งข้าราชการ
กรุ งเทพมหานครตํ าแหน่ งใดแทนหั วหน้ าส่ วนราชการประจํ าจั งหวั ดตาม (๒) และหั วหน้ าส่ วนราชการ
ประจําอําเภอตาม (๓) ก็ได้
ผู้เป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม (๒)
หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี บุตร คู่สมรส หรือญาติ เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัด
หรืออําเภอนั้น
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า กรรมการตาม (๒) หรือ (๓) ผู้ใดมีกรณีตามวรรคสาม
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทนได้ตามที่เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๕ ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิ สภา ให้เลขาธิการเป็นผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศ ให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา ๒๔ (๒) เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด
และให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา ๒๔ (๓) เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
มาตรา ๒๖ เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกเป็นผู้ดําเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๗ เพื่ อ ประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ อํ านวยการการเลื อ กระดั บ จั งหวัด หรือ
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดหรืออําเภอ
แล้วแต่กรณี ที่มีการเลือก ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดหรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอได้ ในการนี้ คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
ตามมาตรา ๒๔ (๒) และ (๓) เป็นผู้แต่งตั้งแทนคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
ในการเลือกทุกระดับ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรดําเนินการหรือช่วยเหลือเกี่ยวกับการดําเนินการเลือกได้
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ในการเลือกระดับประเทศ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศได้
การปฏิบั ติหน้ าที่ ของพนั กงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็ น ไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๘ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอําเภอ ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอําเภอ
(๒) จัดให้มีการรับสมัคร
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
(๔) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามมาตรา ๒๑
(๕) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้สมัครทุกคนเพื่อให้ผู้สมัครตรวจสอบและใช้ประโยชน์
ในการเลือก
(๖) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
(๗) ประกาศรายชื่ อผู้ ได้ รับเลื อกในระดั บอํ าเภอ และส่ งบั ญชี รายชื่ อของผู้ ได้ รับเลื อกพร้อมทั้ ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม (๕) ไปยังผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๘) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
สถานที่ เลื อ กต้ อ งเป็ น สถานที่ ที่ ส ามารถเดิ น ทางไปได้ โดยสะดวก พร้ อ มทั้ งให้ มี ป้ า ยหรื อ
เครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย
ในการดํ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ หรือเงื่อนไขที่ คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๙ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด
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(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อย
ต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
(๓) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอเพื่อให้ผู้ได้รับเลือก
ได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอ
(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
(๕) ประกาศรายชื่อผู้ ได้ รับเลื อกในระดั บจั งหวัด และส่ งบั ญชี รายชื่อของผู้ได้ รับเลื อกพร้อมทั้ ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม (๓) ไปยังผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ
(๖) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
ให้นําความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ
(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อย
ต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด
(๓) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้ได้รับเลือก
ได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก ทั้งนี้ ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด
(๔) ควบคุมการเลือก การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม
(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศผลการเลือก
(๖) บันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย
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ให้นําความในมาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ ให้ ป ระธานและกรรมการในคณะกรรมการระดั บ จั งหวัด และในคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๒ ห้ า มมิ ให้ ก รรมการ เลขาธิ ก าร ผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ประธานและกรรมการ
ในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทํ าการอื่น ใดอัน เป็ นการขัดขวางมิ ให้ การเป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประกาศ หรือ คําสั่ง
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก หรือ
คําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
กรรมการ เลขาธิการ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัด
หรือ ในคณะกรรมการระดั บ อํ าเภอ ผู้ อํ านวยการการเลื อ ก หรื อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หากได้กระทําโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
หมวด ๓
การเลือก
มาตรา ๓๓ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ใช้วิธีลงคะแนนลับตามวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๔ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการเลือกได้ภายในระยะเวลา
หรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอื่นใด คณะกรรมการ
อาจกําหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอําเภอ การเลือกระดับจังหวัด หรือการเลือกระดับประเทศ
ตามความจําเป็นก็ได้
มาตรา ๓๕ กรณี ที่ มี เหตุ จํ า เป็ น อั น มิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ เป็ น เหตุ ให้ ไม่ ส ามารถจั ด การเลื อ ก
ระดับอําเภอ ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๑๒ (๑) อัน มิ ใช่เป็ นกรณี ตามมาตรา ๓๔ และคณะกรรมการมีม ติด้วยคะแนน
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ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้ งหมดเท่ าที่ มีอ ยู่ว่าการดํ าเนิ นการเลือกต่อ ไปตามกําหนดวันเดิ ม
จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกใหม่ก็ได้
ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน คณะกรรมการจะสั่งยกเลิก
การเลือก และประกาศกําหนดวันเลือกใหม่ก็ได้
มาตรา ๓๖ ผู้สมัครอาจแนะนําตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัว ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไข
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๗ ในระหว่างการดําเนินการเลือกตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒
ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือก เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือก หรือผู้ซึ่ง
ได้รับอนุญ าตจากกรรมการ ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด
หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ แล้วแต่กรณี
เมื่ อประกาศผลการนั บคะแนนแล้ ว ผู้ สมั ครหรื อผู้ ได้ รั บเลื อกขั้ นต้ นซึ่ งไม่ มี สิ ทธิ ที่ จะเลื อกหรื อ
ได้รับเลือก ต้องออกจากสถานที่เลือก
มาตรา ๓๘ ในระหว่างการดําเนินการเลือกตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดนํ า เข้ า ไปหรื อ ใช้ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ใ ด ๆ ที่ อ าจใช้ เ พื่ อ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารหรื อ
เพื่อบันทึกภาพหรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดในสถานที่เลือก รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบสถานที่เลือกตามที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด หรือ
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ แล้วแต่กรณี กําหนด
ความในวรรคหนึ่ งไม่ ใช้ บั งคั บ แก่ ผู้ ส มั ค รซึ่ งเป็ น คนพิ ก ารหรือ ทุ พ พลภาพ และมี ค วามจําเป็ น
ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหรือการลงคะแนน
โดยได้รับอนุญาตจากกรรมการ ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด
หรือ ผู้ อํ านวยการการเลื อ กระดั บ อํ าเภอ แล้ ว แต่ ก รณี ทั้ งนี้ โดยให้ คํ านึ งถึ งการอํ านวยความสะดวก
ตามมาตรา ๕๗ ด้วย
มาตรา ๓๙ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใดกระทํ า การใดอั น เป็ น การขั ด ขวางหรื อ หน่ ว งเหนี่ ย วมิ ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกเข้าไป ณ สถานที่เลือก หรือมิให้ไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในกําหนดเวลาที่จะเลือก
มาตรา ๔๐ การเลือกระดับอําเภอ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
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(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ผู้ใดไม่มา
หรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่ อผู้สมัครมาครบหรือพ้ นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ ผู้อํ านวยการการเลือกระดับอําเภอจัดให้
ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด
(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนน
เลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการ
ให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย
(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม ในกรณี
ที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าว
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก
(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไป
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) มีเพียงเท่าที่มีอยู่
(๗) ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม ใดมี ผู้ ส มั ค รไม่ เกิ น ห้ า คน หรื อ มี ผู้ ม ารายงานตั ว ตาม (๑) ไม่ เกิ น ห้ า คน
ให้ผู้สมัครกลุ่มนั้นไม่ต้องดําเนินการเลือกกันเอง โดยให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสําหรับกลุ่มนั้น
(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดําเนินการให้มีการเลือกสําหรับกลุ่มนั้น และไม่มีผลกระทบต่อ
การเลือกของกลุ่มอื่น
(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม (๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด และในแต่ละสาย
ต้องมีกลุ่มไม่เกิน ห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้ บุคคลตาม (๙) ของแต่ละกลุ่มจับ สลาก
ว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด
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(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน
โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน ในชั้นนี้
ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
(๑๒) เมื่ อดํ าเนิ นการเลือ กตาม (๑๑) แล้ว ให้ ผู้อํ านวยการการเลื อ กระดับ อําเภอดําเนิ น การ
ให้ มีการนั บคะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับ คะแนนสูงสุดสามลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็น ผู้ได้รับเลือก
ระดับอําเภอสําหรับกลุ่มนั้ น เพื่อไปดําเนิ นการเลือ กในระดับ จังหวัดต่อไป ในกรณี ที่ ในลําดับ ใดมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ ากันดังกล่าวจับสลาก
กันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น และในกรณี ที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคนให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก
(๑๓) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒) ให้ผู้อํานวยการ
การเลื อ กระดั บ จั งหวั ด พร้ อ มด้ ว ยเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล ตามมาตรา ๒๘ (๕) ภายในวั น ถั ด จากวั น เลื อ ก
ระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้
ในเขตอําเภอใดมีผู้สมัครไม่เกินห้ากลุ่ม เมื่อได้ดําเนินการเลือกตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย
ตาม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
มาตรา ๔๑ การเลือกระดับจังหวัด ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับจังหวัดกําหนด
(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการ
ให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย
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(๕) ให้ ผู้ ซึ่ งได้ ค ะแนนสู งสุ ด เรี ย งตามลํ าดั บ ห้ า คนแรกเป็ น ผู้ ได้ รั บ เลื อ กขั้ น ต้ น ของแต่ ล ะกลุ่ ม
ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
ดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน ให้เฉพาะผู้ซึ่ง
ได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไป
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม (๕) มีเพียงเท่าที่มีอยู่
(๗) ในกรณี ที่ กลุ่ มใดมี ผู้ ได้ รั บเลื อกระดั บอํ าเภอรวมกั นแล้ วไม่ เกิ นห้ าคน หรื อมี ผู้ มารายงานตั ว
ตาม (๑) ไม่เกินห้าคน ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดําเนินการเลือกกันเอง โดยให้ถือว่า
ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสําหรับกลุ่มนั้น
(๘) กลุ่ ม ใดไม่ มี ผู้ ได้ รั บ เลื อ กระดั บ อํ าเภอ ให้ งดการดํ าเนิ น การเลื อ กสํ าหรั บ กลุ่ ม นั้ น และ
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอื่น
(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกัน
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม (๑๐) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด และในแต่ละสายต้อง
มีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้บุคคลตาม (๙) ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตน
จะอยู่ในสายใด
(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคน
มีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน ในชั้นนี้ ผู้ได้รับเลือกขั้นต้น
ในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
(๑๒) เมื่อดําเนินการเลือกตาม (๑๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการให้มี
การนับคะแนนโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับ
จังหวัดสําหรับกลุ่มนั้น เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใด
จะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
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(๑๓) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม (๑๒) ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับ ประเทศพร้อ มด้วยเอกสารหรือ ข้อ มูลตามมาตรา ๒๙ (๓) ภายในวัน ถัดจากวัน เลือ ก
ระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด ทั้งนี้
ในจังหวัดใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอจากทุกอําเภอมาระดับจังหวัดไม่เกินห้ากลุ่ม เมื่อได้ดําเนินการเลือก
ตาม (๓) แล้ว ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสายตาม (๑๐) และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่ม
ได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
มาตรา ๔๒ การเลือกระดับประเทศ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับประเทศกําหนด
(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสิบคน
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศดําเนินการ
นับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย
(๕) ให้ ผู้ซึ่งได้ค ะแนนสูงสุด เรียงตามลําดั บ สี่สิบ คนแรกเป็ น ผู้ได้ รับ เลือ กขั้น ต้ นของแต่ละกลุ่ ม
ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่สิบคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนน
เท่ า กั น ดั งกล่ า วจั บ สลากกั น เองว่ า ผู้ ใดจะได้ รั บ เลื อ กในกลุ่ ม นั้ น ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนนไม่ ถึ งสี่ สิ บ คน
แต่มีจํานวนตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นมีเท่าที่มีอยู่ แต่ถ้ามีผู้ได้คะแนนไม่ถึงยี่สิบคน
ให้ ผู้อํานวยการการเลื อกระดับ ประเทศจัดให้ ผู้ซึ่งไม่ได้ รับ เลือ กซึ่งยังอยู่ ณ สถานที่ เลือ ก ลงคะแนน
เลือกกันเองใหม่เพื่อให้ได้จํานวนยี่สิบคน
(๖) ในกรณี ที่ ผู้ ซึ่ งได้ รับ เลื อ กตาม (๕) ผู้ ใดไม่ อ ยู่ ในสถานที่ เลื อ กในระหว่ างการดํ าเนิ น การ
เลือกขั้นต่อไป ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกมีเพียงเท่าที่มีอยู่
(๗) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกัน
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม (๘) ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
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(๘) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด และในแต่ละสาย
ต้องมีกลุ่มไม่เกิน ห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม และให้ บุคคลตาม (๗) ของแต่ละกลุ่มจับ สลาก
ว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด
(๙) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน โดยแต่ละคน
มีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกินห้าคน ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้
(๑๐) เมื่ อ ดํ าเนิ น การเลือ กตาม (๙) แล้ ว ให้ ผู้ อํ านวยการการเลือ กระดั บ ประเทศดํ าเนิ น การ
นับคะแนนโดยเปิดเผย แล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบ
เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม (๑๐) แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือก
ตาม (๑๐) ในราชกิจจานุเบกษา โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบ
เป็ น ผู้ ได้ รับ เลื อ กเป็ น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาจากกลุ่ ม นั้ น และผู้ ได้ รับ คะแนนลํ าดั บ ที่ สิ บ เอ็ ด ถึ งลํ าดั บ ที่ สิ บ ห้ า
ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้น และแจ้งให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ในการจัดเรียงลําดับตามวรรคสองสําหรับผู้ที่อยู่ในลําดับที่มีคะแนนเท่ากัน ให้จัดให้มีการจับสลาก
เพื่อเรียงลําดับต่อไป
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ค ณ ะกรรมการกํ า หนดให้ มี ก ารนั บ คะแนนด้ ว ยเครื่ อ งกลหรื อ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าได้ดําเนินการนั้นโดยเปิดเผย ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผยแล้ว
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอําเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
เห็นว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกของคณะกรรมการ ผู้อํานวยการการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่มีการออกคําสั่ง
และให้นําความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ในกรณี ที่ ตําแหน่ งสมาชิกวุฒิ สภากลุ่มใดมี ไม่ ครบจํานวน ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่ ง
ว่างลง หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภาประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้นขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามลําดับ
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และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวยังมิได้เข้ารับ
ตําแหน่ง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
หากมี ก รณี ที่ ต้ อ งเลื่อ นบุ ค คลในบั ญ ชีสํ ารองของกลุ่ ม ใดขึ้ น ดํ ารงตํ าแหน่ งสมาชิ กวุฒิ ส ภาแทน
ตามวรรคหนึ่ง แต่ไม่มีบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้นเหลืออยู่ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ประธานวุฒิสภาจับสลาก
ว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองในกลุ่มอื่นใดที่ยังมีผู้อยู่ในบัญชีสํารองเหลืออยู่ แล้วดําเนินการเลื่อนบุคคลนั้น
ขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง การจับสลากดังกล่าวให้มีผลเฉพาะการเลื่อนครั้งนั้น
ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสํารองเหลืออยู่สําหรับการเลื่อนบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
สมาชิกวุฒิ สภาตามวรรคสอง ให้วุฒิ สภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณี ที่มีสมาชิก
วุฒิ สภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิ สภาทั้งหมดและอายุของวุฒิ สภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี
ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสํารองเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔
(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีสํารองกลุ่มใดกระทําการใดหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับ
การกระทําใดของบุคคลอื่น อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
(๕) ศาลฎีกามีคําพิพากษาตามมาตรา ๖๒ วรรคสาม
คําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ถือว่าบัญชีสํารองมีเพียงเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๔๗ ในกรณี ต ามมาตรา ๔๖ (๔) และในกรณี ที่ มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ าบุ ค คล
ในบัญชีสํารองผู้ใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให้บุคคลในลําดับถัดลงไปได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในลําดับถัดไปหรือบุคคลอื่นใดได้ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกวุฒิ สภาหรือบุคคลในบัญ ชีสํารองเพื่อลาออก ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อ
ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๔๘ หีบบัตรและบัตรลงคะแนน ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด ในการกําหนด
เกี่ยวกับหีบบัตรต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย
มาตรา ๔๙ วิธีการลงคะแนน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๕๐ ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กผู้ ใ ดใช้ บั ต รอื่ น อั น มิ ใ ช่ บั ต รลงคะแนนตามมาตรา ๔๘
ลงคะแนนเลือก
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดนําบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรลงคะแนน
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรลงคะแนนใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนโดยไม่มีอํานาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน เพื่อเลือกโดย
ผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากความจริง
มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ตนได้
ลงคะแนนแล้ว
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกนําบัตรลงคะแนนที่เลือกแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบ
ว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด
มาตรา ๕๖ บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่ มีการทําเครื่องหมายเพื่ อเป็ นที่ สังเกตหรือ เขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน
นอกจากเครื่อ งหมายในการลงคะแนน เว้น แต่ เป็ น การกระทํ าโดยชอบด้ ว ยกฎหมายของผู้ ดํ าเนิ นการ
เกี่ยวกับการเลือก
(๓) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
(๕) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก
(๖) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลเกินจํานวนที่กําหนด
(๗) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย
มาตรา ๕๗ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกให้แก่ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเป็นคนพิการ
หรือ ทุ พ พลภาพ ผู้ สู งอายุ หรือ ผู้ป ระสบปั ญ หาในการใช้ สิ ท ธิเลื อ ก ให้ ผู้ อํ านวยการการเลื อ กจั ด ให้ มี
การอํานวยความสะดวกในการเลือกของคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ
เลื อ กไว้ด้ ว ย โดยอาจให้ บุ ค คลอื่ น หรือ ผู้ ที่ ผู้ อํ านวยการการเลื อ กมอบหมายเป็ น ผู้ ก ระทํ าการแทนโดย
ความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หรือผู้ประสบปัญหาใน
การใช้สิทธิเลือกนั้น
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หมวด ๔
การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ
เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของผู้สมัคร โดยมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระทําจะเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครใด
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการที่พบเห็น มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครใด
ในกรณีตามวรรคสาม ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพ ฤติการณ์ อันอาจเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด
พ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอําเภอ
ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออําเภอ หรือห้ามเข้าเขตจังหวัดหรืออําเภอใดก็ได้
มาตรา ๕๙ ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือก
และสั่งให้ดําเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่
การใช้อํานาจตามวรรคหนึ่งให้กรรมการแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระทําความผิดในเขตอําเภอหรือ
จังหวัดใด ให้มีอํานาจกระทําได้สําหรับการเลือกในเขตอําเภอหรือจังหวัดนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกผู้ใดพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่รายงาน
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน
มาตรา ๖๐ ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการใด
หรื อ รู้ เห็ น กั บ การกระทํ า ใดของบุ ค คลอื่ น อั น ทํ า ให้ ก ารเลื อ กมิ ไ ด้ เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต หรื อ เที่ ย งธรรม
ให้คณะกรรมการสั่งระงับสิท ธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
คําสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
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เมื่อคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียม
เพื่ อ จะให้ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดเพื่ อ จู งใจให้ ผู้ ส มั ค รหรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กลงคะแนนหรื อ
ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง
มาตรา ๖๒ เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทํา
ของบุ คคลอื่ น อัน ทํ าให้ การเลือ กมิ ได้เป็ น ไปโดยสุ จริต หรือ เที่ ยงธรรม ให้ คณะกรรมการยื่น คําร้องต่ อ
ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
เมื่ อ ศาลฎี กามี คํ าสั่ งรับ คํ าร้อ งไว้พิ จ ารณาแล้ ว ถ้ าผู้ ถู ก กล่ าวหาเป็ น สมาชิ ก วุฒิ ส ภา ให้ ผู้ นั้ น
หยุด ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ จนกว่าศาลฎี กาจะพิ พ ากษาว่าผู้ นั้ น มิ ได้กระทํ าความผิ ด เมื่ อ ศาลฎี ก ามี คําพิ พ ากษา
ว่าผู้นั้นกระทําความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในบัญชีสํารองด้วย และเมื่อศาลฎีกา
มีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีสํารอง และให้
นําความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ เมื่อคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แล้ว หากความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิ สภาผู้ใดขาดคุณ สมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า
หมวด ๕
การคัดค้าน
มาตรา ๖๔ ผู้สมัครในระดับอําเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศมีสิทธิ
ยื่นคําร้องคัดค้านว่าการเลือกในระดับอําเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก
แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อคณะกรรมการภายในสามวัน
นับแต่วันเลือกในระดับนั้น ๆ และให้คณะกรรมการวินิจฉัยโดยเร็ว หากเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือก
เป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการสั่งยกคําร้อง และให้การเลือก
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ดํ าเนิ นการต่ อไป ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็ นว่ามี หลั กฐานอั นควรเชื่ อได้ ว่าการเลื อกเป็ นไปโดยไม่ สุ จริต
ไม่ เที่ ยงธรรม หรื อ ไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ให้ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ ง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ในการสืบสวนหรือไต่สวน หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล การชี้เบาะแสหรือคําให้การ
ของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสําคัญ
และสามารถที่ จ ะใช้ เป็ น พยานหลั ก ฐานในการวิ นิ จ ฉั ย การกระทํ า ความผิ ด ของผู้ ก ระทํ า ความผิ ด นั้ น
คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้
เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว ให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป
เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ หรือไม่ไปเบิกความ หรือไปเบิกความ
แต่ไม่เป็นไปตามที่ให้การหรือให้ถ้อยคําไว้ ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง และคณะกรรมการ
อาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้
มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่ง และการเพิกถอนการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
ตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
โดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและ
เริ่มนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคําสั่งหรือ
คําพิพากษาเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๖๗ ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งอําเภออันเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี
มาตรา ๖๘ กรรมการหรือ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๑๘ ต้ อ งระวางโทษจํ าคุ ก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
มาตรา ๗๐ ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๖
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี
บุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไข
ตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๑ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น มาตรา ๓๗ หรื อ มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้ า การกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น ไปเพื่ อ ก่ อ ให้ เกิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยขึ้ น ในสถานที่ เลื อ ก
ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๕๓
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี
มาตรา ๗๓ ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา ๕๔ หรื อ มาตรา ๕๕ ต้ อ งระวางโทษจํ าคุ ก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ ผู้ใดรู้อ ยู่ แล้ วว่าตนไม่ มี สิ ท ธิส มั ครรับ เลื อ กไม่ ว่าเพราะเหตุ ใด ได้ ส มั ค รรับ เลื อ ก
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ศาลมีคําสั่ง
ให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ให้แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย
มาตรา ๗๕ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ
การสมัครเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี
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มาตรา ๗๖ กรรมการบริ ห ารพรรคการเมื อ งหรื อ ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อื่ น ใดในพรรคการเมื อ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ใดกระทําการ
โดยวิธีใด ๆ อัน เป็นการช่วยเหลือให้ ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ สภา หรือทํ าให้ผู้สมัครผู้ใด
ไม่ได้รับเลือก ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ช่วยเหลือ
เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๗๗ ผู้ ใดกระทํ าการอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ จู งใจให้ ผู้ อื่ น สมั ค รเข้ ารับ เลื อ ก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทําการใด ๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิ
ที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
(๑) จัด ทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ทําการแนะนําตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๔) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้บุคคลอื่น
เข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด
ความผิดตาม (๑) ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเรื่องให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจได้
มาตรา ๗๘ ผู้ใดกระทํ าการอั น เป็ น เท็ จเพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น เข้ าใจผิ ด ว่าผู้ ส มั ค รผู้ ใดกระทํ าการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี
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ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือก ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
มาตรา ๗๙ ผู้ ใดเรี ย กหรื อ รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใดเพื่ อ ลงสมั ค รรั บ เลื อ กหรื อ
ไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๐ ผู้ ใดจงใจกระทํ าด้ วยประการใด ๆ ให้ บั ต รลงคะแนนชํ ารุด หรือ เสี ยหาย หรือ
ให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี
ถ้ าผู้ ก ระทํ าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ งเป็ น ผู้ ดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การเลื อ ก ต้ อ งระวางโทษจํ าคุ ก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๑ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกําหนดสิบปี
มาตรา ๘๒ ผู้ใดกระทําการโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เปิด ทําลาย ทําให้เสียหาย
ทํ าให้ เปลี่ยนสภาพ หรือทํ าให้ ไร้ประโยชน์ หรือ นํ าไปซึ่งหี บ บั ต รลงคะแนนหรือ บั ต รลงคะแนน หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกที่ผู้ดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกได้จัดทําตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิด
หีบบัตรลงคะแนนที่ตั้งไว้เพื่อการเลือก หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนนั้นเพื่อรักษาไว้เมื่อการเลือก
ได้เสร็จสิ้นแล้ว ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๓ ผู้ใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนน
สําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบ ไม่ว่าบัตรลงคะแนนนั้น
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จะเป็นบัตรลงคะแนนที่สํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น
มีกําหนดสิบปี
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกกึ่งหนึ่ง
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น
มาตรา ๘๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนนหรือนับคะแนนให้ผิดไปจากความจริง
หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอํานาจกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้บัตร
ลงคะแนนชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทําการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร
ที่ ใช้ ได้ ห รือ อ่ า นบั ต รลงคะแนนให้ ผิ ด ไปจากความจริ ง หรือ ทํ า รายงานการเลื อ กไม่ ต รงความเป็ น จริ ง
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี
มาตรา ๘๕ ผู้ ใดเล่ น หรื อ จั ด ให้ มี ก ารเล่ น การพนั น ขั น ต่ อ ใด ๆ เกี่ ย วกั บ ผลของการเลื อ ก
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ ศ าลสั่ งเพิ ก ถอนสิ ท ธิ เลื อ กตั้ งของผู้ เล่ น มี กํ า หนดสิ บ ปี และเพิ ก ถอนสิ ท ธิส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งของ
ผู้จัดให้มีการเล่น
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้สมัคร ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น
มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกใหม่ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกา
สั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น จํานวนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล
เงิน ที่ ได้ รั บ มาตามวรรคหนึ่ งให้ นํ า ส่ งเข้ ากองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ งตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มาตรา ๘๗ ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้สมัครหรือผู้เลือก
เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกจนถึงเวลาปิดการเลือก ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๘๘ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของสถานที่เลือก ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
มาตรา ๘๙ ผู้ใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้นอกราชอาณาจักร
จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร และการกระทําของผู้เป็นตัวการด้วยกัน ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทํา
ความผิดนั้น แม้จะกระทํานอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าตัวการ ผู้สนับสนุน หรือผู้ใช้ให้กระทําความผิดนั้น
ได้กระทําในราชอาณาจักร
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๙๐ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ วุ ฒิ สภาประกอบด้ วยสมาชิ กจํ านวนสองร้ อ ยห้ าสิ บคน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา โดยในการสรรหาและ
แต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า
เก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคล ซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้ ค ณะกรรมการดํ าเนิ น การจั ด ให้ มี ก ารเลื อ กสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาตามวิ ธีก ารที่ บั ญ ญั ติ ไว้
ในมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ มาตรา ๙๕ และมาตรา ๙๖ จํานวนสองร้อยคน
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แล้วให้จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร
(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิ สภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกินสี่ร้อยคน
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนด แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม (ก)
(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
จากคณะกรรมการตามมาตรา ๙๘ และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญ ชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข)
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ให้ได้จํานวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จํานวนห้าสิบคน
ทั้ ง นี้ ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามวั น นั บ แต่ วั น ประกาศผลการเลื อ กตั้ งสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรครั้ งแรก
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๒) มิให้นําความในมาตรา ๑๔ (๒๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับ
แก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้นําความในมาตรา ๑๔ (๑๙)
มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง
(๓) ให้ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ นํ า รายชื่ อ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กตาม (๑) (ค)
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง สมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีตําแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคล
ตามลําดับในบัญชีสํารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดําเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งเมื่อพ้นจากตําแหน่ง
ที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย และให้ดําเนินการ
เพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิ สภาโดยตําแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิ สภาที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่
(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีสํารองขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตําแหน่งที่ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสํารอง หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ที่เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาโดยตําแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๑ ในวาระเริ่มแรก สําหรับการดําเนินการตามมาตรา ๙๐ (๑) (ก) ให้กลุ่มตาม
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง มีสิบกลุ่ม ประกอบด้วย
(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพ ากษา ตุลาการ
อัยการ ตํารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร
หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทํานา ทําสวน ทําไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๕) กลุ่มพนั กงานหรือลูกจ้างของบุ คคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๖) 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 ละสาธารณู ป โภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและผู้ประกอบ
กิจการอื่น ๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ประชาสังคม
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ
การมีลักษณะอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนด
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครใน
กลุ่มอื่น ๆ ตาม (๑๐) ได้
มาตรา ๙๒ ในวาระเริ่มแรก ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มตามมาตรา ๙๑ อาจสมัครได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

(๒) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามมาตรา ๙๓
แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย
ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา ๙๑ ได้เพียงกลุ่มเดียว และ
สมัครโดยวิธีการตามวรรคหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอําเภอเดียว และเมื่อได้ยื่น
ใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้
ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอําเภอ อันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๗
มาตรา ๙๓ องค์ ก รซึ่ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมายไทยมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สามปี แ ละมิ ได้
มี วั ตถุ ประสงค์ ในการแสวงหากํ าไรมาแบ่ งปั น กั น หรือ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมทางการเมื อ ง และได้ ดํ าเนิ น การ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง มีสิทธิแนะนําชื่อผู้ซึ่งเป็นหรือ
เคยเป็นสมาชิกขององค์กร หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหนึ่งคนในแต่ละจังหวัดโดยต้องระบุอําเภอไว้ด้วย และ
เมื่อได้แนะนําชื่อผู้สมัครแล้วจะถอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้แนะนําแล้วมิได้
องค์กรตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และให้
เลือกกลุ่มตามมาตรา ๙๑ ได้เพียงกลุ่มเดียว
การแนะนํ าชื่ อบุ คคลตามวรรคหนึ่ งต้ องทํ าโดยมติ ของคณะกรรมการที่ มี หน้ าที่ และอํ านาจใน
การบริหารงานขององค์กรดังกล่าว ในกรณีที่องค์กรดังกล่าวไม่มีคณะกรรมการ ให้ผู้ที่มีหน้าที่และอํานาจ
ในการบริหารงานขององค์กรเป็นผู้แนะนําชื่อแทน และให้ทําเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องมีประวัติระบุถึงเพศ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และสาขาอาชีพของผู้ได้รับการแนะนําชื่อพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
จากผู้ได้รับการแนะนําชื่อ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด
องค์กรตามวรรคหนึ่งซึ่งแจ้งการแนะนําชื่อหรือรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
เป็นเท็จ ให้การแจ้งการแนะนําชื่อหรือการรับรองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวเป็นโมฆะ และให้คณะกรรมการ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๙๔ การเลือกระดับอําเภอ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด ผู้ใดไม่มา
หรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
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(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือเมื่อพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
จัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานที่
ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด
(๓) ให้ ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่ ได้จัดตาม (๒) แล้ว ลงคะแนนเลือกบุคคล
ในกลุ่ ม เดี ย วกั น และวิธี ก ารสมั ค รเดี ย วกั น ได้ ไม่ เกิ น สองคน โดยจะลงคะแนนเลื อ กตนเองก็ ได้ แต่ จ ะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่อการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอดําเนินการให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
สามลําดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอสําหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้น เพื่ อไปดําเนิ นการเลือกในระดับจังหวัดต่อ ไป ในกรณี ที่ ลําดับ ใดมีผู้ได้คะแนนเท่ ากัน
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับ
เลือกในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็น
ผู้ได้รับเลือก
(๕) ในกรณี ที่ กลุ่ มใดและการสมั ครโดยวิ ธี การใดมี ผู้ สมั ครไม่ เกิ นสามคน หรื อมี ผู้ มารายงานตั ว
ตาม (๑) ไม่เกินสามคน ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดําเนินการเลือก
(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้สมัคร ให้งดการดําเนินการเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและ
การสมัครโดยวิธีการนั้น และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มและการสมัครโดยวิธีการอื่น ๆ
(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํ า นวนผู้ ส มั ค รและแสดงตนในกลุ่ ม นั้ น และการสมั ค รโดยวิ ธี ก ารนั้ น แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน
ให้ สั น นิ ษ ฐานว่ ามี ก ารสมยอมกั น ในการเลื อ ก และถื อ ว่ าการเลื อ กไม่ เป็ น ไปโดยสุ จ ริต หรือ เที่ ย งธรรม
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก
(๘) ให้ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กระดั บ อํ า เภอส่ ง บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ เลื อ กตาม (๔) และ (๕)
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๘ (๕) ภายในวันถัดจาก
วันเลือกระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

มาตรา ๙๕ การเลือกระดับจังหวัด ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือเมื่อพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน
ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดกําหนด
(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอตาม (๒) ลงคะแนนเลือกบุคคลตาม (๒) ในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือ กตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุ คคลใด
เกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) เมื่ อ การลงคะแนนของกลุ่ ม ใดและวิ ธี ก ารสมั ค รใดแล้ ว เสร็ จ ให้ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ ก
ระดับจังหวัดดําเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
สี่ลําดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสําหรับกลุ่มนั้นและวิธีการ
สมัครนั้น เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป ในกรณีที่ลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุ
ให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่คน ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น
และวิธีการสมัครนั้น และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน
หรือมีผู้มารายงานตัวตาม (๑) ไม่เกินสี่คน ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดําเนินการเลือก
(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ ให้งดการดําเนินการเลือก
สํ าหรับ กลุ่ ม นั้ น และการสมั ค รโดยวิธี ก ารนั้ น และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ การเลื อ กของกลุ่ ม และการสมั ค ร
โดยวิธีการอื่น ๆ
(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้น
เลือกกันเองใหม่ โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจาก
สถานที่เลือก
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(๘) ให้ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กระดั บ จั งหวั ด ส่ งบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ เลื อ กตาม (๔) และ (๕)
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา ๒๙ (๓) ภายในวันถัดจาก
วันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๖ การเลือกระดับประเทศ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก
(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือเมื่อพ้นเวลาตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน
ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศกําหนด
(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตาม (๒) ลงคะแนนเลือกบุคคลตาม (๒) ในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน โดยจะลงคะแนนเลือ กตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุ คคลใด
เกินหนึ่งคะแนนมิได้
(๔) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น ให้สันนิษฐาน
ว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศดําเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก และต้องออกจากสถานที่เลือก
(๕) เมื่ อ การลงคะแนนของกลุ่ ม ใดและวิ ธี ก ารสมั ค รใดแล้ ว เสร็ จ ให้ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ ก
ระดับประเทศดําเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย แล้วแจ้งผลการนับคะแนน
ให้คณะกรรมการทราบ
เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม (๕) แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน เมื่อพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรม ให้จัดเรียง
ลําดับรายชื่อตามผลการเลือกตาม (๕) โดยให้จัดเรียงลําดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบเพื่อดําเนินการตามมาตรา ๙๘ ต่อไป
ในการจัดเรียงลําดับตามวรรคสองสําหรับผู้ที่อยู่ในลําดับที่มีคะแนนเท่ากันให้จัดให้มีการจับสลาก
เพื่อเรียงลําดับต่อไป
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๗ ผู้ใดขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานที่เลือกตามมาตรา ๙๔ (๗) มาตรา ๙๕ (๗)
หรือมาตรา ๙๖ (๔) ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๗๑
มาตรา ๙๘ เมื่ อ ได้ ดํ า เนิ น การเลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เสนอชื่ อ ต่ อ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ตามมาตรา ๙๐ (๑) (ก) เสร็จแล้วให้คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมั ครตั้งแต่ลํ าดั บ ที่ ห นึ่ งถึงลําดับ ที่ สิบ ของแต่ ละกลุ่มและแต่ ละวิธีการสมั ครให้ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งให้ได้จํานวนห้าสิบคนเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและคัดเลือกรายชื่อ
อีก จํ านวนห้ าสิ บ คนเป็ น บั ญ ชี สํ ารอง และให้ ป ระกาศรายชื่ อ สมาชิ กวุฒิ ส ภาและบุ ค คลในบั ญ ชี สํ ารอง
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙๙ ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีสํารองเพื่อแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๙๐ (๔)
และตามมาตรา ๙๘ ให้นําความในมาตรา ๔๕ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ รั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้
การเลือกสมาชิกวุฒิ สภาเป็ นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามบทบั ญญั ติของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

