




ค ำน ำ 
 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระ  
มีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลการเลือกตั้งและการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งควบคุมดูแล
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเพ่ือให้การควบคุมดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าอันเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง โดยก าหนดให้การพิจารณาของศาลฎีกา
และศาลอุทธรณ์ต้องน าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักในการพิจารณา  
ซึ่งการรับรองดังกล่าวนั้นได้มีผลต่อการยกระดับกระบวนการสืบสวนและไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจในการสืบสวน หรือไต่สวน โดยผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน      
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเมื่อมีกรณีที่ต้องด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะกระท า
ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถแจ้งให้พนักงาน
อัยการที่มีเขตอ านาจพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วยการส่งส านวนการไต่สวนให้พนักงานอัยการเพ่ือใช้เป็นส านวน    
ในการด าเนินคดี โดยถือว่าส านวนการไต่สวนดังกล่าวเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เห็นได้ว่า การจัดท าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของเจ้าพนักงานมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหากส านวนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดย
ผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายตามหลักนิติธรรมแล้ว  ย่อมส่งผลให้การบังคับใช้
กฎหมายบรรลุผลส าเร็จ และโดยท่ีบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย มาตรา ๒๖๙ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) 
บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๐๗ จ านวน ๒๐๐ คน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติต่อไป ดังนั้น เพ่ือให้การสืบสวนหรือไต่สวนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑             
ได้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดท าหนังสือ 
“กฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา” ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมกลไกเจ้าพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจโดยมีรูปแบบและแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานอันจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
บรรลุผลส าเร็จในภารกิจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบในการสืบสวน และไต่สวน ต่อไป 

 
 

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
        
 

 





สารบัญ 

หนา 
บทที ่๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา                       ๑
 ๑.๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐          ๒ 
 ๑.๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑        ๓๓ 
 ๑.๓  ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตั้งวาดวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑         ๗๒ 

บทที ่๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย          ๑๒๙ 
 ๒.๑  ความเปนมาของสมาชิกวุฒิสภา            ๑๒๙ 
 ๒.๒  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา              ๑๓๐ 
 ๒.๓  หนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา             ๑๓๔ 
 ๒.๔  การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา          ๑๓๔ 
 ๒.๕  การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล                ๑๓๖ 

บทที ่๓ หนาที่และอํานาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจาพนักงาน ๑๓๙ 
 ๓.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง            ๑๓๙ 
        ๓.๑.๑ หนาที่และอํานาจทั่วไป           ๑๓๙ 
       ๓.๑.๒ อํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งกอนประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา                ๑๔๑ 
       ๓.๑.๓ อํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งหลังวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา             ๑๔๓ 

๓.๒ เจาพนักงานที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตัง้        ๑๔๔ 

บทที ่๔ ขั้นตอนการดําเนินการสืบสวนและการไตสวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามรางระเบียบ     ๑๔๗ 
 คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน การไตสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 
 ๔.๑  ขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อรับไวดําเนินการสืบสวนหรือไตสวน        ๑๔๘ 
 ๔.๒  ขั้นตอนการสืบสวน การแจงเหตุแหงการสืบสวน และการทํารายงานการสืบสวน      ๑๕๓ 
 ๔.๓  ขั้นตอนการไตสวน             ๑๕๕ 
 ๔.๔  ขั้นตอนการแจงขอกลาวหา และการทํารายงานการไตสวน        ๑๕๕ 
 ๔.๕  ขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้ง       ๑๕๗ 

บทที ่๕ ความผิดเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและขอเสนอแนะในการสืบสวนหรือไตสวน      ๑๕๙ 
 ๕.๑  ฐานความผิด องคประกอบความผิด บทกําหนดโทษ         ๑๕๙ 
                 และแนวทางในการสืบสวนหรือไตสวน 
 ๕.๒  ขอสังเกตในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา       ๑๗๖ 
 ๕.๓  ขอสังเกตในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสบืสวนสอบสวนในคดีเลือกตั้ง     ๑๗๘ 
 ๕.๔  การปฏิบัติหนาที่เปนเจาพนักงาน           ๑๗๙ 
บทที ่๖ แนวทางการจัดเรียงสํานวนการสืบสวนหรือไตสวน          ๑๘๑ 

บทที ่๗ ตัวอยางแบบพิมพและหนังสือตางๆ เกี่ยวกับการสืบสวนหรือไตสวน        ๑๘๕ 

ภาคผนวก               ๒๒๙ 
 เรื่อง  อํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญ          ๒๓๐ 
         ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 เรื่อง  อํานาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา       ๒๓๕ 
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๑ 
 

 
 

บทที่ ๑ 
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับ 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง 
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 

หรือเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สอดคล้องกับเง่ือนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนํา
และยินยอมของสภานติิบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
(๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๒๔/๒๕๕๗  เร่ือง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๓/๒๕๖๐  เร่ือง  มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๖๐   
เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ

การเลือกตั้งด้วย 
“กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง”  หมายความว่า  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง  กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย 

“เลือกตั้ง”  หมายความว่า  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้หมายความรวมถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียงประชามติด้วย  
แล้วแต่กรณี 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน  และให้หมายความรวมถึงผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วย  แล้วแต่กรณี 

“หน่ วย เลื อกตั้ ง”  หมายความ ว่า   หน่ วย เลื อกตั้ งตามกฎหมายว่ าด้ วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หน่วยเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  และให้หมายความรวมถึงหน่วยเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  และหน่วยออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติด้วย  แล้วแต่กรณี 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  

รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น  
การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือ
หรือเอกสารให้บุคคลน้ัน  ณ  ภูมิลําเนาหรือที ่อยู ่ที ่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนทั ่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีอํานาจ
กําหนดหรือมีคําสั่งเรื่องใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
กําหนดโดยทําเป็นประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี  และถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งนั้น
ใชบ้ังคับแก่บุคคลทั่วไป  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  
ทั้งนี้  ถ้าประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการ 
หรือเลขาธิการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

ให้สํานักงานมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการเลือกตั้งที่มิได้มีผลเป็นการเปิดเผยถึงตัวบุคคล 
ผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นการเฉพาะและมิได้ห้ามเปิดเผยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหน้าที่  คณะกรรมการต้องให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือ
องค์กรอิสระทุกองค์กร  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีผู้กระทําการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอันอยู่ใน
หน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่น  ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่ เก่ียวข้อง 
เพื่อดําเนินการตามหน้าท่ีและอํานาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการกระทําที่ทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
หรือมิชอบด้วยกฎหมาย  อาจเข้าลักษณะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจขององค์กรอิสระอื่นด้วย  
ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
ร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซ้ําซ้อนกัน 

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสอง  ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ 
เชิญประธานองค์กรอิสระอื่นมาร่วมประชุมเพื่อหารือและกําหนดแนวทางร่วมกันได้  และให้องค์กรอิสระ
ทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

มาตรา ๘ คณ ะกรรมการการเลื อกตั้ งป ระกอบด้ วยกรรมการ จํานวน เจ็ ดคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา  จากบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ  ที่จะยังประโยชน์แก่การบริหารและ
จัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ซึ่งได้รับการสรรหาจากคณะกรรมการสรรหา
จํานวนห้าคน  จากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) รับราชการหรือเคยรับราชการในตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ข) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 (ค) ดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี  และยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ 

 (ง) เป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ มีกฎหมายรับรองการประกอบวิชาชีพ   
โดยประกอบวิชาชีพอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปีนับถึงวันที่ได้รับการเสนอช่ือ  
และได้รับการรับรองการประกอบวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพนั้น 

 (จ) เป็นผู้มีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร  การเงิน  การคลัง  
การบัญชี  หรือการบริหารกิจการวิสาหกิจในระดับไม่ต่ํากว่าผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมหาชนจํากัด
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

 (ฉ) เคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตาม  (ก)  (ข)  (ค)  หรือ  (จ)  รวมกันไม่น้อยกว่าสิบปี 
 (ช) เป็นผู้ทํางานหรือเคยทํางานในภาคประชาสังคมมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบปี  

ตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
(๒) ผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์ด้านกฎหมาย  และเคยดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า

อธิบดีผู้พิพากษา  หรือตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีอัยการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  ซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจํานวนสองคน 

มาตรา ๙ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  แล้ว  กรรมการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสี่สิบห้าปี  แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระใด 
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด ๆ   
(๕) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร

รับเลือกตั้ง 
(๙) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ 
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด
ฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานัก  
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือการกระทํา

ด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่ง 
ทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๗) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทํา 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ข้าราชการการเมือง   
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  

หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 
(๒๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท  หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกําไร

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๒๓) เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ 
(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
มาตรา ๑๑ เมื ่อมีกรณ ีที ่จะต้อ งสรรหาผู ้สมควรได้รับการแต่งตั ้ง เป ็นกรรมการ 

ตามมาตรา  ๘  (๑)  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งประกอบด้วย 
(๑) ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร  และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด  เป็นกรรมการ 
(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกต้ัง  แต่งตั้งจาก 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐  และไม่เคย 
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ  องค์กรละหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา  และให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการดําเนินการแต่งต้ังบุคคลตาม  (๔)  ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งดําเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากเลขาธิการวุฒิสภา  โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเป็นกลาง  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความเข้าใจในภารกิจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  และผู้จะได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียง 
เกินก่ึงหนึ่ง  ให้ลงคะแนนใหม่อีกคร้ังหนึ่ง  ในการลงคะแนนครั้งนี้  ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกินสองคน   
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้นําเฉพาะคนท่ีได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม่  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน  ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซึ่งได้คะแนนเท่ากันนั้น
จับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน  ในการลงคะแนนคร้ังหลังนี้ถ้ายังไม่มี
ผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการ
องค์กรอิสระ  แล้วแต่กรณี  ให้ดําเนินการเพื่อคัดเลือกใหม่  โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่
ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหาตาม  (๒)  หรือกรรมการสรรหาตาม  (๔)  มีไม่ครบ
ไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือพ้นกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ  ให้คณะกรรมการสรรหา
เท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อํานาจไปพลางก่อนได้โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการสรรหา
ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม  (๔)  อยู่ในวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณทีี่ต้องสรรหา
กรรมการใหม่  และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระเม่ือตาย  ลาออก  ขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ ซึ่ งได้ รับแต่ งตั้ งให้ เป็นกรรมการสรรหาตาม   (๔ )  แล้ ว   จะเป็นกรรมการสรรหา 
ในคณะกรรมการสรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอื่นในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหา  และกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๒ ในการสรรหากรรมการ  ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรร 

ให้ได้บุคคลซ่ึงมีความรับผิดชอบสูง  มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมทางจริยธรรม 
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  และไม่มีพฤติการณ์ยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ  รวมตลอดท้ัง 
มีทัศนคติที่ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดผลสําเร็จ  โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว   
ให้คณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับ 
ความยินยอมของบุคคลน้ัน  ทั้งน้ี  โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน
ประกอบด้วย  และเพื่อประโยชน์แห่งการนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องที่ เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ  หรือวิธีการอื่นใดที่ เหมาะสม   
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

ให้นําความในวรรคหนึ่ งมาใช้บังคับแก่การคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการ 
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

ในการสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการเลือกไว้ด้วย   

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
ของคณะกรรมการสรรหา   
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของผู้พิพากษาในศาลฎีกา 

ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสี่หรือวรรคห้า  หรือมีแต่ยังไม่ครบจํานวนที่จะต้อง
สรรหาหรือคัดเลือก  ให้มีการลงคะแนนใหม่สําหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสามหรือไม่เกินกึ่งหนึ่ง   
แล้วแต่กรณี  ถ้ายังได้ไม่ครบตามจํานวนให้มีการลงคะแนนอีกคร้ังหนึ่ง  ในกรณีที่การลงคะแนนครั้งหลังนี้
ยังได้บุคคลไม่ครบตามจํานวนที่จะต้องสรรหาหรือคัดเลือก  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกใหม่ 
สําหรับจํานวนที่ยังขาดอยู่   

เม่ือคณะกรรมการสรรหาและท่ีประชุมใหญ่ศาลฎีกาสรรหาหรือคัดเลือกได้บุคคลใดแล้วให้เสนอชื่อ
ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกนั้นต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหาหรือคัดเลือกรายใด  ให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกบุคคลใหม่แทนผู้นั้น  แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป  โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เม่ือมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว  หากเป็นกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วย  
ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่ง  ถ้ามีเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ  ในกรณีที่ผู้ซึ่งวุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ 
ไม่ครบจํานวนท่ีต้องสรรหาหรือคัดเลือก  แต่เม่ือรวมกับกรรมการซึ่งยังดํารงตําแหน่งอยู่  ถ้ามี  มีจํานวนถึงห้าคน  
ก็ให้ดําเนินการประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการได้  และเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไปพลางก่อนได้  โดยในระหว่างน้ันให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่  และให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพิ่มเติมให้ครบ 
ตามจํานวนที่ต้องสรรหาหรือคัดเลือกต่อไปโดยเร็ว   

ในการสรรหาเพิ่มเติมตามวรรคเก้าให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาชุดเดิมเป็น
ผู้ดําเนินการ 

ให้ประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ   
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

มาตรา ๑๓ ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยท่ียังมิได้พ้นจากตําแหน่ง
ตามมาตรา  ๑๐  (๒๐)  (๒๑)  หรือ  (๒๒)  หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา  ๑๐  (๒๓)  อยู่  ต้องแสดงหลักฐานว่า 
ได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้วนั้นต่อประธานวุฒิสภาภายในเวลาที่ประธานวุฒิสภา
กําหนด  ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการ   
ในกรณีที่ไม่ได้แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ  และให้ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกใหม่  และให้นําความในมาตรา  ๑๒  วรรคสิบ  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร  ผู้ได้รับ
การคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเร่ืองเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากําหนด   

การวินิจฉัยให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 
ให้นําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับแก่กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับ

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม  แต่กรรมการสรรหาที่ถูกกล่าวหาว่า
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได้ 

มาตรา ๑๕ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง  
และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว   

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
จนกว่าจะมีกรรมการใหม่แทน   

มาตรา ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๘  หรือมาตรา  ๙  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๐ 
เมื่อประธานกรรมการพ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ  ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการด้วย 
เมื่อมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  หรือไม่  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจ

ของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการ

เลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากตําแหน่ง  และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนตําแหน่งที่ว่าง   

ให้คณะกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงส่ีคน  ให้กระทําได้ 
แต่เฉพาะการท่ีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการใหม่
ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ  แต่ถ้ากรรมการพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ตําแหน่งว่างลง 

มาตรา ๑๗ เม่ือมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตําแหน่ง 
ตามมาตรา  ๑๖  (๒)  หรือ  (๓)  ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ  และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการวินิจฉัย 
ให้ถือเสียงข้างมาก  กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการสรรหามีเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด 
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือศาลฎีกา 

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง  และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง   
ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการทําหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ทําหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการท่ีตนทําหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือจนกว่าจะมี 
การแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน 

มาตรา ๑๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๖  วรรคห้า  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้   
ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม   

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในที่ประชุม
และกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื ่อมีมติ  และให้กรรมการคนหนึ ่งมีเสียงหนึ ่ง 
ในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นการจงใจ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม  ให้กรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้   หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม 
ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องมีมติวินิจฉัยในเร่ืองดังต่อไปน้ี  กรรมการทุกคน 
ที่อยู่ในที่ประชุมต้องลงมติ  การงดออกเสียงหรือการออกเสียงที่แตกต่างไปจากประเด็นที่จะต้องลงมติ 
จะกระทํามิได้  แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะลาออกจากตําแหน่งก่อนมีการลงมติ 

(๑) การวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งใดมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย   

(๒) การให้ความเห็นชอบคําวินิจฉัยตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง 
(๓) การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามมาตรา  ๓๐ 
(๔) การสั่งระงับการดําเนินการอันจะทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  

หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา  ๓๓ 
(๕) การสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  หรือมาตรา  ๔๑   
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๖) การย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา   

(๗) การสั่งให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ  และการวินิจฉัยว่า
ผู ้สมัครรับเลือกตั ้งผู ้ใดรับเงิน   ทรัพย์สิน   หรือประโยชน์อื ่นเพื ่อประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม 
ทางการเมือง  ทั้งนี้  ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง   

(๘) เร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการมีมติกําหนดด้วยคะแนนสองในสามของกรรมการท้ังหมด 
เท่าที่มีอยู่ 

มาตรา ๒๐ ในการลงมติของกรรมการตามมาตรา  ๑๙  หรือในเร่ืองอื่นใดที่คณะกรรมการ
กําหนด  ให้กรรมการลงมติเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีชื่อเรื่อง   
และประเด็นที่ลงมติ  มติที่ลง  และลายมือชื่อของกรรมการที่ลงมติ  และให้เลขาธิการเก็บรวบรวมไว้ 
เป็นหลักฐาน 

มติที่ได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงาน 
การประชุมของคณะกรรมการ  และในกรณีที่ต้องทําคําวินิจฉัย  เม่ือคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
ร่างคําวินิจฉัยนั้นและประธานกรรมการหรือผู้ทําหน้าที่แทนประธานกรรมการได้ลงนามในคําวินิจฉัยนั้นแล้ว  
ให้ถือว่าเป็นคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

การให้ความเห็นชอบตามวรรคสอง  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการก็ได้   

คําวินิจฉัยตามวรรคสองให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้ทั้งคณะก่อนลงนาม 

ในคําวินิจฉัย  ให้เลขาธิการบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในคําวินิจฉัยและให้เลขาธิการเป็นผู้ลงนามในคําวินิจฉัย
นั้นแทน  เม่ือเลขาธิการลงนามในคําวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว  ให้คําวินิจฉัยนั้นเป็นอันใช้บังคับได้ 

มาตรา ๒๑ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อํานาจ
ของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต  เที่ยงธรรม  กล้าหาญ  และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ  
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ในระหว่างการดํารงตําแหน่ง  กรรมการจะเข้ารับ
การศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ  มิได้  เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่คณะกรรมการ
เป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ 

มาตรา ๒๒ นอกจากหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว  ให้คณะกรรมการ 
มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) หน้าที่และอํานาจที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมายอื่น 
(๒) ออกข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

และกฎหมายอ่ืน 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับข้อกําหนด  ระเบียบ  หรือประกาศของคณะกรรมการ 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน  ข้าราชการ  พนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  ในการปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการเลือกตั้ง   
การสืบสวนและไต่สวน  และการอื่นใดที่จําเป็น  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

(๕) ส่งเสริม  สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  และองค์กรเอกชน  ในการสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกตั้ง  และความรู้ที่ถูกต้องเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับการชําระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตั้งและดอกเบ้ีย
หรือเบี้ยปรับ  รวมตลอดท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการลดหรือยกเว้นดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ 

(๗) กํากับและติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่พรรคการเมืองได้รับการจัดสรรตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว 

(๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีและข้อสังเกตต่อรัฐสภา  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไป   

(๙) จัดให้มีการศึกษา  วิเคราะห์  หรือวิจัย  เพื่อกําหนดวิธีการหรือมาตรการให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๑๐) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและสํานักงาน 

ในการควบคุม  กํากับ  ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้ถือเป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการท่ีจะต้องดําเนินการสอดส่อง  สืบสวน  หรือไต่สวน
เพื่อป้องกันและขจัดการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้  ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 

การกําหนดตาม  (๑๐)  ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และต้องคํานึงถึง
ผลกระทบต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง  ประโยชน์ที่สาธารณชนจะพึงได้รับ  หลักธรรมาภิบาล  และความเป็นธรรม
ประกอบกัน 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครผู้ใดสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายเก่ี ยวกับการเลื อกตั้ งและพรรคการเมื อง  หรือข้ อกํ าหนด   ระเบี ยบ   หรือประกาศ 
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการตอบข้อสอบถามให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันได้รับการสอบถาม  ในการนี้  คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ ง 
หรือเลขาธิการเป็นผู้ตอบข้อสอบถามแทนคณะกรรมการก็ได้  และเม่ือได้ตอบแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป   
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายตอบข้อสอบถามไม่ทันภายในเวลาที่กําหนด 
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

วิธีการสอบถามและวิธีการตอบข้อสอบถามให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้คณะกรรมการ 

มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้ความเห็นในการปฏิบัติงาน  หรือส่ง

เอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 
(๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม  (๑)  พนักงานอัยการ  พนักงานสอบสวน  หรือบุคคลใด  

มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือมาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสารหลักฐาน  หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง  
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร   หลักฐาน   หรือพยานหลักฐานอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) เข้าไปหรือแต่งตั้งให้บุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง  ที่ออกเสียงประชามติ  หรือสถานที่ 
นับคะแนนเลือกตั้งหรือนับคะแนนการออกเสียงประชามติ 

ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจตาม  (๔)  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดด้วย 
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  ให้คณะกรรมการ

มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็ว 
ในการทํางาน 

มาตรา ๒๖ ในระหว่างการเลือกตั้ง  ให้กรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กํากับและตรวจสอบการดําเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) มีคําสั่งให้ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเม่ือพบเห็นการกระทําใดที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า

การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๓) เม่ือพบการกระทําหรือการงดเว้นการกระทําใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป

โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ถ้าการนั้นเป็นการกระทําหรือการงดเว้น
การกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ังให้ระงับ  ยับย้ัง  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือสั่งให้กระทําการ
อย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร  ถ้าเป็นการกระทําของบุคคลซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้มีอํานาจส่ัง
ให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการ 
ตามหน้าที่และอํานาจ  หรือสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  บันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา
และรวบรวมพยานหลักฐานไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ตามที่จําเป็น  หรือในกรณีจําเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

จะสั่งให้ระงับหรือยับย้ังการดําเนินการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยหรือทุกหน่วยในเขตเลือกตั้ง 
ที่พบเห็นการกระทําหรือการงดเว้นการกระทํานั้นก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการสั่งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบันทึกพฤติกรรมแห่งการกระทํา
และรวบรวมพยานหลักฐานตาม  (๓)  ให้ถือว่าการดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวของผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นการดําเนินการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือไต่สวนตาม  (๒)  จะต้องมีคําสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้สมัครผู้ใดไว้เป็นการชั่วคราว  หรือดําเนินการอื่นใด  ให้เสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือวินิจฉัย 

เม่ือกรรมการผู้ใดออกคําสั่งตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แล้ว  ให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว  
ในการนี้  ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรจะมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม  ยกเลิกคําส่ัง  หรือมีมติให้ดําเนินการอย่างใด
ตามที่เหมาะสมก็ได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๗ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และการออกเสียง
ประชามติ  ให้เป็นหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการในการจัดการเลือกตั้ง  หรือเลือก  หรือออกเสียง
ประชามติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจดําเนินการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งภายใต้ 
การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ  กับให้ มีอํานาจแต่งตั้ งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งรับผิดชอบ 
ในการจัดการเลือกตั้ง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน 
ในการเลือกตั้ง   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอํานาจควบคุมดูแล
การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  ตามหน้าที่ 
และอํานาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอ่ืน 

มาตรา ๒๘ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแต่ละครั้ง  
ให้คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด
ในระหว่างเวลาที่ มีการดําเนินการเลือกตั้ง  เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  และการกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือการกระทําใด
ที่จะเป็นเหตุทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
แล้วรายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบเพื่อดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจต่อไป  ในกรณีที่เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอํานาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้  ถ้าไม่มี 
การดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยเร็ว  ในการนี้   
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วย 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้ผู้ ตรวจการเลือกตั้ งปฏิบั ติหน้ าที่ อื่ นตามที่ เห็ นสมควรก็ ได้   
แต่จะมอบอํานาจของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมิได้ 

ระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง  หมายความถึงเวลาตั้งแต่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งหรือภายหลังจากนั้นอีกไม่เกินหกสิบวันตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

วิธีการรายงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งต้องกําหนดให้สามารถ
รายงานได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ในกรณีที่ มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือการเลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง  หรือมีการออกเสียง

ประชามติ  หรือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะสั่งให้ผู้ตรวจการ
เลือกตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ตามกําหนดเวลาที่เห็นสมควรก็ได้  แต่ในการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ต้องคํานึงถึงหลักเกณฑ์ตามมาตรา  ๓๐ 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในแต่ละจังหวัด  
จังหวัดละไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งตามจํานวนที่เพียงพอ 
แก่การปฏิบัติหน้าที่ครบทุกจังหวัด  โดยจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อขึ้นไว้  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้เป็นเวลา
ตามที่คณะกรรมการกําหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปี 

เมื่อคัดเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว  ก่อนดําเนินการแต่งตั้ง  ให้คณะกรรมการประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  และให้นําข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน
มาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

จังหวัดใดไม่อาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดครบตามจํานวนตามวรรคหน่ึงไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งผู้มีภูมิลําเนาจากจังหวัดนั้นเลยหรือจะแต่งตั้งน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งก็ได้  
ในกรณีเช่นนั้นคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาจากจังหวัดอื่นแทนให้ครบจํานวนก็ได้ 

ผู้ตรวจการเลอืกตั้งต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ  หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ  ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด 
ในเวลาห้าปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง  เป็นบุคคลซ่ึงเชื่อได้ว่ามีความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย  
และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กําหนดไว้สําหรับผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ทั้งต้องไม่เป็นผู้ มีบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรเป็นหรือ 
สมัครรับเลือกตั้งหรือรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ต้องยืนยันในใบสมัครว่ามีความพร้อมที่จะไป
ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดใด ๆ  ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๐ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสมัคร  การคัดเลือก  การประเมินผล  การปฏิบัติงาน  
และการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ไม่ว่าในเวลาใด ๆ  ถ้าคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ผู้ตรวจการเลือกตั้งผู้ใดขาดความสุจริต  ขาดความเที่ยงธรรม  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  ขาดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ละทิ้งหน้าที่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่  
ให้คณะกรรมการมีมติให้ผู้นั้นพ้นจากตําแหน่งและคัดออกจากบัญชีรายชื่อทันที 

มาตรา ๓๐ เม่ือมีกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการแต่งตั้งบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  มีจํานวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคน  
โดยคํานึงถึงพื้นท่ีของจังหวัดหรือพื้นที่ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่  เพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
ประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

ให้ผู ้ตรวจการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ได้นับแต่วันที ่มีคําสั ่งแต่งตั ้ง  แม้จะยังมีจํานวนไม่ครบ 
ตามวรรคหนึ่งก็ตาม 

การแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่ละจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้แต่งตั้งจากบุคคล 
ซึ่งกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมาย  จับสลากจาก   

(๑) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่มีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง  
จํานวนสองคน 

(๒) รายชื่อตามบัญชีรายชื่อตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ที่มิได้มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่จะแต่งตั้ง  
ให้ครบตามจํานวนท่ีกําหนดสําหรับจังหวัดนั้น 

ในกรณีที่ ไม่อาจแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม  (๑)  ได้  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  
คณะกรรมการจะแตง่ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดตาม  (๒)  แทนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ตาม  (๑)  ก็ได้ 

ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าสิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ  แต่ต้องไม่เร็วกว่าสามสิบวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ   

เม่ือพ้นเวลาระหว่างเวลาที่มีการดําเนินการเลือกตั้งตามมาตรา  ๒๘  แล้ว  ให้คําสั่งแต่งตั้ง
ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นอันสิ้นผล  เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดใดยังมีความจําเป็น
จะต้องดําเนินการต่อไป  คณะกรรมการจะประกาศให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามเวลาที่กําหนดก็ได้ 

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ค่าที่พัก  ค่าตอบแทน  และค่าใช้จ่ายหรือการสงเคราะห์อื่นตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจในการควบคุมดูแล 
การเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการ 
อาจขอให้มีการดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  สอบบัญชีของพรรคการเมือง  
โดยอาจขอใหต้รวจสอบอย่างเร่งด่วนในช่วงเวลาท่ีมีการเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

(๒) เมื ่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื ่อหรือมีเหตุอ ันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิด 
หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
แจ้งรายงานการทําธุรกรรมของพรรคการเมือง  ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง  หรือผู้สมัคร  ตามที่
คณะกรรมการแจ้งให้ทราบ  หรือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  หรือสถาบันการเงินตามกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่ายเงินในกรณีดังกล่าวตามที่
คณะกรรมการร้องขอ  ทั้งนี้  ภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  และมิให้นําบทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่ห้ามหน่วยงานใดเปิดเผยข้อมูลในความครอบครองมาใช้บังคับแก่การแจ้งข้อมูลตามที่คณะกรรมการ 
ร้องขอ 

(๓) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เก่ียวกับการข่าว  แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการ
ร้องขอ  แต่เม่ือได้รับแจ้งข้อมูลใดแล้วให้คณะกรรมการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหาตัว
ผู้กระทําความผิดหรือวางมาตรการป้องกันการกระทําความผิดในส่วนที่ เป็นหน้าที่และอํานาจ 
ของคณะกรรมการ  แต่คณะกรรมการจะเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลมิได้  และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรเงินงบประมาณที่สํานักงานได้รับจัดสรรมา
ให้แก่หน่วยงานนั้นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปของหน่วยงานนั้นได้ 

ในการสั่งให้ดําเนินการตาม  (๑)  คณะกรรมการมีอํานาจจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หรือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด   

มาตรา ๓๓ เม่ือปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลใดดําเนินการด้านธุรกรรมทางการเงิน  
ผลิตหรือเตรียมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกต้ังโดยไม่มีอํานาจ  ใช้เงินหรือทรัพย์สิน
หรืออิทธิพลคุกคามเพื่อให้ คุณให้ โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง  หรือดําเนินการอื่นตามท่ี
คณะกรรมการกําหนดอันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเปน็ไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจส่ังให้บุคคลนั้นระงับการดําเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายใน
เวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบวัน 

ผู้ได้รับคําสั่งตามวรรคหนึ่งมีสิทธิร้องขอต่อศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนคําสั่งนั้นได้  และถ้า 
ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าการดําเนินการของบุคคลนั้นมิได้เป็นไปเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ให้ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคําสั่งนั้น 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๓๔ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดําเนินการช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวน 
หรือไต่สวนตามที่คณะกรรมการร้องขอเป็นหนังสือ   

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งหรือแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  
ให้ปฏิบัติการอันจําเป็นเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การสนับสนุนการเลือกตั้ง  หรือการสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่เห็นสมควร  และให้แจ้งให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างนั้นสังกัดอยู่ทราบโดยเร็ว 

ข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง 
ของคณะกรรมการตามวรรคสองผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําความผิด
ทางวินัย  และถ้าเป็นผลให้เกิดความเสียหายแก่การดําเนินการเลือกตั้ง  ให้ถือว่าเป็นการกระทําความผิด
ทางวินัยอย่างร้ายแรง  และให้คณะกรรมการส่งเร่ืองให้ผู้มีอํานาจดําเนินการทางวินัยดําเนินการตามหน้าที่
และอํานาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว  และแจ้งผลให้คณะกรรมการทราบด้วย 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
หรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรชุมชน  หรือ
สถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ 
ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร   

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน  การสนับสนุนทางการเงิน  การรายงาน   
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และให้เผยแพร่ 
ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

มาตรา ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากหลักฐาน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 

ทะเบียนรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิตรวจสอบและขอแก้ไข 
ให้ถูกต้องได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  คณะกรรมการอาจขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
เพื่อนํามาดําเนินการจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรืออาจมอบหมายให้นายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเป็นผู้จัดทําแทนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น  คณะอนุกรรมการ  บุคคล  
หรือคณะบุคคล  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง  การพ้นจากตําแหน่ง  ค่าตอบแทน  และการสงเคราะห์อื่น  
รวมทั้งวิธีปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงประสิทธิภาพการทํางาน  ความคุ้มค่าและความรวดเร็วด้วย 
มาตรา ๓๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้กรรมการ  

เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  และบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามมาตรา  ๓๗  เป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๓๙ เงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และให้ได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังเท่ากับกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจําตําแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ 

มาตรา ๔๐ ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปีมีสิทธิ 
ได้รับบําเหน็จตอบแทนเป็นเงินซึ่งจ่ายคร้ังเดียวเม่ือพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนนั้น  ให้นําอัตราเงินเดือนตามมาตรา  ๓๙  คูณด้วยจํานวนปี 

ที่ดํารงตําแหน่ง  เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 
สิทธิในบําเหน็จตอบแทนนั้น  เป็นสิทธิเฉพาะตัว  จะโอนไม่ได้  เว้นแต่กรณีตาย  ให้ตกได้แก่คู่สมรส

และทายาทที่ได้แจ้งไว้  และถ้าการตายน้ันเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติหน้าที่  ให้ได้รับ
เป็นสองเท่าของบําเหน็จตอบแทนที่กําหนดไว้ตามวรรคสอง 

หมวด  ๒ 
การสืบสวน  การไต่สวน  และการดําเนินคดี 

 
 

มาตรา ๔๑ เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าโดยทางใด   
ไม่ว่าจะมีผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่  ถ้ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนต่อไปว่ามี
การกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผล
ให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  คณะกรรมการ 
มีหน้าที่ต้องดําเนินการให้มีการสืบสวน  หรือไต่สวน  เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลัน   
ถ้าผลการสืบสวนหรือไต่สวนปรากฏว่าไม่มีมูลความผิดให้สั่งยุติเร่ือง  หากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่า 
มีผู้กระทําการตามที่มีการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการสั่งให้ดําเนินคดีโดยเร็ว  หรือในกรณีจําเป็น 
จะสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้กระทําการดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

การดําเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวน  การสืบสวนและการไต่สวน  และการสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ห้ามมิให้บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลอันทําให้สามารถระบุตัวตนของผู้แจ้ง  รวมท้ังข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้มาเน่ืองจากการดําเนินการตามมาตราน้ี  มาตรา  ๓๒  (๓)  หรือมาตรา  ๔๗  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่และอํานาจหรือตามกฎหมายหรือตามคําสั่งศาล 

ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งให้สืบสวนหรือไต่สวนตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๔๒ ให้กรรมการมีอํานาจสืบสวน  ไต่สวน  หรือดําเนินคดีตามมาตรา  ๔๑  และ
เพื่อให้การดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวน  หรือการดําเนินคดีดังกล่าวเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งเลขาธิการหรือพนักงานของสํานักงานเป็นเจ้าพนักงานมีอํานาจในการสืบสวน  
สอบสวน  หรือไต่สวน  หรือดําเนินคดีได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนนิการ  และขอบเขตแห่งหน้าที่และอํานาจของผู้ได้รับแต่งตั้งแต่ละระดับไว้ให้ชัดเจน  
รวมตลอดท้ังการออกบัตรประจําตัวเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย 

พนักงานของสํานักงานที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางกฎหมาย  การสืบสวน  การไต่สวน  หรือการดําเนินคดี  และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ที่คณะกรรมการกําหนดแล้ว   

ในกรณีมีความจําเป็น  คณะกรรมการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐให้เป็นเจ้าพนักงาน
ตามวรรคหนึ่ง  เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะกาลหรือเฉพาะเร่ืองตามที่คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

ให้เจ้าพนักงานตามวรรคหน่ึง  เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจชั้นผู้ใหญ่  ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  และให้มีอํานาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ความในวรรคหนึ่งไม่เป็นการตัดอํานาจคณะกรรมการที่จะดําเนินการให้พนักงานสอบสวน 
และพนักงานอัยการดําเนินการไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๓ ภายใต้บังคับมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๕  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  
ในการไต่สวน  กรรมการหรือเจ้าพนักงานต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา  ข้อเท็จจริง   
และพยานหลักฐานโดยสรุป   

ผู้ ถูกกล่ าวหามีสิทธิที่ จะให้ถ้อยคําห รือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาท่ีกรรมการ 
หรือเจ้าพนักงานกําหนด  และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการไต่สวนได้   
ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มาให้ถ้อยคําหรือแสดงพยานหลักฐานภายในเวลาที่กําหนด  ให้กรรมการ 
หรือเจ้าพนักงานมีอํานาจดําเนินการไต่สวนต่อไปได้   
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ในการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานจะแจ้งโดยวิธีปิดหมาย  หรือส่ง  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ 
ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  หรือแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ก็ได้  ตามวิธีการและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  และเมื่อได้ดําเนินการดังกล่าวแล้ว  ให้ถือว่า 
ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 

ในการสืบสวนหรือไต่สวน  เจ้าพนักงานอาจจัดให้มีการบันทึกภาพหรือเสียงของผู้ถูกกล่าวหา
หรือพยานด้วยก็ได้   

มาตรา ๔๔ เม่ือมีกรณีที่จะต้องดําเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะเหตุกระทําความผิด 
ตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอํานาจ
เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป  โดยให้ส่งสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการ 
เพื่อใช้เป็นสํานวนในการดําเนินคดีโดยถือว่าสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนดังกล่าว 
เป็นสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยจะส่งตัว
ผู้ต้องหาไปพร้อมกับสํานวนการไต่สวนหรือสํานวนการสอบสวนหรือไม่ก็ได้  แต่พนักงานอัยการมีอํานาจ
สั่งให้ เจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒   ไต่สวนเพิ่มเติม  หรือพนักงานอัยการจะดําเนินการไต่สวน 
หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเองก็ได้  ถ้าพนักงานอัยการย่ืนฟ้องต่อศาล  และเป็นกรณีที่ไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหา   
ให้ศาลออกหมายเรียกหรือออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาตามควรแก่กรณี   เพื่ อดํ าเนินคดีต่อไป   
แต่ถ้าพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง  ให้เสนอเร่ืองต่ออัยการสูงสุดเพื่อวินิจฉัย  เม่ืออัยการสูงสุด
วินิจฉัยประการใดให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ  ในกรณี อัยการสูงสุดสั่ งไม่ฟ้อง  ให้แจ้งเหตุผล 
ให้คณะกรรมการทราบ  และให้คณะกรรมการเผยแพร่เหตุผลดังกล่าวให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ถ้าเป็นการกระทําความผิดเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 

เม่ือมีกรณีที่จะต้องร้องขอต่อศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจยื่นคําร้องต่อศาลฎีกา
หรือศาลอุทธรณ์ได้โดยตรง   หรือจะมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าพนักงานตามมาตรา  ๔๒   
เป็นผู้ดําเนินการแทนคณะกรรมการก็ได้  และให้ศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ์แล้วแต่กรณี  นําสํานวนการสืบสวน
หรือไต่สวนของคณะกรรมการมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา  แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาล 
มีอํานาจสั่งไต่สวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ 

ในคดีที่ต้องย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย
เป็นผู้มีอํานาจในการย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

ในการดําเนินคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง 
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มาตรา ๔๕ ให้คณะกรรมการกําหนดมาตรการคุ้มครองพยานมิให้เกิดอันตรายแก่พยาน  
รวมตลอดทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน  ในมาตรการดังกล่าวจะกําหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่
หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นด้วยก็ได้ 

การคุ้มครองพยานตามวรรคหน่ึงให้หมายความรวมถึงผู้ให้ข้อมูล  หรือผู้ชี้เบาะแสด้วย  และให้กระทําได้
เมื่อได้รับคําร้องขอจากบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีที่กรรมการ  เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  หรืออนุกรรมการ  รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการเลือกตั้ง  ผู้ใดถูกดําเนินคดีไม่ว่าเป็นคดีแพ่ง  คดีอาญา  หรือคดีปกครอง  และไม่ว่า
จะถูกฟ้องในขณะดํารงตําแหน่งหรือเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ถ้าการถูกดําเนินคดีดังกล่าวเป็นเพราะเหตุที่
ได้มีมติ  คําสั่ง  หรือปฏิบัติหน้าที่  และมิใช่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้อง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจ 
ให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดีแก่บุคคลดังกล่าวได้  และให้พนักงานอัยการเข้าแก้ต่างให้แก่บุคคล
เหล่านั้นตามที่คณะกรรมการร้องขอ  การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวให้รวมถึงค่าฤชาธรรมเนียม 
และค่าทนายความด้วย 

มาตรการในการคุ้มครองพยานตามวรรคหนึ่ง  และการให้ความช่วยเหลือตามวรรคสาม   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๔๖ บุคคลซึ ่งม ีส่วนเกี ่ยวข้องในการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี ่ยวกับ 
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หากได้ให้ถ้อยคํา  หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสําคัญในการที่จะใช้
เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิด  คณะกรรมการอาจจะไม่ดําเนินคดีก็ได้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองและเม่ือคณะกรรมการ
มีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวแล้วให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป 

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนหรือไต่สวน  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําใดอันเป็นการฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  รวมตลอดท้ังให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส 
การกระทําการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง 

ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึง  ให้คณะกรรมการมีอํานาจจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารซึ่งมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงิน  แต่คณะกรรมการต้องมี
หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

การใช้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีจําเป็นคณะกรรมการจะจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองหรือจากเงินรายได้
ของสํานักงานมาเพื่อใช้จ่ายตามมาตรานี้ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่คณะกรรมการได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐาน 
อันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีอํานาจจะดําเนินการใดได้  ให้คณะกรรมการดําเนินการสืบสวน  
ไต่สวน  หรือดําเนินคดีตามหมวดน้ีโดยพลัน  โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดทําขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของสํานวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ 

มาตรา ๔๙ เม่ือความปรากฏต่อคณะกรรมการว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวน
ได้รับเร่ืองการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองไว้พิจารณา  และคณะกรรมการ
เห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเร่ืองหรือส่งสํานวน 
การสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นมาให้คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ในกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือส่งสํานวน 
การสอบสวนในส่วนที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  
มาให้คณะกรรมการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว 

หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้มีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใต้
การบังคับบัญชา  กํากับดูแล  และรับผิดชอบของคณะกรรมการ   

กิจการของสํานักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  กฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน  แต่พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน  กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

มาตรา ๕๑ สํานักงานมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  และดําเนินการเพื่ อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ 

ตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และกฎหมายอ่ืน 
(๒) อํานวยความสะดวก  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม  และสนับสนุน  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  

กรรมการ  และผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
(๓) ดําเนินการเพื่อให้พรรคการเมือง  เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  และผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  และ 
มติของคณะกรรมการ 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๕๒ ในการกํากับดูแลสํานักงาน   ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ 
หรือประกาศ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของสํานักงาน  และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานดังกล่าว 
(๒) การกําหนดตําแหน่ง  อัตราเงินเดือน  เงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหน่งและค่าตอบแทน 

หรือสิทธิและประโยชน์อื่นของเลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน 
(๓) การคัดเลือก  การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การถอดถอน  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  

สมรรถภาพ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  วินัยและการลงโทษทางวินัย  การออกจากตําแหน่ง  การร้องทุกข์
และการอุทธรณ์การลงโทษ  สําหรับเลขาธิการและพนักงานของสํานักงาน  รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไข 
ในการจ้างลูกจ้างของสํานักงาน 

(๔) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สิน  การงบประมาณ  และการพัสดุของสํานักงาน 
(๕) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นซึ่งรวมถึงการจัดให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

แก่เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินชดเชยในกรณี
เลขาธิการดํารงตําแหน่งครบวาระ 

(๖) การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการ 
(๗) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแต่งเคร่ืองแบบของคณะกรรมการ  เลขาธิการ  พนักงาน

และลูกจ้างของสํานกังาน 
(๘) การอื่นใดอันจําเป็นต่อการกํากับหรือควบคุมการดําเนินงานของสํานักงานหรือการบังคับบัญชา

เลขาธิการ  พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  หรือการทําให้บุคคลดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการตาม  (๑)  ต้องคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่า  และความคล่องตัว   
การกําหนดตาม  (๒)  ต้องคํานึงถึงค่าครองชีพ  และความเพียงพอในการดํารงชีพและภาระ

ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของพนักงานและลูกจ้างแต่ละสายงานและระดับด้วย 
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการคํานึงถึง 

ความเที่ยงธรรม  ขวัญและกําลังใจของบุคลากร  โดยจะกําหนดให้มีคณะบุคคลเพื่อกํากับ  ดูแล  หรือพิจารณา
คําร้องทุกข์หรือคําอุทธรณ์ที่เป็นอิสระด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการออกข้อกําหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่พนักงานและ
ลูกจ้างของสํานักงาน  ทั้งนี้  ข้อกําหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด   

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานผู้ใด
กระทําการใดโดยไม่สุจริตหรือเอื้อประโยชน์หรือกลั่นแกล้งผู้ใดในการปฏิบัติหน้าที่หรือในการดําเนินการ
เลือกตั้ง  ให้ดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว  และในระหว่างนั้น  ให้คณะกรรมการย้ายผู้นั้นให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่
หรือจากท้องที่ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ทันที 
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หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับแก่เลขาธิการด้วยโดยอนุโลม  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้พลางก่อนได้ 

มาตรา ๕๔ ให้สํานักงานมีเลขาธิการคนหนึ่ งซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ งตามมติ 
ของคณะกรรมการเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงานข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ  คณะกรรมการจะกําหนดให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่ง 
และปฏิบัติงานรองจากเลขาธิการก็ได้ 

ให้เลขาธิการทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ 
มาตรา ๕๕ เลขาธิการต้องเป็นผู้ มีความเป็นกลางทางการเมือง  ไม่เคยเป็นสมาชิก 

พรรคการเมืองใดในระยะเวลาสิบปีก่อนได้รับแต่งตั้ง  มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  มีสัญชาติไทย   
มีอายุไม่เกินหกสิบปีในวันที่ได้รับแต่งตั้งและมีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีในขณะดํารงตําแหน่งเลขาธิการ   
และมีคุณวุฒิ  ประสบการณ์  และความเชี่ยวชาญอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

เลขาธิการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ ได้รับแต่งตั้ง  และอาจได้รับ 
แต่งตั้งใหม่ได้  แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

มาตรา ๕๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  เลขาธิการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ   
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๕๕ 
(๔) ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลา 
(๕) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตําแหน่งด้วยคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือมีการกระทําหรือมีคุณลักษณะไม่เหมาะสม 
ต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ 

(๖) เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
มาตรา ๕๗ ภายใต้บั งคับมาตรา  ๕๙   เลขาธิการมีหน้าที่ และอํานาจควบคุมดูแล 

การปฏิบัติงานโดยทั่วไปของสํานักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  และมติของคณะกรรมการ  
และให้มีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) บรรจุ  แต่งตั้ง  ถอดถอน  เล่ือน  ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง  ลงโทษทางวินัยพนักงานหรือลูกจ้าง
ของสํานักงาน  ตลอดจนให้พนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานออกจากตําแหน่ง  ทั้งนี้  ตามระเบียบของ
คณะกรรมการ 

(๒) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ 
หรือมติของคณะกรรมการ 
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หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

(๓) หน้าที่และอํานาจตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอื่น  
และตามที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๕๘ ในกิจการของสํานักงานที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก  ให้เลขาธิการเป็นผู้แทน 
ของสํานักงาน  เพื่อการนี้  เลขาธิการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานแทนก็ได้  ตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าเป็นกิจการสําคัญเก่ียวกับการเลือกตั้ง  การงบประมาณ 
ของสํานักงาน  และกิจการอื่นใดที่มีผลต่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  ให้เลขาธิการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

มาตรา ๕๙ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานของสํานักงานเป็นผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมีอํานาจตามที่คณะกรรมการกําหนด 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ให้นําความในมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาใช้บังคับแก่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดด้วย   
มาตรา ๖๐ ให้คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย  เพื่อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุน 

ของคณะกรรมการและ สําน ัก งาน ไว ้ใน ร ่า งพ ระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณ รายจ ่ายประ จําปี   
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  แล้วแต่กรณี   

ในกรณี ที่ คณะกรรมการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ ได้ รับการจัดสรรให้ ไม่ เพี ยงพอ   
ให้คณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของสภาผู้แทนราษฎร 
ได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้คณะกรรมการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งมากกว่างบประมาณท่ีสํานักงานได้รับ  ให้รัฐอุดหนุนค่าใช้จ่าย
ให้เพียงพอกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

มาตรา ๖๑ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา  ๖๐  ใช้บังคับแล้ว  ให้สํานักงานจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของสํานักงานต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี   

ในการเบิกงบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร  ให้สํานักงานส่งข้อมูลคําขอเบิกงบประมาณ 
ต่อกรมบัญชีกลาง  โดยให้ระบุจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด  งวดละสามเดือน  และให้กรมบัญชีกลาง
สั่งจ่ายเงินให้แก่สํานักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่  แต่ในกรณีที่สํานักงานมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
มากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด  ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่สํานักงานร้องขอ   
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หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๖๒ รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน  ประกอบด้วย 
(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา  ๖๑ 
(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๓) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่สํานักงาน 
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของสํานักงาน 
(๕) รายได้อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ในการรับทรัพย์สินตาม  (๓)  ให้คํานึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่

คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของสํานักงาน  จะสั่งให้สํานักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

มาตรา ๖๓ รายได้ของสํานักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายอื่น 

ให้สํ านักงานจัดทํ ารายงานการรับและการใช้จ่ ายเงินตามวรรคหนึ่ งเสนอต่อ รัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นปีงบประมาณทุกปี   

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งสํานักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ  หรือมีผู้ยกให้  ให้เป็นที่ราชพัสดุ
แต่สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล  ใช้  หรือหาประโยชน์ได้ 

มาตรา ๖๔ ทรัพย์สินของสํานักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  และผู้ใด 
จะยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

มาตรา ๖๕ ให้สํานักงานจัดทํางบดุล  งบการเงิน  และบัญชีทําการ  ส่งผู้สอบบัญชีภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

ให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน  โดยให้ทําการตรวจสอบ 
รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของสํานักงาน  รวมทั้งประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน 
ของสํานักงาน  โดยแสดงให้เห็นด้วยว่าการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ประหยัด  ได้ผลตามเป้าหมาย  
มีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์  และคุ้มค่าเพียงใด  แล้วทํารายงานเสนอผลการสอบบัญชีต่อรัฐสภา 
และคณะรัฐมนตรี  โดยไม่ชักช้า 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ  กรรมการ  เลขาธิการ  
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  กรรมการหรืออนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการ
แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่า 
จะใช้กําลังประทุษร้าย  หรือเพื่อให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการท่ีสั่งตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดซึ่งได้ล่วงรู้ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลที่คณะกรรมการได้รับแจ้งตามมาตรา  ๓๒  (๓)  
แล้วเปิดเผยข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คณะกรรมการหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจในการใช้
ข้อมูลนั้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๔๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าผู้กระทาํความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้งหรือเป็นพนักงาน
หรือลูกจ้างของสํานักงาน  ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๙ กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  
กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  พนักงาน
และลูกจ้างของสํานักงาน  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้ง  ผู้ใดกระทําการหรือละเว้นการกระทํา
อันมิชอบด้วยหน้าที่  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาสิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยทุจริตต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๔๙  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๐ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ให้ผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง   
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  
และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทนตามมาตรา  ๔๐  โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก  
โดยให้คํานวณระยะเวลาต้ังแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณี ผู้ซึ่ งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปตามวรรคหนึ่ ง  ตาย  ลาออก  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้ าที่ ได้ 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดและมีผู้ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ให้นําความในมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

มาตรา ๗๑ ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ   
ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  แต่งตั้งและส่งชื่อผู้แทนให้สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๗๒ ให้คณะกรรมการสรรหาตามมาตรา  ๗๑   และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๓ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พ ระราชบ ัญญ ัต ิประกอบรัฐธรรมน ูญนี ้ใช ้บ ังค ับและม ีค ุณ สมบ ัต ิและไม ่ม ีล ักษณะต ้อ งห ้าม 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้  ยังคงเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  ตามสัญญาจ้างที่ทําไว้ต่อกัน 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัย   

มาตรา ๗๔ ให้กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เป็นอันพ้นจากตําแหน่งตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕ บรรดาระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งใช้บังคับอยู่ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บังคับ  ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ ไม่ขัด 
ต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้  จนกว่าจะมีระเบียบ  ข้อกําหนด  
ประกาศ  คําสั่ง  หรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๖ ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด ้วยคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง   พ .ศ .   ๒๕๕๐   เป ็นสําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาส ิทธิ  หน้าที ่  และความผูกพ ัน ใด  ๆ   ที่สําน ักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มีอยู่กับบุคคลใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ  ให้โอนมาเป็นของสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๗ ให้โอนบรรดาพนักงานและลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาเป็นของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และให้ถือว่าสิทธิ 
และประโยชน์อื่นใดซึ่งพนักงานหรือลูกจ้างดังกล่าวได้รับตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
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หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ ง   พ .ศ .  ๒๕๕๐   เป็นสิทธิและประโยชน์อื่น ใดที่ ได้ รับต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๕๒  (๒)  กําหนดไว้เป็น
อย่างอื่น 

มาตรา ๗๘ การดําเนินการสืบสวนสอบสวน  การไต่สวน  การดําเนินคดีหรือการดําเนินการอ่ืนใด
ตามอํานาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ งหรือสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ซึ่งดําเนินการ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใช้บั งคับ   ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  และการดําเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาในการดําเนินการในเร่ืองใดที่ยังค้างพิจารณาอยู่  และมิได้บัญญัติวิธีดําเนินการ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้  การดําเนินการนั ้นต่อ ไปให้ดํา เนินการตามมติ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่บทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจั กรไทย บัญญั ติ ให้ มี พ ระราช บัญญั ติ ป ระกอบ รัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยและตามกฎหมายท่ี กําหนดให้ เป็นหน้ าที่ และอํานาจ 
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

	
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  เพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซึ่งการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเง่ือนไข 
ที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าท่ีรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ 

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  ๕๗/๒๕๕๗  เรื่อง  ให้พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานหรอืลูกจ้างของสํานักงาน  และให้หมายความรวมถึง

ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  กรรมการ  หรือ
ผู้อํานวยการการเลือก  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
“วันเลือก”  หมายความว่า  วันที่คณะกรรมการประกาศกําหนดให้เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
“ผู้อํานวยการการเลือก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัด  หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

“สถานที่เลือก”  หมายความว่า  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกกําหนดให้เป็นสถานที่เลือกสมาชิก
วุฒิสภาระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึงเขตด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย 
“ที่ว่าการอําเภอ”  หมายความรวมถึงสํานักงานเขตด้วย 
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 
มาตรา ๕ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้กําหนดไว้เป็นประการอื่น   

การใดที่กําหนดให้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  ถ้าได้แจ้ง  ยื่น  หรือ 
ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น  ณ  ภูมิลําเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  ให้ถือว่าได้แจ้ง  ยื่น  หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว  
และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ประกาศหรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
เป็นการทั่วไป  ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก  เป็นการดําเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือ 
มีคําส่ังเรื่องใด  ถ้ามิได้กําหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ  ให้คณะกรรมการกําหนดโดยทําเป็นระเบียบ  
ประกาศ  หรือคําสั่ง  แล้วแต่กรณี   และถ้าระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังนั้นใช้บังคับแก่บุคคลท่ัวไป   
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงด้วย  ทั้งนี้  ถ้าระเบียบ  ประกาศ  
หรือคําสั่งใดมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว้  คณะกรรมการต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน 
ในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้   
ให้คณะกรรมการมีอํานาจวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก  รวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จําเป็นได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งหรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือก  
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หากมีความจําเป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุมคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  โดยกรรมการแต่ละคนอาจอยู่  ณ  สถานที่แตกต่างกันได้  และให้เลขาธิการดําเนินการ
บันทึกเสียงและภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๘ การพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
ให้เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งต้องกําหนดให้ 
การพิจารณาเป็นไปโดยรวดเร็วและเที่ยงธรรม  ในการนี้  อาจกําหนดให้ศาลชั้นต้นที่มีเขตอํานาจเป็น 
ผู้รับคําร้องแทนเพื่อจัดส่งให้ศาลฎีกาวินิจฉัย  หรืออาจให้ศาลช้ันต้นเป็นผู้ไต่สวนพยานหลักฐานหรือ
ดําเนินการอื่นที่จําเป็นแทนศาลฎีกาก็ได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของศาลฎีกาเกี่ยวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ผู้พิพากษา
ซึ่งร่วมประชุมใหญ่ศาลฎีกา  องค์คณะผู้พิพากษา  ตลอดจนบุคคลซึ่งองค์คณะผู้พิพากษามอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทน  แล้วแต่กรณี  ตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกําหนด 

มาตรา ๙ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
หมวด  ๑ 

ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก 
 

 

มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  การแบ่งกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  เป็นไป 
เพื่อให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  ทุกคนมีสิทธิ 
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้  

มาตรา ๑๑ วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนสองร้อยคนซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล
ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางานหรือเคยทํางาน
ด้านต่าง ๆ  ที่หลากหลายของสังคมในแต่ละกลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง  อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ตํารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๓) กลุ่มการศึกษา  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  ผู้บริหารสถานศึกษา  
บุคลากรทางการศึกษา  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๔) กลุ่มการสาธารณสุข  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  
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) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  

ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  
(๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรืออื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 
(๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม  (๙) 
(๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว  อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  

มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
(๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การส่ือสาร การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 
(๑๔) กลุ่มสตรี  
(๑๕) กลุ่มผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  หรืออื่น 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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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัคร 
ในกลุ่มอื่น ๆ  ตาม  (๒๐)  ได้ 

มาตรา ๑๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือก  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดวันเลือกระดับอําเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ 
(๒) กําหนดวันรับสมัคร  โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก

สมาชิกวุฒิสภาใช้บังคับ  และต้องกําหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
วันเลือกในระดับอําเภอ  ต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  วันเลือกใน 

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) ทํางานอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึง 

วันสมัครรับเลือก 
 (ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
 (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอําเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สองปีการศึกษา 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ความใน  (๓)  ไม่ใช้บังคับแก่สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  และ
กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ซึ่งสมัครในกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  (๑๔)  และ  (๑๕) 

มาตรา ๑๔ ผู้สมัครต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้ง 
(๘) ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจําคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ  เว้นแต่ 

ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่   

หรือถือว่ากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติ  หรือเคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่ สุดว่ากระทําความผิดต่อตําแหน่ งหน้าที่ ราชการหรือต่อ 
ตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่ เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน 
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  นําเข้า ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ
เจ้าสํานัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องคําพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ 

การกระทําด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๘) เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
มีคําพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ํารวยผิดปกติ  หรือกระทําความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

(๑๙) เป็นข้าราชการ 
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลอืก 
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการดํารงตําแหน่ง 

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง 

วันสมัครรับเลือก 
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก

สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๕) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดํารงตําแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  และชําระค่าธรรมเนียมการสมัครจํานวนสองพันห้าร้อยบาท  
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  ได้เพียงกลุ่มเดียวและ
อําเภอเดียว  และเมื่อได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

ผู้สมัครมีสิทธิสมัครในกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  (๒๐ )  ได้  แม้จะมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
ประสบการณ์  อาชีพ  ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทาํงานหรือเคยทํางานด้านอื่นในกลุ่มอื่น  

แบบใบสมัคร  แบบหนังสือแจ้งการเสนอชื่อ  วิธีการสมัคร  ระยะเวลาการสมัคร  สถานที่สมัคร  
การเรียงลําดับผู้สมัคร  และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

แบบใบสมัครอย่างน้อยต้องมีข้อความที่ผู้สมัครต้องรับรองว่าตนมีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  

การกําหนดสถานที่สมัครต้องกําหนดให้อยู่ภายในเขตอําเภอที่จะมีการเลือก  
มาตรา ๑๖ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร  ประกอบด้วย  
(๑) เอกสารหรือหลักฐานอันแสดงว่าตนมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์   อาชีพ   

ลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกัน  หรือทํางานหรือเคยทํางานด้านใดด้านหนึ่งตามมาตรา  ๑๑  ทั้งนี้  ตามที่
คณะกรรมการกําหนด  

(๒) ข้อความแนะนําตัวของผู้สมัครซึ่งมีความยาวไม่เกินที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง

ทุกฉบับและทุกหน้า  ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้รับรองความถูกต้องและเป็นจริงตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 

เอกสารหรือหลักฐานตาม  (๑)  ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้นั้นมี
คุณลักษณะเช่นนั้นจริง  และต้องมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของพยานซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง
แนบมาพร้อมกัน 

การกําหนดตาม  (๒)  ให้คํานึงถึงความสะดวกในการเผยแพร่ให้ผู้สมัครรับรู้   และการกําหนด
ตาม  (๓)  ต้องไม่สร้างภาระแก่ผู้สมัครเกินสมควร 

มาตรา ๑๗ ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการรับสมัครภายในระยะเวลา
หรือในวันที่กําหนดเพราะเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอื่นใด  ให้คณะกรรมการ 
มีอํานาจประกาศกําหนดให้ดําเนินการรับสมัครโดยวิธีการอื่น  หรือจะกําหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้  
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๑๘ ห้ามมิให้คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจํานวน
ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัคร  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในสํานักงานหรือมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนของรัฐ
เป็นผู้ตรวจสอบ  แต่ไม่ว่าในกรณีใด  ห้ามมิให้เปิดเผยหรือทําด้วยประการใด ๆ  ให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่มีหน้าที่
ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจํานวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มจนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร 

มาตรา ๑๙ การเลือกในระดับอําเภอให้กระทําได้  แม้จะไม่มีผู้สมัครครบทุกกลุ่มตามมาตรา  ๑๑  
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ไม่ว่าด้วยเหตุใด 

ว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอําเภอ  หรือ 
แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอสั่งไม่รับสมัคร  ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว  ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ  และให้ผู้อํานวยการการเลือก 
ซึ่งพบเห็นดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ  

ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามวรรคหน่ึง  ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก   
แต่ไม่มีผลกระทบต่อการรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

ในกรณีที่ความตามวรรคหน่ึงปรากฏขึ้นในระหว่างการดําเนินการเลือกไม่ว่าระดับใดก่อนประกาศผล
การเลือก  ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นกระทําการเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  และ 
ให้คณะกรรมการส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งของผู้นั้ นไว้ เป็นการชั่ วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่ งปี   
ส่วนการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามที่เห็นสมควร  คําสั่งและ 
การกําหนดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  

เม่ือคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคสาม  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น  

มาตรา ๒๑ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มในเขตอําเภอ  
โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  และให้ประกาศไว้ 
ณ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  และที่ว่าการอําเภอด้วย 

การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ส มัครตามวรรคหนึ่ ง  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๒๒ กรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอสั่งไม่รับสมัครผู้ใดหรือสั่งลบชื่อผู้สมัครผู้ใด  
ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือ 
วันที่ผู้อํานวยการการเลือกส่ังลบชื่อ  แลว้แต่กรณี   

ในการพิจารณาและมีคําวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เม่ือถึงวันเลือก  ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัยให้ดําเนินการเลือกต่อไป  โดยให้ถือว่ามีผู้สมัคร
เพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศ  ในกรณีเช่นนี้   
คําวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ดําเนินการไปแล้ว 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ผู้สมัครซึ่งถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครก่อนการดําเนินการเลือก
ในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ  ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่ 
วันท่ีผู้อํานวยการการเลือกส่ังลบชื่อ  และให้นําความในมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
ผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก 

 
 

มาตรา ๒๔ ในการดําเนินการเพื่อเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้มีคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงาน  แนะนํา  อํานวยความสะดวก  และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเก่ียวกับการเลือกสมาชิก 
วุฒิสภาต่อคณะกรรมการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการระดับประเทศ  โดยให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ
ระดับประเทศ 

(๒) คณะกรรมการระดับจังหวัด  ประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับจังหวัดอื่น  และ 
ปลัดกรุงเทพมหานครสําหรับกรุงเทพมหานคร  เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดหรือ
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
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ในเขตอําเภอนั้น  จํานวนสองคนเป็นกรรมการ  และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานหรือข้าราชการประจําอําเภอ
ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้มีอํานาจแต่งตั้ง  การแต่งตั้ง  และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  สําหรับกรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการจะกําหนดให้แต่งตั้งข้าราชการ
กรุงเทพมหานครตําแหน่งใดแทนหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดตาม  (๒)  และหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจําอําเภอตาม  (๓)  ก็ได้ 

ผู้เป็นกรรมการโดยตําแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตาม  (๒)  
หรือ  (๓)  แล้วแต่กรณี  ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตจังหวัด
หรืออําเภอนั้น  

ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า  กรรมการตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ผู้ใดมีกรณีตามวรรคสาม  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะทําให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้ง
ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นหรือบุคคลอื่นเป็นกรรมการแทนได้ตามที่เห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  และพนักงานเจา้หน้าที่  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๕ ในการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้เลขาธิการเป็นผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศ  ให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา  ๒๔  (๒)  เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
และให้กรรมการและเลขานุการตามมาตรา  ๒๔  (๓)  เป็นผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

มาตรา ๒๖ เม่ือพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกเป็นผู้ดําเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือ
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิลําเนาในจังหวัดหรืออําเภอ  
แล้วแต่กรณี  ที่มีการเลือก  ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดหรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอได้  ในการนี้  คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้คณะกรรมการ
ตามมาตรา  ๒๔  (๒)  และ  (๓)  เป็นผู้แต่งตั้งแทนคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการเลือกทุกระดับ  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อํานวยการทะเบียนกลาง
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรดําเนินการหรือช่วยเหลือเก่ียวกับการดําเนินการเลือกได้ 
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ในการเลือกระดับประเทศ  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ให้เป็นไป 
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) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับอําเภอ  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง

เอกสารหรือข้อมูลตาม  (๕)  ไปยังผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
(๘) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
สถานที่ เลื อกต้ องเป็นสถานที่ ที่ สามารถเดินทางไปได้ โดยสะดวก  พร้อมทั้ งให้ มีป้ ายหรือ 

เคร่ืองหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย 
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการ

กําหนด 
มาตรา ๒๙ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัดมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอแยกเป็นรายกลุ่ม  โดยอย่างน้อย
ต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่ 
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

(๓) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอําเภอเพื่อให้ผู้ได้รับเลือก
ได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อํานวยการการเลือก
ระดับอําเภอ 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต 
และเที่ยงธรรม 

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม  (๓)  ไปยังผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๖) บันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
ให้นําความในมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๐ ในการดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศมีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๒) จัดทําบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่ม โดยอย่างน้อย 

ต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปภายในสามวันนับแต่ 
วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓) จัดทําเอกสารหรือข้อมูลแนะนําตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้ได้รับเลือก
ได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้อํานวยการการเลือก
ระดับจังหวัด 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม 

(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศผลการเลือก  
(๖) บันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมาย 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ให้นําความในมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๓๑ ให้ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัดและในคณะกรรมการ 

ระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก  และพนักงานเจ้าหน้าที่  มีสิทธิได้รับเบ้ียเลี้ยง  ค่าตอบแทน  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และอัตราที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ประธานและกรรมการ 
ในคณะกรรมการระดับจังหวัดหรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ ผู้อํานวยการการเลือก  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  ทุจริตต่อหน้าที่  
หรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง 
ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการระดับจังหวัด  คณะกรรมการระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก  หรือ
คําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

กรรมการ  เลขาธิการ  ผู้ตรวจการเลือกตั้ง  ประธานและกรรมการในคณะกรรมการระดับจังหวัด
หรือในคณะกรรมการระดับอําเภอ  ผู้อํานวยการการเลือก หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ซึ่งปฏิบัติหน้าที ่
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการ
หรือปฏิบัติตามคําสั่งของศาลอันเก่ียวกับการเลือกตั้ง  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 กรณีที่ มีเหตุจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือก 
ระดับอําเภอ  ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศพร้อมกันทั่วราชอาณาจักรตามวันที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดตามมาตรา  ๑๒  (๑)  อันมิใช่เป็นกรณีตามมาตรา  ๓๔  และคณะกรรมการมีมติด้วยคะแนน 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ว่าการดําเนินการเลือกต่อไปตามกําหนดวันเดิม 
จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเรียบร้อย  คณะกรรมการจะประกาศกําหนดวันเลือกใหม่ก็ได้ 

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหน่ึงเกิดขึ้นในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน คณะกรรมการจะส่ังยกเลิก
การเลือก  และประกาศกําหนดวันเลือกใหม่ก็ได้ 

มาตรา ๓๖ ผู้สมัครอาจแนะนําตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร  จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัว  ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไข

ตามวรรคหนึ่ง  
มาตรา ๓๗ ในระหว่างการดําเนินการเลือกตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒  

ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือก  เว้นแต่จะเป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่เก่ียวกับการเลือก  หรือผู้ซึ่ง
ได้รับอนุญาตจากกรรมการ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  แล้วแต่กรณี 

เมื่อประกาศผลการนับคะแนนแล้ว  ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกขั้นต้นซึ่งไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือ 
ไดร้ับเลือก  ต้องออกจากสถานที่เลือก 

มาตรา ๓๘ ในระหว่างการดําเนินการเลือกตามมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  หรือมาตรา  ๔๒  
ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ ใดนําเข้าไปหรือใช้ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ใด ๆ  ที่อาจใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารหรือ 
เพื่อบันทึกภาพหรือเสียง  หรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่คณะกรรมการกําหนดในสถานที่เลือก  รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบสถานท่ีเลือกตามที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  หรือ
ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ แล้วแต่กรณี  กําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  และมีความจําเป็น 
ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามวรรคหน่ึงเพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับการเลือกหรือการลงคะแนน
โดยได้รับอนุญาตจากกรรมการ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศ  ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัด  
หรือผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  โดยให้คํานึงถึงการอํานวยความสะดวก 
ตามมาตรา  ๕๗  ด้วย 

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดอันเป็นการขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้ มี สิทธิ 
เลือกเข้าไป  ณ  สถานที่เลือก  หรือมิให้ไปถึง  ณ  สถานที่เลือกภายในกําหนดเวลาที่จะเลือก 

มาตรา ๔๐ การเลือกระดับอําเภอ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
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หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  ผู้ใดไม่มา
หรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

(๒) เมื่อผู้สมัครมาครบหรือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอจัดให้
ผู้สมัครแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนน
เลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการ 
ให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม  ในกรณี
ที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าว
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงหา้คน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไป  
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้สมัครไม่เกินห้าคน  หรือมีผู้มารายงานตัวตาม  (๑)  ไม่เกินห้าคน   
ให้ผู้สมัครกลุ่มนั้นไม่ต้องดําเนินการเลือกกันเอง  โดยให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซ่ึงมารายงานตัวในกลุ่มนั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้นสําหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่มีผู้สมัคร  ให้งดการดําเนินการให้มีการเลือกสําหรับกลุ่มนั้น  และไม่มีผลกระทบต่อ
การเลือกของกลุ่มอื่น 

(๙) เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกันว่า
จะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม  (๑๐)  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย  แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน  
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้  ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสาย 
ต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม  และให้บุคคลตาม  (๙)  ของแต่ละกลุ่มจับสลาก 
ว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 
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หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน  
โดยแต่ละคนมีสิทธิเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  ในชั้นนี้  
ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๒) เม่ือดําเนินการเลือกตาม  (๑๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการ 
ให้มีการนับคะแนนโดยเปิดเผย  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสามลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือก 
ระดับอําเภอสําหรับกลุ่มน้ัน  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้
คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลาก
กันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคนให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนน 
เป็นผู้ได้รับเลือก 

(๑๓) ให้ผูอ้ํานวยการการเลือกระดับอําเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๑๒)  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๘ (๕)  ภายในวันถัดจากวันเลือก 
ระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  
ในเขตอําเภอใดมีผู้สมัครไม่เกินห้ากลุ่ม  เม่ือได้ดําเนินการเลือกตาม  (๓)  แล้ว  ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสาย
ตาม  (๑๐)  และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มได้คนละหนึ่งคน  โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

มาตรา ๔๑ การเลือกระดับจังหวัด  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการกําหนด  

ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัดจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการ 
การเลือกระดับจังหวัดกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการ 
ให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 
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หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับห้าคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่ม   
ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินห้าคนให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
ดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงห้าคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่ง 
ได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างดําเนินการเลือกขั้นต่อไป  
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  มีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน  หรือมีผู้มารายงานตัว 
ตาม  (๑)  ไม่เกินห้าคน  ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดําเนินการเลือกกันเอง  โดยให้ถือว่า 
ผู้ไดร้ับเลือกระดับอําเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสําหรับกลุ่มนั้น 

(๘) กลุ่มใดไม่ มีผู้ ได้รับเลือกระดับอําเภอ  ให้ งดการดําเนินการเลือกสําหรับกลุ่มนั้น  และ 
ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มอื่น 

(๙) เม่ือได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกัน 
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม  (๑๐)  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 

(๑๐) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย  แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน  
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้  ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสายต้อง
มีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม  และให้บุคคลตาม  (๙)  ของแต่ละกลุ่มจับสลากว่ากลุ่มของตน
จะอยู่ในสายใด 

(๑๑) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน  โดยแต่ละคน
มีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละหนึ่งคน  ในชั้นนี้  ผู้ได้รับเลือกข้ันต้น 
ในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๒) เม่ือดําเนินการเลือกตาม  (๑๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการให้มี
การนับคะแนนโดยเปิดเผย  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกของแต่ละกลุ่มเป็นผู้ได้รับเลือกระดับ
จังหวัดสําหรับกลุ่มนั้น  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป  ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนน
เท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใด
จะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 
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หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑๓) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๑๒)  ให้ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๙  (๓)  ภายในวันถัดจากวันเลือก 
ระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  ทั้งนี้  
ในจังหวัดใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอจากทุกอําเภอมาระดับจังหวัดไม่เกินห้ากลุ่ม  เม่ือได้ดําเนินการเลือก
ตาม  (๓)  แล้ว  ไม่ต้องจัดให้มีการแบ่งสายตาม  (๑๐)  และให้แต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่ม
ได้คนละหนึ่งคน โดยผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันจะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

มาตรา ๔๒ การเลือกระดับประเทศ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนด  ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลอืก

ระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการ
การเลือกระดับประเทศกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกินสิบคน  
โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศดําเนินการ
นับคะแนนของกลุ่มนั้นโดยเปิดเผย 

(๕) ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับสี่สิบคนแรกเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม   
ในกรณีที่ในลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่สิบคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนน
เท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่สิบคน   
แต่มีจํานวนตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป  ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มนั้นมีเท่าที่มีอยู่  แต่ถ้ามีผูไ้ด้คะแนนไม่ถึงย่ีสิบคน  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งไม่ได้รับเลือกซึ่งยังอยู่  ณ  สถานที่เลือก  ลงคะแนน 
เลือกกันเองใหม่เพื่อให้ได้จํานวนยี่สิบคน  

(๖) ในกรณีที่ผู้ซึ่งได้รับเลือกตาม  (๕)  ผู้ใดไม่อยู่ในสถานที่เลือกในระหว่างการดําเนินการ 
เลือกขั้นต่อไป  ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และให้ถือว่าผู้ซึ่งได้รับเลือกมีเพียงเท่าที่มีอยู่ 

(๗) เม่ือได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มแล้ว  ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มตกลงกัน 
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากตาม  (๘)  ถ้าตกลงกันไม่ได้ให้ใช้วิธีจับสลาก 
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(๘) ให้จัดให้มีการแบ่งสายออกเป็นสายไม่เกินสี่สาย  แต่ละสายประกอบด้วยจํานวนกลุ่มเท่ากัน  
เว้นแต่จะแบ่งให้เท่ากันไม่ได้  ให้แบ่งให้แต่ละสายมีจํานวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุด  และในแต่ละสาย 
ต้องมีกลุ่มไม่เกินห้ากลุ่มแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามกลุ่ม  และให้บุคคลตาม  (๗)  ของแต่ละกลุ่มจับสลาก 
ว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใด 

(๙) ให้ผู้ได้รับเลือกข้ันต้นของแต่ละกลุ่มเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน  โดยแต่ละคน
มีสิทธิเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นแต่ละกลุ่มในสายเดียวกันได้กลุ่มละไม่เกินห้าคน  ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มเดียวกัน
จะเลือกกันเองหรือเลือกตนเองมิได้ 

(๑๐) เม่ือดําเนินการเลือกตาม  (๙)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศดําเนินการ 
นับคะแนนโดยเปิดเผย  แล้วแจ้งผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการทราบ 

เมื่อคณะกรรมการได้รับรายงานตาม  (๑๐)  แล้ว  ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว  ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต  และเทีย่งธรรม  ให้ประกาศผลการเลือก
ตาม  (๑๐)  ในราชกิจจานุเบกษา  โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบ
เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มนั้น  และผู้ได้รับคะแนนลําดับที่สิบเอ็ดถึงลําดับที่สิบห้า 
ของแต่ละกลุ่มอยู่ในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้น และแจ้งให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ 

ในการจัดเรียงลําดับตามวรรคสองสําหรับผู้ที่อยู่ในลําดับที่มีคะแนนเท่ากัน  ให้จัดให้มีการจับสลาก
เพื่อเรียงลําดับต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ คณ ะกรรมการกําหนดให้ มี การนั บคะแนนด้ วย เค ร่ืองกลห รือ 

เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  ถ้าได้ดําเนินการนั้นโดยเปิดเผย  ให้ถือว่าเป็นการนับคะแนนโดยเปิดเผยแล้ว 
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ผู้สมัครในระดับอําเภอ  หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ  

เห็นว่าการดําเนินการเก่ียวกับการเลือกของคณะกรรมการ  ผู้อํานวยการการเลือก  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไป
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่มีการออกคําสั่ง  
และให้นําความในมาตรา  ๒๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภากลุ่มใดมีไม่ครบจํานวน  ไม่ว่าเพราะเหตุตําแหน่ง 
ว่างลง  หรือด้วยเหตุอื่นใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา  ให้ประธานวุฒิสภาประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้นขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทนตามลําดับ  
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และให้ผู้นั้นอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่  ในระหว่างที่บุคคลดังกล่าวยังมิได้เข้ารับ
ตําแหน่ง  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  

หากมีกรณีที่ต้องเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มใดขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาแทน 
ตามวรรคหน่ึง  แต่ไม่มีบุคคลในบัญชีสํารองของกลุ่มนั้นเหลืออยู่ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้ประธานวุฒิสภาจับสลาก
ว่าจะเลื่อนบุคคลในบัญชีสํารองในกลุ่มอื่นใดที่ยังมีผู้อยู่ในบัญชีสํารองเหลืออยู่  แล้วดําเนินการเลื่อนบุคคลน้ัน
ขึ้นดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามวรรคหน่ึง  การจับสลากดังกล่าวให้มีผลเฉพาะการเลื่อนครั้งนั้น 

ในกรณีที่ทุกกลุ่มไม่มีรายชื่อบุคคลในบัญชีสํารองเหลืออยู่สําหรับการเลื่อนบุคคลขึ้นดํารงตําแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาตามวรรคสอง  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่  แต่ในกรณีที่มีสมาชิก
วุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกินหนึ่งปี   
ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ 
ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง  ในกรณีเช่นว่านี้  ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

มาตรา ๔๖ ให้คณะกรรมการสั่งลบรายชื่อของบุคคลออกจากบัญชีสํารองเมื่อ 
(๑) ตาย  
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔ 
(๔) มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในบัญชีสํารองกลุ่มใดกระทําการใดหรือรู้เห็นเป็นใจด้วยกับ

การกระทําใดของบุคคลอ่ืน  อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(๕) ศาลฎีกามีคําพิพากษาตามมาตรา  ๖๒  วรรคสาม 
คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และให้ถือว่าบัญชีสํารองมีเพียงเท่าที่มีอยู่ 
มาตรา ๔๗ ในกรณีตามมาตรา  ๔๖  (๔)  และในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคล 

ในบัญชีสํารองผู้ใดลาออกโดยเจตนาเพื่อให้บุคคลในลําดับถัดลงไปได้รับเลื่อนขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรือ 
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลในลําดับถัดไปหรือบุคคลอื่นใดได้ให้ หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลในบัญชีสํารองเพื่อลาออก  ให้คณะกรรมการย่ืนคําร้องต่อ 
ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  

มาตรา ๔๘ หีบบัตรและบัตรลงคะแนน  ให้มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนด  ในการกําหนด
เกี่ยวกับหีบบัตรต้องกําหนดให้สามารถใช้หีบบัตรเดิมได้ด้วย 

มาตรา ๔๙ วิธีการลงคะแนน  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ มีสิทธิเลือกผู้ ใดใช้บัตรอื่นอันมิใช่บัตรลงคะแนนตามมาตรา  ๔๘  
ลงคะแนนเลือก 

มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดนําบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก 
มาตรา ๕๒ ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรลงคะแนน  
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรลงคะแนนใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนโดยไม่มีอํานาจโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย  หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกเพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตน  เพื่อเลือกโดย 
ผิดไปจากความจริง  หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากความจริง  

มาตรา ๕๔ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรลงคะแนนที่ตนได้
ลงคะแนนแล้ว 

มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกนําบัตรลงคะแนนท่ีเลือกแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบ
ว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด  

มาตรา ๕๖ บัตรลงคะแนนดังต่อไปนี้  ให้ถือเป็นบัตรเสียและมิให้นับเป็นคะแนน 
(๑) บัตรปลอม  
(๒) บัตรที่มีการทําเคร่ืองหมายเพื่อเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนน

นอกจากเคร่ืองหมายในการลงคะแนน  เว้นแต่เป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ดําเนินการ
เกี่ยวกับการเลือก   

(๓) บัตรที่มิได้ทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 
(๔) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
(๕) บัตรที่ลงคะแนนให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 
(๖) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลเกินจํานวนที่กําหนด 
(๗) บัตรที่ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนน 
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย 
มาตรา ๕๗ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือกให้แก่ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกซึ่งเป็นคนพิการ

หรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก  ให้ผู้อํานวยการการเลือกจัดให้มี 
การอํานวยความสะดวกในการเลือกของคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิ
เลือกไว้ด้วย  โดยอาจให้บุคคลอื่นหรือผู้ที่ผู้อํานวยการการเลือกมอบหมายเป็นผู้กระทําการแทนโดย 
ความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาใน 
การใช้สิทธิเลือกนั้น 
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หมวด  ๔ 
การควบคุมการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

 
 

มาตรา ๕๘ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทําการใด ๆ  
เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 

การใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง  มิให้หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการ 
ที่เก่ียวข้องกับการเลือกของผู้สมัคร  โดยมิได้เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่  แม้ว่าการกระทําจะเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหรือ
กรรมการท่ีพบเห็น  มีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติหรือระงับการกระทําใดท่ีเห็นว่าอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัครใด  

ในกรณีตามวรรคสาม  ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่และอํานาจกํากับดูแล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณ  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  
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ผู้ตรวจการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกผู้ใดพบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่รายงาน
ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทราบโดยพลัน 

มาตรา ๖๐ ก่อนประกาศผลการเลือก  ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการใด  
หรือรู้เห็นกับการกระทําใดของบุคคลอื่น  อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
ให้คณะกรรมการส่ังระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี  
คําสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
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เม่ือคณะกรรมการมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียม
เพื่อจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้ มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือ 
ไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด  ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาหรือมีคําสั่ง 

มาตรา ๖๒ เม่ือคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แล้ว  ถ้ามี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทํา
ของบุคคลอื่น  อันทําให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการยื่นคําร้องต่อ 
ศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น  

เม่ือศาลฎีกามีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว  ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้ผู้นั้น 
หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระทําความผิด  เม่ือศาลฎีกามีคําพิพากษา 
ว่าผู้นั้นกระทําความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ 

ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งอยู่ในบัญชีสํารองด้วย  และเมื่อศาลฎีกา 
มีคําพิพากษาว่าผู้นั้นกระทําความผิด  ให้คณะกรรมการส่ังลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีสํารอง  และให้ 
นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓ เม่ือคณะกรรมการประกาศผลการเลือกตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  แล้ว  หากความ
ปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา  ๑๔  ให้คณะกรรมการส่งเร่ืองไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า 

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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ดําเนินการต่อไป  ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต   
ไม่เที่ยงธรรม  หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ให้คณะกรรมการดําเนินการตามมาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง   
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๖๕ ในการสืบสวนหรือไต่สวน  หากปรากฏว่าการให้ข้อมูล  การชี้เบาะแสหรือคําให้การ
ของบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
รายใดจะเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์การกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดคนอื่นที่เป็นตัวการสําคัญ  
และสามารถท่ีจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระทําความผิดของผู้กระทําความผิดนั้น
คณะกรรมการจะกันบุคคลนั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดําเนินคดีก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการมีมติไม่ดําเนินคดีกับบุคคลใดแล้ว  ให้สิทธิในการดําเนินคดีอาญาเป็นอันระงับไป  
เว้นแต่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ถูกกันไว้เป็นพยานได้ให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จ  หรือไม่ไปเบิกความ  หรือไปเบิกความ
แต่ไม่เป็นไปตามท่ีให้การหรือให้ถ้อยคําไว้  ให้การกันบุคคลไว้เป็นพยานนั้นสิ้นสุดลง  และคณะกรรมการ
อาจดําเนินการตามกฎหมายกับบุคคลนั้นต่อไปได้ 

มาตรการในการกันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหน่ึง  และการเพิกถอนการกันบุคคลไว้เป็นพยาน
ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลอืกตั้ง
โดยมีกําหนดระยะเวลาหรือสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้การเพิกถอนสิทธิดังกล่าวมีผลในทันทีและ
เร่ิมนับระยะเวลานับแต่วันที่ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษา  เว้นแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาจะมีคําสั่งหรือ 
คําพิพากษาเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๖๗ ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือมากกว่าหนึ่งอําเภออันเป็นการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๖๘ กรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๘  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๖๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๒  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๕๘  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๗๐ ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา  ๓๖  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

บุคคลใดซ่ึงมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเง่ือนไข 
ตามมาตรา  ๓๖  ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๗๑ ผู้ ใดฝ่ าฝืนมาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึ ง  ต้องระวางโทษจํ าคุก 
ไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสถานท่ีเลือก   
ต้องระวางโทษเพ่ิมขึ้นเป็นสองเท่า  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 

มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๕๒  หรือมาตรา  ๕๓  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

มาตรา ๗๓ ผู้ มีสิทธิ เลือกผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๕๔  หรือมาตรา  ๕๕  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๗๔ ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด  ได้สมัครรับเลือก   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้ศาลมีคําสั่ง 
ให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเน่ืองจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว
ให้แก่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ 
การสมัครเป็นเท็จ  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 
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มาตรา ๗๖ กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ผู้ใดกระทําการ
โดยวิธีใด ๆ  อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครผู้ใดได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  หรือทําให้ผู้สมัครผู้ใด 
ไม่ได้รับเลือก  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

ผู้สมัครใดยินยอมให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ช่วยเหลือ
เพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เพื่อจูงใจให้ผู้อื่นสมัครเข้ารับเลือก 
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  หรือจูงใจให้บุคคลอ่ืน

เข้าใจผิดในคุณสมบัติ  ความรู้ความสามารถ  หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด 
ความผิดตาม  (๑)  ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  และให้คณะกรรมการมีอํานาจส่งเร่ืองให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการ
ตามหน้าที่และอํานาจได้  

มาตรา ๗๘ ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทําการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน
สี่หม่ืนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี 
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ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือก  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี  
และปรับตั้งแต่หน่ึงแสนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อคณะกรรมการ  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๗๙ ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัครรับเลือกหรือ 
ไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดย่ีสิบปี 

มาตรา ๘๐ ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ  ให้บัตรลงคะแนนชํารุดหรือเสียหาย  หรือ 
ให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระทําด้วยประการใด ๆ  แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดสิบปี 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือก  ต้องระวางโทษจําคุก 
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๘๑ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใด  
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดสิบปี 

มาตรา ๘๒ ผู้ใดกระทําการโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เปิด  ทําลาย  ทําให้เสียหาย  
ทําให้เปลี่ยนสภาพ  หรือทําให้ไร้ประโยชน์  หรือนําไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนนหรือบัตรลงคะแนน  หรือ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องกับการเลือกที่ผู้ดําเนินการเก่ียวกับการเลือกได้จัดทําตั้งแต่เวลาที่ได้เปิดและปิด
หีบบัตรลงคะแนนที่ตั้งไว้เพื่อการเลือก  หรือภายหลังที่ได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนนั้นเพื่อรักษาไว้เมื่อการเลือก
ได้เสร็จสิ้นแล้ว  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๘๓ ผู้ใดไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่และอํานาจในการเก็บรักษาบัตรลงคะแนน
สําหรับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  มีหรือครอบครองไว้ซึ่งบัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบ  ไม่ว่าบัตรลงคะแนนน้ัน
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จะเป็นบัตรลงคะแนนท่ีสํานักงานเป็นผู้จัดให้มีขึ้นหรือไม่  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 
มีกําหนดสิบปี 

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกก่ึงหนึ่ง  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 

มาตรา ๘๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดจงใจนับบัตรลงคะแนนหรือนับคะแนนให้ผิดไปจากความจริง  
หรือรวมคะแนนให้ผิดไป  หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอํานาจกระทําโดยชอบด้วยกฎหมาย  ให้บัตร
ลงคะแนนชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสียหรือกระทําการด้วยประการใดแก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตร 
ที่ใช้ได้หรืออ่านบัตรลงคะแนนให้ผิดไปจากความจริง  หรือทํารายงานการเลือกไม่ตรงความเป็นจริง   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธเิลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดยี่สิบปี 

มาตรา ๘๕ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้ มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ  เก่ียวกับผลของการเลือก   
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี  หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้เล่นมีกําหนดสิบปี  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของ 
ผู้จัดให้มีการเล่น 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําของผู้สมัคร  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

มาตรา ๘๖ ในกรณีที่ศาลฎีกามีคําสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด  และเป็นเหตุให้ต้องมีการเลือกใหม่ไม่ว่าจะมีคําร้องขอหรือไม่  ให้ศาลฎีกา
สั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลฎีกามีคําสั่งเช่นว่านั้น  จํานวนค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานการใช้จ่ายที่คณะกรรมการเสนอต่อศาล  

เงินที่ได้รับมาตามวรรคหน่ึงให้นําส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมาย
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 ในวาระเร่ิมแรก  ให้ วุฒิ สภาประกอบด้ วยสมาชิ กจํ านวนสองร้อยห้ าสิ บคน   
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายคําแนะนํา  โดยในการสรรหาและ
แต่งตั้งให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้ง 
จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และมีความเป็นกลางทางการเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า
เก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน  มีหน้าที่ดําเนินการสรรหาบุคคล  ซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ให้คณะกรรมการดําเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามวิธีการที่บัญญัติไว้ 
ในมาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  จํานวนสองร้อยคน  
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  แล้วให้จัดทําเป็นบัญชีรายชื่อ
เสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร 

 (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
ในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจํานวนไม่เกินสี่ร้อยคน   
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภากําหนด  แล้วนํารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ทั้งนี้  ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนดตาม  (ก) 

 (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม  (ก)  จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
จากคณะกรรมการตามมาตรา  ๙๘  และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)   
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ให้ได้จํานวนหน่ึงร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด   
ผู้บัญชาการทหารบก  ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  
เป็นสองร้อยห้าสิบคน  และคัดเลือกรายชื่อสํารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม  (ข)  จํานวนห้าสิบคน  
ทั้งนี้  ให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคร้ังแรก 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๒) มิให้นําความในมาตรา  ๑๔  (๒๓)  ในส่วนที่เก่ียวกับการเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับ
แก่ผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม  (๑)  (ข)  และมิให้นําความในมาตรา  ๑๔  (๑๙)   
มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง 

(๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาตินํารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม  (๑ )  (ค)   
จํานวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป  
และให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตราน้ีมีกําหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  สมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาเร่ิมตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง  ถ้ามีตําแหน่งว่างลง  ให้เลื่อนรายชื่อบุคคล
ตามลําดับในบัญชีสํารองตาม  (๑)  (ค)  ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน  โดยให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ดําเนินการ
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  สําหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งเม่ือพ้นจากตําแหน่ง 
ที่ดํารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วย  และให้ดําเนินการ
เพื่อแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่งแทน  ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดํารงตําแหน่งแทนตําแหน่งที่ว่าง  อยู่ในตําแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

(๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีสํารองข้ึนเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตําแหน่งที่ว่างตาม  (๔)  หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชสีํารอง  หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง 
ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตําแหน่ง  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ 

(๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม  (๔)  ให้ดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๙๑ ในวาระเร่ิมแรก  สําหรับการดําเนินการตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ก)  ให้กลุ่มตาม
มาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  มีสิบกลุ่ม  ประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง  อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  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) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงาน   
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  
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 ในวาระเร่ิมแรก  ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มตามมาตรา  ๙๑  อาจสมัครได้โดยวิธีการ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมัครโดยยื่นใบสมัครดว้ยตนเอง 
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หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนําชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามมาตรา  ๙๓  
แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย  

ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มตามมาตรา ๙๑  ได้เพียงกลุ่มเดียว  และ
สมัครโดยวิธีการตามวรรคหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว  รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอําเภอเดียว  และเมื่อได้ยื่น
ใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ 

ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  มากกว่าหนึ่งวิธีการ  หรือมากกว่าหนึ่งอําเภอ  อันเป็น
การไม่ปฏิบัติตามวรรคสอง ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๗  

มาตรา ๙๓ องค์กรซึ่ งเป็นนิติบุ คคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้ อยกว่าสามปีและมิ ได้ 
มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมือง และได้ดําเนินการ 
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง  และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง  มีสิทธิแนะนําชื่อผู้ซึ่งเป็นหรือ
เคยเป็นสมาชิกขององค์กร  หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรตามระยะเวลาที่คณะกรรมการ
กําหนด  ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาองค์กรละหน่ึงคนในแต่ละจังหวัดโดยต้องระบุอําเภอไว้ด้วย  และ 
เมื่อได้แนะนําชื่อผู้สมัครแล้วจะถอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้แนะนําแล้วมิได้ 

องค์กรตามวรรคหนึ่งต้องลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  และให้
เลือกกลุ่มตามมาตรา  ๙๑  ได้เพียงกลุ่มเดียว 

การแนะนําชื่อบุคคลตามวรรคหน่ึงต้องทําโดยมติของคณะกรรมการท่ีมีหน้าที่และอํานาจใน 
การบริหารงานขององค์กรดังกล่าว  ในกรณีที่องค์กรดังกล่าวไม่มีคณะกรรมการ  ให้ผู้ที่มีหน้าที่และอํานาจ 
ในการบริหารงานขององค์กรเป็นผู้แนะนําชื่อแทน  และให้ทําเป็นหนังสือโดยอย่างน้อยต้องมีประวัติระบุถึงเพศ  
ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ประสบการณ์  และสาขาอาชีพของผู้ได้รับการแนะนําชื่อพร้อมทั้งหนังสือยินยอม
จากผู้ได้รับการแนะนําช่ือ  ทั้งนี้  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

องค์กรตามวรรคหนึ่งซึ่งแจ้งการแนะนําชื่อหรือรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
เป็นเท็จ  ให้การแจง้การแนะนําชื่อหรือการรับรองเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวเป็นโมฆะ  และให้คณะกรรมการ
ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๙๔ การเลือกระดับอําเภอ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  ผู้ใดไม่มา

หรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
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หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๒) เม่ือผู้สมัครมาครบหรือเม่ือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 
จัดให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน  ณ  สถานที่
ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอกําหนด 

(๓) ให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่ได้จัดตาม  (๒) แล้ว ลงคะแนนเลือกบุคคล 
ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะ
ลงคะแนนให้บุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับ
อําเภอดําเนินการให้มีการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
สามลําดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอสําหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้น  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป  ในกรณีที่ลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากัน 
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสามคน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับ
เลือกในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครน้ัน  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็น
ผู้ได้รับเลือก 

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้สมัครไม่เกินสามคน หรือมีผู้มารายงานตัว 
ตาม  (๑)  ไม่เกินสามคน  ให้ถือว่าผู้สมัครทุกคนซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดําเนินการเลือก 

(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้สมัคร  ให้งดการดําเนินการเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและ
การสมัครโดยวิธีการนั้น  และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มและการสมัครโดยวิธีการอื่น ๆ   

(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้สมัครและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน 
ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอดําเนินการให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก  

(๘) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๔)  และ  (๕)   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๘  (๕)  ภายในวันถัดจาก
วันเลือกระดับอําเภอเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
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หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

มาตรา ๙๕ การเลือกระดับจังหวัด  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอต้องมาถึงสถานท่ีเลือกและแสดงตนภายในเวลาที่คณะกรรมการ

กําหนด  ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เมื่อผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอมาครบหรือเม่ือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับจังหวัดจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน   
ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอตาม  (๒)  ลงคะแนนเลือกบุคคลตาม  (๒)  ในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด 
เกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ ให้ผู้อํานวยการการเลือก 
ระดับจังหวัดดําเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย  ให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 
สี่ลําดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดสําหรับกลุ่มนั้นและวิธีการ
สมัครน้ัน  เพื่อไปดําเนินการเลือกในระดับประเทศต่อไป  ในกรณีที่ลําดับใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุ
ให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่คน  ให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันดังกล่าวจับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือกในกลุ่มนั้น  
และวิธีการสมัครนั้น  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน  ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก 

(๕) ในกรณีที่กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน  
หรือมีผู้มารายงานตัวตาม  (๑)  ไม่เกินสี่คน  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอทุกคนซ่ึงมารายงานตัวนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกสําหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องดําเนินการเลือก 

(๖) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดไม่มีผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอ  ให้งดการดําเนินการเลือก
สําหรับกลุ่มน้ันและการสมัครโดยวิธีการนั้น  และไม่มีผลกระทบต่อการเลือกของกลุ่มและการสมัคร 
โดยวิธีการอื่น ๆ 

(๗) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามคน  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดดําเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอําเภอในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้น
เลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจาก
สถานที่เลือก   
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หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๘) ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตาม  (๔)  และ  (๕)   
ให้ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลตามมาตรา  ๒๙  (๓)  ภายในวันถัดจาก
วันเลือกระดับจังหวัดเพื่อดําเนินการต่อไป 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๙๖ การเลือกระดับประเทศ  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้  
(๑) ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด  

ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกําหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 
(๒) เม่ือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดมาครบหรือเม่ือพ้นเวลาตาม  (๑)  แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือก

ระดับประเทศจัดให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันนั้นรวมอยู่ด้วยกัน   
ณ  สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกระดับประเทศกําหนด 

(๓) ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตาม  (๒)  ลงคะแนนเลือกบุคคลตาม  (๒)  ในกลุ่มเดียวกันและ
วิธีการสมัครเดียวกันได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้  แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด 
เกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

(๔) กลุ่มใดและการสมัครโดยวิธีการใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจํานวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดและแสดงตนในกลุ่มนั้นและการสมัครโดยวิธีการนั้น  ให้สันนิษฐาน 
ว่ามีการสมยอมกันในการเลือก และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศดําเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและโดยวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่ 
โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

(๕) เม่ือการลงคะแนนของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดแล้วเสร็จ  ให้ผู้อํานวยการการเลือก
ระดับประเทศดําเนินการนับคะแนนของกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยเปิดเผย  แล้วแจ้งผลการนับคะแนน
ให้คณะกรรมการทราบ 

เม่ือคณะกรรมการได้รับรายงานตาม  (๕)  แล้ว ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน  เม่ือพ้นกําหนดเวลา
ดังกล่าวแล้ว  ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้อง  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ให้จัดเรียง 
ลําดับรายชื่อตามผลการเลือกตาม  (๕)  โดยให้จัดเรียงลาํดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ลําดับที่หน่ึงถึงลําดับที่สิบเพื่อดําเนินการตามมาตรา  ๙๘  ต่อไป 

ในการจัดเรียงลําดับตามวรรคสองสําหรับผู้ที่อยู่ในลําดับที่มีคะแนนเท่ากันให้จัดให้มีการจับสลาก
เพื่อเรียงลําดับต่อไป 
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หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  
มาตรา ๙๗ ผู้ใดขัดขืนไม่ยอมออกจากสถานท่ีเลือกตามมาตรา  ๙๔  (๗)  มาตรา  ๙๕ (๗)  

หรือมาตรา  ๙๖ (๔)  ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๗๑ 
มาตรา ๙๘ เม่ือได้ดําเนินการเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ตามมาตรา  ๙๐  (๑)  (ก)  เสร็จแล้วให้คณะกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ลําดับที่หนึ่งถึงลําดับที่สิบของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป 

ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกบุคคลตามวรรคหน่ึงให้ได้จํานวนห้าสิบคนเพื่อนําความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและคัดเลือกรายชื่อ
อีกจํานวนห้าสิบคนเป็นบัญชีสํารอง  และให้ประกาศรายชื่อสมาชิกวุฒิสภาและบุคคลในบัญชีสํารอง 
ในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๙๙ ในการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีสํารองเพื่อแทนตําแหน่งที่ว่าง  ตามมาตรา  ๙๐  (๔)  
และตามมาตรา  ๙๘  ให้นําความในมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับดว้ยโดยอนุโลม 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตร ี
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๖๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   กันยายน   ๒๕๖๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  เพ่ือให้
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเลือกสมาชกิวฒุสิภา   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
มาตรา  ๙๐  ก าหนดว่า  ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาท าหน้าท่ีด าเนินการ
สรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา  และก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มี
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาจ านวนสองร้อยคน  แล้วจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยแยกผู้ ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร  ซึ่งเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก 
ภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  ใช้บังคับ  และเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๕๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๕  มาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๒๐  
มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๖  
มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๙๐  มาตรา  ๙๑  มาตรา  ๙๒  มาตรา  ๙๓  มาตรา  ๙๔  
มาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๔๔/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  
๑๗  กันยายน  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กร”  หมายความว่า  องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  

และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง  และได้ด าเนินการ  
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง  และองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง   

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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“วันเลือก”  หมายความว่า  วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้เป็นวันเลือก  
สมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี   

“ผู้สมัคร”  หมายความว่า  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   
“ผู้มีสิทธิเลือก”  หมายความว่า  ผู้สมัครที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกในระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  

หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี   
“สถานที่รับสมัคร”  หมายความว่า  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 

ให้เป็นสถานที่ท าการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   
“สถานที่เลือก”  หมายความว่า  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกก าหนดให้เป็นสถานท่ีเลือก  

สมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  หรือระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี  และให้หมายความรวมถึง
บริเวณที่ก าหนดขึ้นโดยรอบสถานที่เลือก   

“คณะกรรมการการเลือก”  หมายความว่า  คณะกรรมการระดับอ าเภอ  คณะกรรมการระดับจงัหวดั  
หรือคณะกรรมการระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 

“ผู้อ านวยการการเลือก”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  ผู้อ านวยการ 
การเลือกระดับจังหวัด  หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี   

“ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  
ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ ากรุงเทพมหานครด้วย 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานหรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้  
และให้หมายความรวมถึงข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  หรือผู้อ านวยการการเลือก  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือตามที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมอบหมาย   

“ผู้ว่าราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ปลัดกรุงเทพมหานครด้วย 
“นายอ าเภอ”  หมายความรวมถึง  ผู้อ านวยการเขตด้วย 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานครด้วย   
“อ าเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตด้วย 
“ศาลากลางจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครด้วย   
“ที่ว่าการอ าเภอ”  หมายความรวมถึง  ส านักงานเขตด้วย   
“ผู้สูงอายุ”  หมายความว่า  ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป   
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“ญาติ”  หมายความว่า  พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกนั  
ลุง  ป้า  น้า  อา   

ข้อ ๕ เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในการเลือกสมาชกิวุฒสิภา  เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นเป็นอย่างอื่น   

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้   
กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้หรือที่มีเหตุจ าเป็น  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นหรือผ่อนผัน  

การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑแ์ละวิธกีารลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล 

เพื่อสมัครรับเลือกเปน็สมาชกิวุฒสิภา 
 
 

ข้อ ๗ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององคก์รที่มีสิทธแินะน าชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวฒุสิภา  
ตามแบบ  ส.ว.  ๑  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันลงทะเบียนขององค์กร  ซึ่งต้องก าหนดให้มีการเริ่มลงทะเบียนไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  และต้องก าหนดวันลงทะเบียนไม่น้อยกว่าสิบวัน 

(๒) ก าหนดสถานที่ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 
(๓) เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร 
เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งน าประกาศดังกล่าว

ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย 
ข้อ ๘ องค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความประสงค์

จะลงทะเบียน  ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือบุคคลที่องค์กรมอบอ านาจให้ท าการแทน  โดยแสดง 
หลักฐานหนังสือมอบอ านาจ  ตามแบบ  ส.ว.  ๓  ยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล 
เพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิภา  ตามแบบ  ส.ว.  ๒  ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวดัหรอื
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่ส านักงานขององค์กรนั้นตั้งอยู่  
ในกรณีที่องค์กรมีส านักงานหลายแห่งให้ถือที่ตั้งของส านักงานใหญ่ในการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร
และจะต้องยื่นค าขอภายในวัน  เวลา  และสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

ข้อ ๙ การยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  ให้เลือกกลุ่มดังต่อไปนี้ได้เพียงกลุ่มเดียว   
(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง  อันได้แก่  ผู้เคยเป็นข้าราชการ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

้หนา   ๓
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(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ต ารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  
ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  แพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุข  
พยาบาล  เภสัชกร  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม  ปลูกพืชล้มลุก  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ประมง  หรือ
อื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบคุคลซึง่มใิช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ผู้ใช้แรงงาน  
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  
ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น  ๆ  
ในท านองเดียวกัน 

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และ 
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ   ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว  อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว  
มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๘) กลุ่มสตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  กลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ประชาสังคม  
องค์กรสาธารณประโยชน์  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๙) กลุ่มศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การแสดงและบันเทิง  นักกีฬา  สื่อสารมวลชน  ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๑๐) กลุ่มอื่น ๆ 
ทั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจที่จะประกาศก าหนดการมีลักษณะอื่น ๆ   ในท านองเดียวกัน

ในวรรคหนึ่งได้ 
ข้อ ๑๐ การยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย  ให้ยื่น   

แบบค าขอลงทะเบียน  (ส.ว.  ๒)  พร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็นนิติบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้น 
(๒) ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถึงวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  หรือระเบียบขององค์กรท่ีแสดงว่า  

มิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบ่งปันกันหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(๓) ส าเนาหลักฐานซึ่งแสดงถงึการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนือ่งแลว้  

ไม่น้อยกว่าสามปีนับถึงวันยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  ได้แก่  รายงานการประชุมหรือรายงานผล  
การด าเนินงาน  และรายงานทางการเงิน 

(๔) หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอ านาจ 
(๕) ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวอื่นซึ่งทางราชการ

หรือหน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๔
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การยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้ยื่นแบบค าขอลงทะเบียน  (ส.ว.  ๒)  
พร้อมเอกสารและหลักฐานตามรายการ  ประกอบด้วย  ส าเนาหนังสือส าคัญหรือเอกสารที่แสดงความเป็น  
องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น  และเอกสารตามวรรคหนึ่ง  (๔)  และ  (๕) 

เอกสารตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนองค์กรหรือผู้รับมอบอ านาจ  
แล้วแต่กรณี  จัดท าจ านวนสามชุดและรับรองส าเนาความถูกต้องด้วย 

ข้อ ๑๑ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้รับแบบค าขอ
ลงทะเบียนขององค์กรแล้ว  ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่าการลงรายการในแบบค าขอลงทะเบียนขององค์กร
และหลักฐานการลงทะเบียนขององค์กรครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง  
ให้คืนแบบค าขอลงทะเบียนขององค์กรพร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวให้กับผู้นั้น  เพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง
แล้วน ากลับมายื่นใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาวันลงทะเบียนขององค์กร  หากตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนถูกต้องให้ออกใบรับค าขอลงทะเบียนขององค์กร  ตามแบบ  ส.ว.  ๔  แก่ผู้ที่มายื่นค าขอ
ลงทะเบียนขององค์กร   

เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรในแต่ละวัน  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร   
ตามแบบ  ส.ว.  ๕  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเป็นประจ าทุกวัน  และเมื่อพ้น
ระยะเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรแล้ว  ให้รายงานสรุปผลการย่ืนค าขอลงทะเบียน 
ขององค์กร  ตามแบบ  ส.ว.  ๖  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรและคุณสมบัติขององค์กรให้เสร็จสิ้นภายในห้าวันนับแต่  
วันปิดการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กร  แล้วให้รายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร  
ตามแบบ  ส.ว.  ๗  ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

การตรวจสอบคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีเหตุ 
อันควรสงสัยหลักฐานการยื่นค าขอลงทะเบียนขององค์กรใด  ให้แจ้งหน่วยงานที่ออกหลักฐานดังกล่าว
เพื่อยืนยันรับรองความถูกต้อง 

ข้อ ๑๓ ภายในยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับลงทะเบียนขององค์กร  ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประกาศรายชื่อองค์กรที่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา   
ตามแบบ  ส.ว.  ๘  แยกเป็นรายกลุ่มเพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป  และให้ประกาศไว้   
ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

ให้องค์กรที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศตามวรรคหนึ่งมีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดภายในสามวันนับแต่วันที่มีประกาศ  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ด าเนินการตรวจสอบและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับ 
ค าร้องคัดค้าน 
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เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเสนอความเห็นตามวรรคสองแล้ว  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาใหแ้ล้วเสรจ็ภายในสามวนันับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้งจากผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั  
หากคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีคุณสมบัติมีสิทธิแนะน าชื่อบุคคล  
เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้ด าเนินการประกาศรายชื่อองค์กรนั้นเพ่ิมเติม  ตามแบบ  ส.ว.  ๘/๑  
แต่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีสิทธิแนะน าชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ให้แจ้งผลการพิจารณาให้องค์กรนั้นทราบด้วย  มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

ข้อ ๑๔ เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายส่งประกาศตามข้อ  ๑๓  ให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่าสามวัน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรับสมัครตามข้อ  ๕๗   

หมวด  ๒ 
ผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรเลอืก   

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมกำรกำรเลอืกและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก   

 
 

ข้อ ๑๕ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด   
และระดับประเทศ  ตามล าดับ   

ข้อ ๑๖ การเลือกระดับอ าเภอ  ให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอในแต่ละอ าเภอ  ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายอ าเภอ     เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ   เป็นกรรมการ   
 ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนสามคน    
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ   
(๔) เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ

หรือข้าราชการประจ าอ าเภอซึ่งผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
 ประจ าจังหวัดแต่งตั้ง 
ข้อ ๑๗ การเลือกระดับอ าเภอ  ส าหรับกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการระดับอ าเภอ  

ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้อ านวยการเขต     เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครในเขตนั้น   เป็นกรรมการ 
 ซึ่งผู้อ านวยการเขตแต่งตั้งจ านวนสามคน  
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ   
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(๔) เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 หรือข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผู้อ านวยการ 
 การเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
ข้อ ๑๘ การเลือกระดับจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดในแต่ละจังหวัดยกเว้น

กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด    เป็นประธานกรรมการ 
(๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวดัหรือบุคลากร  เป็นกรรมการ  

 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตจังหวัดนั้น 
 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจ านวนสามคน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจ านวนสองคน   เป็นกรรมการ   
(๔) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   เป็นกรรมการและเลขานุการ   
ข้อ ๑๙ การเลือกระดับจังหวัด  ส าหรับกรุงเทพมหานคร  ให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัด  

ประกอบด้วยบุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร      เป็นประธานกรรมการ   
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 
 ของรัฐในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 
 จ านวนสามคน   
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนสองคน  เป็นกรรมการ   
(๔) ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ ากรุงเทพมหานคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๒๐ การเลือกระดับประเทศ  ให้มีคณะกรรมการระดับประเทศ  ประกอบด้วยบุคคล

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการการเลือกตั้ง    เป็นกรรมการ   
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง   เป็นเลขานุการ 
ข้อ ๒๑ ภายในสามวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  

ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งบุคคลตามข้อ  ๑๖  (๔)  หรือข้อ  ๑๗  (๔)  

แล้วแต่กรณี  เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอ าเภอ  ตามแบบ  ส.ว.  ๙  และ 
แจ้งการแต่งตั้งให้นายอ าเภอนั้น ๆ  ทราบ   

(๒) ให้นายอ าเภอเรียกประชุมบุคคลตามข้อ  ๑๖  (๒)  และ  (๔)  หรือข้อ  ๑๗  (๒)  และ  (๔)  
แล้วแต่กรณี  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอจ านวนสองคนตามข้อ  ๑๖  (๓)  หรือ 
ข้อ  ๑๗  (๓)  แล้วแต่กรณี  และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอและผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



 79

ตามแบบ  ส.ว.  ๑๐/อ  รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอนั้นและรายงานให้ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ 

(๓) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมบุคคลตามข้อ  ๑๘  (๒)  และ  (๔)  หรือข้อ  ๑๙  (๒)  
และ  (๔)  แล้วแต่กรณี  เพ่ือคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัดจ านวนสองคนตามข้อ  ๑๘  (๓)  
หรือข้อ  ๑๙  (๓)  แล้วแต่กรณี  และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๐/จ  รวมทั้งให้ปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
และศาลากลางจังหวัด   

เมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  (๒)  และ  (๓)  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

ข้อ ๒๒ กรรมการโดยต าแหน่งหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ต้องไม่เป็นผู้มีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครในเขตอ าเภอหรือในเขตจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 

กรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิต้องมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมิได้เป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่
ของพรรคการเมือง  หรือเป็นผู้สมัคร  หรือมีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครในเขตอ าเภอ
หรือในเขตจังหวัดนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัดพ้นจากหน้าที่ภายในห้าวันนับแต่วันเลอืก  
ในแต่ละระดับ  แล้วแต่กรณี  ยกเว้นกรรมการและเลขานุการระดับอ าเภอซึ่งเป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ  ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าภารกิจของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจะเสร็จสิ้น   

นอกจากการพ้นจากหน้าท่ีตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้กรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการ 
ระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  พ้นจากหน้าที่เมื่อ   

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่  โดยเห็นว่ากรรมการระดับอ าเภอหรือ  

กรรมการระดับจังหวัด  ผู้ใดเป็นผู้มีบุพการี  บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอ
หรือเขตจังหวัดนั้น  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

(๔) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากหน้าที่  โดยเห็นว่ากรรมการที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง  หรือเป็นผู้สมัคร  หรือมีบุพการี  
บุตร  คู่สมรส  หรือญาติ  เป็นผู้สมัครรับเลือกในเขตอ าเภอหรือเขตจังหวัดนั้น  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
จะท าให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม   

การพ้นจากหน้าที่ตามวรรคสองย่อมไม่กระทบการใดที่กระท าไปในหน้าที่  รวมทั้งการได้รับ
ค่าตอบแทนก่อนวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ  และให้ถือว่ามติการให้พ้นจากหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 

้หนา   ๘
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ข้อ ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด  
ต้องมีกรรมการอย่างน้อยห้าคน  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการระดับจังหวัด  หรือ   
มีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ท าให้มีกรรมการเหลือน้อยกว่าห้าคน  ให้นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งกรรมการระดับอ าเภอหรือกรรมการระดับจังหวัดคนใหม่แทนให้ครบจ านวน   
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๐/๑/อ  หรือ  ๑๐/๑/จ  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว  

การประชุมของคณะกรรมการระดบัอ าเภอหรือคณะกรรมการระดบัจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชมุ
ไม่น้อยกว่าห้าคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุมได้ให้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ 
ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการระดับอ าเภอหรือคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก  โดยประธานในที่ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพื่อมีมติ  
และให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม 
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการการเลือกมีหน้าท่ีและอ านาจช่วยเหลือการปฏิบัติงาน  แนะน า  
อ านวยความสะดวก  และรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง  และด าเนินการที่จ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

เพ่ือประโยชน์ในการเลือก  ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนา
ในเขตอ าเภอ  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดให้มีการเลือกระดับอ าเภอได้ภายในกรอบเงินงบประมาณหรือ  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดจนกว่าภารกิจการเลือกจะเสร็จสิ้น   

การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  
หรือผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๖ การใดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกหรือผู้อ านวยการการเลือก  ซึ่งในระเบียบนี้
ก าหนดให้บุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ด าเนินการแทน  ให้ถือว่าคณะกรรมการการเลือกหรือผู้อ านวยการ 
การเลือกได้มอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการแทน  แล้วแต่กรณี  และ  
ให้คณะกรรมการการเลือกหรือผู้อ านวยการการเลือกมีหน้าที่ควบคุมติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป  
ตามระเบียบนี้   

ข้อ ๒๗ ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดับอ าเภอเป็นผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ  ให้กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการระดบัจังหวดัเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดบั
จังหวัด  และให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ   

้หนา   ๙
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ข้อ ๒๘ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในเขตอ าเภอ 
(๒) จัดให้มีการรับสมัคร 
(๓) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร 
(๔) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามแยกเป็นรายกลุ่มและ  

แต่ละวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ  โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

(๕) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัครทุกคนเพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบและ   
ใช้ประโยชน์ในการเลือก 

(๖) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม 

(๗) ประกาศรายช่ือผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอ  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือก   
พร้อมทั้งเอกสารหรือข้อมูลตาม  (๕)  ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด   

(๘) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๙) จัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการเก่ียวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือประชาสัมพันธ์  

ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

หรือมอบหมาย 
ข้อ ๒๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในเขตจังหวัด 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอแยกเป็นรายกลุ่มและ 

แต่ละวิธีการสมัคร  โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปภายในสามวัน  นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอเพ่ือให้  
ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม 

(๕) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  และส่งบัญชีรายชื่อของผู้ได้รับเลือกพร้อมทั้ง
เอกสารหรือข้อมูลตาม  (๓)  ไปยังผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ 

(๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



82

(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
หรือมอบหมาย 

ข้อ ๓๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลือกในระดับประเทศ 
(๒) จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดแยกเป็นรายกลุ่มและ 

แต่ละวิธีการสมัคร  โดยอย่างน้อยต้องระบุอาชีพและอายุของผู้สมัคร  และประกาศให้ประชาชนทราบ
เป็นการทั่วไปภายในสามวัน  นับแต่วันที่ได้รับบัญชีรายชื่อจากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๓) จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดเพ่ือให้  
ผู้ได้รับเลือกได้ตรวจสอบและใช้ประโยชน์ในการเลือก  ทั้งนี้  ให้ใช้เอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาจาก
ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(๔) ควบคุมการเลือก  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้เป็นไปโดยสุจริต  
และเที่ยงธรรม 

(๕) เสนอรายชื่อและคะแนนของแต่ละบุคคลในแต่ละกลุ่มต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
เพื่อประกาศผลการเลือก 

(๖) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงกระบวนการเลือกไว้เป็นหลักฐาน 
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  

หรือมอบหมาย 
ข้อ ๓๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศพ้นจากหน้าท่ีภายในห้าวันนับแต่วันเลือก

ระดับประเทศ   
ส่วนที ่ ๒ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่พื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของผู้อ ำนวยกำรกำรเลือก   
 
 

๑.  ผู้ชว่ยเหลือกำรปฏิบตัิงำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลือก   
ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการการเลือกแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีภูมิล าเนาในอ าเภอหรือจังหวัดที่มีการเลือก  

แล้วแต่กรณี  เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกในแต่ละระดับ  ก่อนวันรับสมัคร  
ไม่น้อยกว่าห้าวัน  ดังนี้ 

(๑) ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/อ  จ านวนไม่เกินสิบห้าคน  มีหน้าที่ด าเนินการรับสมัคร  การบันทึกข้อมูล
การรับสมัคร  จัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร  และหน้าที่อื่น  ๆ   
ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและ
เข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ   

้หนา   ๑๑
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(๒) ให้คณะกรรมการระดับจังหวัดแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับจังหวัด  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/จ  จ านวนไม่เกินเจ็ดคน  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจาก
การเลือกระดับอ าเภอ  จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอ  
และหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ  
การแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/จ   

(๓) ให้คณะกรรมการระดับประเทศแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือก
ระดับประเทศ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/ป  จ านวนไม่เกินยี่สิบคน  มีหน้าที่จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัด  จัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวของผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัด   
และหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/ป   

กรณีอ าเภอใดที่มีผู้สมัครรวมกันเกินหกร้อยคน  ให้เพ่ิมจ านวนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสองคนต่อผู้สมัครที่เพ่ิมขึ้นทุกหนึ่งร้อยคน  โดยให้คณะกรรมการ 
การเลือกระดับอ าเภอแต่งตั้งเพ่ิมเติม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๑/๑/อ  ก่อนวันเลือกระดับอ าเภอไม่น้อยกว่าห้าวนั 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี  
ระบบบริหารจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  และให้มีเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นบุคลากรจากส านักทะเบียน
อ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานคร  หรือส านักทะเบียนจังหวัด  หรือศูนย์บริหาร
การทะเบียนภาคสาขาจังหวัด  หรือศูนย์บริหารการทะเบียนภาค  หรือส านักบริหารการทะเบียน  อย่างน้อย
แห่งละหนึ่งคน  เพ่ือท าหน้าที่จัดท าเอกสารข้อมูลในกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  บันทึกข้อมูลประจ า
สถานที่รับสมัครและสถานที่เลือกในแต่ละระดับ 

ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการการเลือกพ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือก  
ยกเว้นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่ งผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอตามข้อ  ๒๓  ได้คัดเลือก 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจ านวนห้าคน  เพ่ือช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่  
ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัดหรือผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศที่มีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเขตอ าเภอนั้น  
โดยให้พ้นจากหน้าที่พร้อมกับผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอดังกล่าว 

๒.  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการการเลือกแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 

ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับไม่น้อยกว่าห้าวัน   
ให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกส าหรับวิธกีารสมัครตามขอ้  ๕๑  วิธีการละหนึ่งชดุ  

ชุดละสิบคน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกหนึ่งคนและกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก
เก้าคน  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๒/อ  ๑๒/จ  หรือ  ๑๒/ป  แล้วแต่กรณี  แล้วให้ปิดประกาศค าสั่งแต่งตั้ง
ดังกล่าวไว้  ณ  สถานที่เลือกในวันเลือก  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ  ๑๔/จ  หรือ  ๑๔/ป  แล้วแต่กรณี      

้หนา   ๑๒
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กรณีที่ผู้สมัครส าหรับวิธีการสมัครใดตามข้อ  ๕๑  มีจ านวนรวมกันเกินหนึ่ งพันคน   
ให้เพิ่มจ านวนกรรมการประจ าสถานที่เลือกสองคนต่อผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นทุกห้าร้อยคน 

ส าหรับการเลือกระดับประเทศให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร
จ านวนห้าชุด 

ข้อ ๓๔ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) รับรายงานตัวผู้สมัครทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกัน 
(๒) ด าเนินการลงคะแนนและนับคะแนน 
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก  พ้นจากหน้าที่เมื่อน าส่งผลการนับคะแนนพร้อมส่งมอบ  

บัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเลือกให้แก่ผู้อ านวยการ
การเลือก  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๓๕ ก่อนการลงคะแนนเลือก  ถ้าผู้อ านวยการการเลือกพบว่ามีกรรมการประจ าสถานที่เลือก  
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบจ านวน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกรายงานคณะกรรมการการเลือกเพ่ือแต่งตั้ง  
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  เป็นกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกเพ่ิมเติม 
ให้ครบจ านวนก่อนการลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๒/๑/อ  ๑๒/๑/จ  หรือ  ๑๒/๑/ป  แล้วแต่กรณี   

๓.  เจำ้หน้ำที่รกัษำควำมปลอดภัย 
ข้อ ๓๖ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือกตามจ านวนคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก
อย่างน้อยชุดละสองคน   

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสาน
กับอธิบดีกรมการปกครอง  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  หรือผู้บังคับหน่วยทหารในพ้ืนที่  จัดให้ 
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามวรรคหนึ่ง  โดยคัดเลือกจากข้าราชการพลเรือน  หรือพนักงาน 
ฝ่ายปกครอง  หรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  หรือข้าราชการทหาร  หรือเจ้าหน้าที่อื่นของหน่วยงานรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๓๗ เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการตามข้อ  ๓๖  แล้ว  
ให้แจ้งรายช่ือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแก่คณะกรรมการการเลือก  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
พร้อมคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกในแต่ละระดับ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๒/อ  ๑๒/จ  หรือ  ๑๒/ป  แล้วแต่กรณ ี 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและเข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ  ๑๔/จ   
หรือ  ๑๔/ป  แล้วแต่กรณี 

ในกรณีจ าเป็นท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการเลือกอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๓๘ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณสถานที่เลือก 

้หนา   ๑๓
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(๒) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
(๓) รักษาความปลอดภัยบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง  

ในการเลือกตลอดระยะเวลาจนเสร็จสิ้นภารกิจ   
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพ้นจากหน้าที่พร้อมกับคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก   

๔.  เจำ้หน้ำที่รกัษำควำมสงบเรียบร้อย 
ข้อ ๓๙ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ  

เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือก  ดังนี้   
(๑) สถานที่เลือกระดับอ าเภอ  จ านวนห้าคน 
(๒) สถานที่เลือกระดับจังหวัด  จ านวนสิบคน 
(๓) สถานที่เลือกระดับประเทศ  จ านวนยี่สิบคน   
ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ต ารวจไมเ่พียงพอให้น าความในขอ้  ๓๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนโุลม 
ข้อ ๔๐ เมื่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้ด าเนินการตามข้อ  ๓๙  แล้ว  

ให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแก่คณะกรรมการการเลือก  เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 
พร้อมคณะกรรมการประจ าสถานที่ เลือกและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยในแต่ละระดับ   
ตามแบบ  ส.ว.  ๑๓/อ  ๑๓/จ  หรือ  ๑๓/ป  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้ทราบและ
เข้ารับการอบรม  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๔/อ  ๑๔/จ  หรือ  ๑๔/ป  แล้วแต่กรณี   

ในกรณีจ าเป็นท่ีอาจมีผลต่อความปลอดภัย  คณะกรรมการการเลือกอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยประจ าสถานที่เลือกได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีหน้าที่และอ านาจ  ดังนี้ 
(๑) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบสถานที่เลือก 
(๒) อ านวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรโดยรอบสถานที่เลือกตลอดระยะเวลา  

จนเสร็จสิ้นภารกิจ   
(๓) สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกและผู้อ านวยการ  

การเลือก  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยพ้นจากหน้าที่  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกได้รับมอบ  

บัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกเสร็จสิ้นแล้ว 
๕.  กำรอบรมพนักงำนเจ้ำหนำ้ที่เพ่ือช่วยเหลอืกำรปฏิบตังิำนของผูอ้ ำนวยกำรกำรเลือก 

ข้อ ๔๒ ก่อนวันรับสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี  
การอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒   

การจัดอบรมตามวรรคหนึ่ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจัดให้มีวิทยากรในการอบรม
และปฏิบัติตามแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

้หนา   ๑๔
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ข้อ ๔๓ ก่อนวันเลือกในแต่ละระดับ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  จัดให้มี  
การอบรมขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ  
การเลือกในแต่ละระดับตามข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๗  และข้อ  ๔๐  และให้น าความในข้อ  ๔๒  วรรคสอง  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

๖.  ค่ำตอบแทนกำรปฏบิัตหิน้ำที่ 
ข้อ ๔๔ ให้ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก  ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทน  

แนบท้ายระเบียบนี้   
หมวด  ๓ 

ผู้สมัครและกำรสมคัรรบัเลอืก 
 
 

ส่วนที ่ ๑   
กำรประกำศวนัรบัสมัครและสถำนที่รับสมัคร   

 
 

ข้อ ๔๕ ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับ  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือก  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๕  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดวันเลือกระดับอ าเภอ  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ 
(๒) ก าหนดวันรับสมัคร  โดยเริ่มรับสมัครไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มี 

การเลือกสมาชิกวุฒิสภามีผลใช้บังคับและต้องก าหนดวันรับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวันแต่ต้องไม่เกินเจ็ดวัน 
วันเลือกในระดับอ าเภอต้องไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  วันเลือกใน 

ระดับจังหวัดต้องไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันเลือกในระดับอ าเภอ  และวันเลือกในระดับประเทศต้องไม่เกินสิบวัน
นับแต่วันเลือกในระดับจังหวัด  ทั้งน้ี  ในการก าหนดวันเลือกในแต่ละระดับต้องก าหนดเป็นวันเดียวกัน  
ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๔๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการตามข้อ  ๔๕  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือก  
ระดับอ าเภอประกาศสถานที่รับสมัครให้ประชาชนทราบ  ตามแบบ  ส.ว.  ๑๖  และให้ปิดประกาศ
สถานที่รับสมัครและให้น าประกาศก าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.  ๑๕)  ตามข้อ  ๔๕  
ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอนั้นด้วย 

ข้อ ๔๗ สถานที่รับสมัครต้องก าหนดให้อยู่ภายในเขตอ าเภอที่จะมีการเลือก  และควรมีลักษณะ
เป็นสถานท่ีที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครได้อย่างสะดวกตามขั้นตอนและ
วิธีการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้   

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



 87

ข้อ ๔๘ ภายในสามวันหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศวันรับสมัครและวันเลือกแล้ว  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้มีการประชุมชี้แจงการด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบเป็นการทั่วไป 

ข้อ ๔๙ ก่อนวันรับสมัครให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดเตรียมสถานที่รับสมัคร  
วัสดุอุปกรณ์  รวมทั้งจัดท าเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบสถานที่รับสมัคร  เพ่ือการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้สมัครและมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัคร 

ส่วนที ่ ๒   
กลุ่มและวธิีกำรสมัคร 

 
 

ข้อ ๕๐ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้มีกลุ่มที่สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจ านวนสิบกลุ่ม  
ประกอบด้วย 

(๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความม่ันคง  อันได้แก่   ผู้ เคยเป็นข้าราชการ   
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา  ตุลาการ  
อัยการ  ต ารวจ  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข  อันได้แก่  ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  อาจารย์  นักวิจัย  
ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  แพทย์ทุกประเภท  เทคนิคการแพทย์  สาธารณสุข  
พยาบาล  เภสัชกร  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม  ปลูกพืชล้มลุก  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  ป่าไม้  ปศุสัตว์  ประมง  หรืออืน่ ๆ   
ในท านองเดียวกัน   

(๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  ผู้ใช้แรงงาน  
ผู้ประกอบวิชาชีพ  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม  ผังเมือง  อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค  
ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การสื่อสาร  การพัฒนานวัตกรรม  หรืออื่น  ๆ  
ในท านองเดียวกัน   

(๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  และ 
ผู้ประกอบกิจการอื่น ๆ  ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเท่ียว  อันได้แก่  ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว  มัคคุเทศก์  ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรืออื่น  ๆ   
ในท านองเดียวกัน   

(๘) กลุ่มสตรี   ผู้สู งอายุ   คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติ พันธุ์   กลุ่มอัตลักษณ์อื่น   
ประชาสังคม  องค์กรสาธารณประโยชน์  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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(๙) กลุ่มศิลปะ  วัฒนธรรม  ดนตรี  การแสดงและบันเทิง  นักกีฬา  สื่อสารมวลชน   
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม  หรืออื่น ๆ  ในท านองเดียวกัน   

(๑๐) กลุ่มอื่น  ๆ 
ทั้ งนี้   คณะกรรมการการเลื อกตั้ งมี อ านาจที่ จะประกาศก าหนดการมี ลั กษณะอื่น  ๆ   

ในท านองเดียวกันในวรรคหนึ่งได้    
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๕๒  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๕๓  ย่อมมีสิทธิสมัคร 

ในกลุ่มอื่น ๆ  ตามวรรคหนึ่ง  (๑๐)  ได้ 
ข้อ ๕๑ การสมัครในแต่ละกลุ่มตามข้อ  ๕๐  อาจสมัครได้โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง 
(๒) สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร 

ส่วนที ่ ๓ 
ผู้มีสิทธิสมคัร 

 
 

ข้อ ๕๒ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
(๓) มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี   
(๔) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
 (ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (ค) ท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

นับถึงวันสมัครรับเลือก 
 (ง) เคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
 (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า

สองปีการศึกษา 
ความในวรรคหนึ่ง  (๓)  ไม่ใช้บังคับแก่สตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  

และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น  ตามข้อ  ๕๐  (๘)   
ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรตามข้อ  ๕๑  (๒)  

ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ด้วย 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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(๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 
ข้อ ๕๓ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ   
(๔) เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 
(๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิ  

สมัครรับเลือกตั้ง 
(๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกในระดับอ าเภอ  เว้นแต่  

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวยผิดปกติ  หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึ งที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ราชการหรือ 
ต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา   
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน  กฎหมายว่าด้วยยาเสพติ ด 
ในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต  น าเข้า  ส่งออก  หรือผู้ค้า  กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือ
หรือเจ้าส านัก  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือ  

เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 

้หนา   ๑๘
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(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ  การแปรญัตติ  หรือ  

การกระท าด้วยประการใด ๆ  ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ  หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่  
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง   

(๑๙) เป็นข้าราชการ 
(๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
(๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง  เว้นแต่ได้พ้นจากการด ารงต าแหน่ง

ในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี  เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง  

วันสมัครรับเลือก 
(๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผู้บริหารท้องถิน่  เว้นแต่ได้พ้นจากการเปน็สมาชกิ  

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 
(๒๕) เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  

ข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  
ในคราวเดียวกัน  หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 

(๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
ข้อ ๕๔ บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา  ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือก  

ในกลุ่มตามข้อ  ๕๐  ได้เพียงกลุ่มเดียวและสมัครโดยวิธีการตามข้อ  ๕๑  ได้เพียงวิธีการเดียว  รวมทั้ง 
มีสิทธิสมัครได้เพียงอ าเภอเดียว   

ส่วนที ่ ๔ 
เอกสำรและหลักฐำนกำรสมคัร   

 
 

ข้อ ๕๕ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาขอรับเอกสารการสมัครตามข้อ  ๕๖  
ด้วยตนเองก่อนการยื่นการสมัคร  โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปติดต่อขอรับเอกสาร  
การสมัครได้จากนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
ณ  ส านักทะเบียนอ าเภอหรือส านักทะเบียนท้องถิ่นส าหรับกรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะสมัคร   

้หนา   ๑๙
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ข้อ ๕๖ ก่อนการสมัครรับเลือก  ให้นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นส าหรับ
กรุงเทพมหานครหรอืผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย  เตรียมเอกสารการสมัครเพ่ือมอบให้ผู้ประสงคจ์ะสมัครรับเลอืก
เป็นสมาชิกวุฒิสภา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบใบสมัคร  (ส.ว.  ๑๗) 
(๒) แบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘) 
(๓) แบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานในกลุ่มที่สมัคร  

(ส.ว.  ๑๙) 
(๔) แบบหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  (ส.ว.  ๒๐)  และแบบหนังสือยินยอมให้แนะน าชือ่  

(ส.ว.  ๒๑)   
ส่วนที ่ ๕ 

กำรสมคัรรบัเลือกเปน็สมำชกิวุฒสิภำ 
 
 

๑.  กำรยืน่ใบสมัคร 
ข้อ ๕๗ ให้ผู้สมัครในเขตอ าเภอ  ย่ืนเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง  

ต่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  ณ  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด  ภายใน
ระยะเวลาการรับสมัครตามข้อ  ๔๕  ดังนี้ 

(๑) แบบใบสมัคร  (ส.ว.  ๑๗) 
(๒) แบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘) 
(๓) แบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานในกลุ่มที่สมัคร  

(ส.ว.  ๑๙)   
(๔) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว

ประชาชนตามกฎหมาย  ให้ใช้บัตรประจ าตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้
และมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 

(๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๖) ใบรับรองแพทย์ 
(๗) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  หรือภาพพิมพ์ขนาดกว้างประมาณ  

๔.๐  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๕.๒๓  เซนติเมตร  จ านวนคนละหนึ่งรูป  ส าหรับปิดแบบข้อมูลแนะน าตัว
ของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘)   

(๘) หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
 (ข) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้ว 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

้หนา   ๒๐
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 (ค) หลักฐานซึ่งแสดงว่าท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็น เวลาติดต่อกัน   
ไม่น้อยกว่าสองปีนับถึงวันสมัครรับเลือก 

 (ง) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านอยู่ ในอ าเภอที่ 
สมัครรับเลือก  แล้วแต่กรณี  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี 

 (จ) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา 

(๙) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น 
 (๙.๑) หลักฐานการขอลาออกหรือการขออนุญาตให้ลาออกกรณีเป็นข้าราชการ  ซึ่งมีต าแหน่ง

หรือเงินเดือนประจ า  เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 (๙.๒) เอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล  (ถ้ามี)  เป็นต้น 
(๑๐) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละสองพันห้าร้อยบาท 
(๑๑) ส าเนาหลักฐานอื่นที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตามข้อ  ๕๒  และข้อ  ๕๓ 
กรณีสมัครโดยค าแนะน าขององค์กร  ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแบบหนังสือแนะน า

ชื่อผู้สมัครจากองค์กร  (ส.ว.  ๒๐)  พร้อมหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับองค์กรและแบบหนังสือ  
ยินยอมให้แนะน าชื่อ  (ส.ว.  ๒๑)  ตามข้อ  ๕๖  (๔)  แนบมาพร้อมกับเอกสารการสมัครด้วย   

เอกสารแบบข้อมูลแนะน าตัวของผู้สมัคร  (ส.ว.  ๑๘)  ตามข้อ  ๕๖  (๒)  ให้มีข้อความและ
ข้อมูลได้  ดังนี้ 

(๑) ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร 
(๒) ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร 
(๓) ประวัติการท างานหรือประสบการณ์ในการท างานในกลุ่มที่สมัคร 
(๔) ข้อความเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
เอกสารแบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์  หรือท างานใน 

กลุ่มที่สมัคร  (ส.ว.  ๑๙)  ตามข้อ  ๕๖  (๓)  ต้องมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัคร
มีคุณลักษณะเช่นนั้นจริงและต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรอง  
ความถูกต้องมาด้วย  ยกเว้นสตรี  ผู้สูงอายุ  คนพิการหรือทุพพลภาพ  กลุ่มชาติพันธุ์  และกลุ่มอัตลักษณ์อื่น  
ตามข้อ  ๕๐  (๘) 

เอกสารและหลักฐานตามวรรคหนึ่ง  (๔)  (๕)  (๘)  (๙)  และ  (๑๑)  ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารและหลักฐานทุกฉบับและทุกหน้าด้วย  ในกรณีที่ไม่อาจ  
ลงลายมือชื่อได้ให้รับรองความถูกต้องโดยให้ใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาลงในเอกสารและ
หลักฐานแทน  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิว้มือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ไดร้บั

้หนา   ๒๑
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การยกเว้น  และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหมายเหตุในเอกสารและหลักฐานดังกล่าวว่า  
ไม่มีนิ้วมือพร้อมทั้งลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 

ข้อ ๕๘ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว  ให้ตรวจสอบ
เบื้องต้นว่าการลงรายการในใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  เอกสารและหลักฐานการสมัคร 
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่  ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องให้คืนใบสมัคร  ค่าธรรมเนียมการสมัคร  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการสมัครดังกล่าวแก่ผู้สมัครผู้นั้น  เพ่ือด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้อง  
แล้วน ามายื่นใหม่ภายในก าหนดระยะเวลาการรับสมัคร   

กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ตรวจสอบว่าหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่ง  
ให้สอบถ้อยค าเพ่ือยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัคร  แล้วลงบันทึกการรับสมัครไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้ง  
ออกใบรับใบสมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๒  แก่ผู้สมัครโดยไม่ต้องเรียงล าดับตามกลุ่มที่สมัครและวิธีการสมัคร  
และให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครมารับเอกสารข้อมูลแนะน าตัวของ
ผู้สมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๓   

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอในการรับสมัคร  ให้มีผู้ช่วยเหลือใน  
การรับลงทะเบียนผู้สมัคร  ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร  รับเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร  
และบันทึกข้อมูลผู้สมัครได้ 

ข้อ ๕๙ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้ออกใบรับใบสมัคร  (ส.ว.  ๒๒)   
แก่ผู้สมัครแล้ว  ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัคร  และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครในอ าเภอนั้นหรือ
อ าเภออื่นอีก  ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครตกเป็นของรัฐ  โดยผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ 
ผู้ได้รับมอบหมายน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การเก็บ
รักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง 

เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ช่วยเหลือตามข้อ  ๓๒  (๑)  บันทึกข้อมูลผู้สมัครจาก  
แบบใบสมัคร  (ส.ว.  ๑๗)  พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัคร  เพ่ือประมวลผลการสมัครรับเลือก
สมาชิกวุฒิสภา   

ข้อ ๖๐ เมื่อพ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้ว  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอรายงาน
สรุปผลการรับสมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๔  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๕ 

ข้อ ๖๑ ในระหว่างเวลาการรับสมัครจนสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร  ห้ามมิให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครและจ านวนผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร 

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ตรวจสอบ  แต่ไม่ว่าในกรณีใด  ห้ามมิให้เปิดเผย

้หนา   ๒๒
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หรือท าด้วยประการใด ๆ  ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวล่วงรู้รายชื่อหรือจ านวนผู้สมัคร 
ในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  จนกว่าจะพ้นระยะเวลารับสมัคร   

ข้อ ๖๒ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเฉพาะพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครภายใน
ระยะเวลาหรือวันที่ก าหนดเพราะเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอื่นใด   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครโดยวิธีการอื่นหรือจะก าหนด  
วันรับสมัครเพ่ิมเติมก็ได้ 

๒.  กำรประกำศบัญชรีำยชือ่ผู้สมัคร 
ข้อ ๖๓ ภายในห้าวันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครตามข้อ  ๕๒   
และข้อ  ๕๓  ให้เสร็จสิ้น  หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
ให้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๖/อ  ทุกกลุ่มที่สมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มและ
ทุกวิธีการสมัครในเขตอ าเภอ  ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป  โดยให้ประกาศไว้  ณ  ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  และสถานที่เลือก 

กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้สมัครผู้ ใดขาดคุณสมบัติ   หรือมีลักษณะต้องห้าม  หรือ 
สมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  หรือหนึ่งอ าเภอ  หรือแสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบ 
การสมัครอันเป็นเท็จ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัครและให้แจ้งการไม่ รับสมัคร 
ให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๗ 

กรณีตรวจสอบผู้สมัครตามข้อ  ๕๑  (๒)  แล้วปรากฏว่าองค์กรซึ่งแจ้งการแนะน าชื่อหรอืรับรอง
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ  ให้การแจ้งการแนะน าชื่อหรือการรับรองเอกสาร
หรือหลักฐานดังกล่าวเป็นโมฆะ  และให้ ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการตามวรรคสอง 
โดยอนุโลม  พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป   

ประกาศตามวรรคหนึ่ง  ให้มีหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  ชื่อตัวและชื่อสกุลผู้สมัคร  อายุ  อาชีพ  
และวุฒิการศึกษาสูงสุด  กลุ่มและวิธีการสมัคร   

การก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  ให้ผู้สมัครได้รับ
หมายเลขประจ าตัวเรียงล าดับตามตัวอักษรชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  เว้นแต่กรณี
ประกาศรายชื่อตามข้อ  ๖๕  วรรคสอง  ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครผู้นั้นเพ่ิมเติมต่อท้าย 
จากหมายเลขผู้สมัครล าดับสุดท้ายในบัญชีรายชื่อผู้สมัครของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น 

ข้อ ๖๔ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอมอบเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัวผู้สมัคร  
ตามข้อ  ๕๗  วรรคสาม  ให้ผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   
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ส่วนที่  ๖ 
กำรยื่นค ำร้องกรณีสั่งไม่รับสมัครหรือสั่งลบชื่อผู้สมัคร 

 
 

ข้อ ๖๕ ผู้สมัครผู้ ใดไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้ สมัครตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ ง   
ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครโดยไม่ต้อง
เสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา 

เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาแล้ว  ถ้าศาลฎีกามีค าสั่ง  
ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  ให้ด าเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นเพ่ิมเติม  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๖/๑/อ  และ
ประกาศไว้  ณ  สถานที่ตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง  พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ  แต่ถ้าศาลฎีกา
มีค าสั่งไม่ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  ให้แจ้งค าสั่งของศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 

ในการพิจารณาและมีค าวินิจฉัยของศาลฎีกาตามวรรคสอง  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือก  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  เมื่อถึงวันเลือก  ถ้าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย  ให้ผู้อ านวยการการเลือกด าเนินการเลือกต่อไป  
โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ  
ในกรณีเช่นนี้  ค าวินิจฉัยของศาลฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ด าเนินการไปแล้ว 

ข้อ ๖๖ ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้ว  มีความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือก  
ตามข้อ  ๖๓  วรรคสอง  ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ  และให้ผู้อ านวยการการเลือกดังกล่าว 
สั่งลบชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  โดยขีดฆ่ารายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ  พร้อมบันทึกสาเหตุ
ของการลบชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้  แล้วแจ้งให้ผู้ถูกลบชื่อทราบโดยเร็ว  
ตามแบบ  ส.ว.  ๒๗  แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   

ผู้ถูกลบชื่อตามวรรคหนึ่ง  ไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก  แต่ไม่มีผลกระทบต่อ  
การรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว   

ผู้ถูกลบชื่อตามวรรคหนึ่ง  มีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในสามวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการ  
การเลือกสั่งลบชื่อ  และให้น าความในข้อ  ๖๕  มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

ในกรณีที่ศาลฎีกามีค าสั่งให้รับสมัครผู้ถูกลบชื่อ  ให้ผู้นั้นได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
หมายเลขเดิมตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง   

ข้อ ๖๗ ระหว่างการด าเนินการเลือกไม่ว่าระดับใด  หากผู้อ านวยการการเลือกตรวจสอบแล้ว
เห็นว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดผู้ใดขาดคุณสมบัติ  หรือ 
มีลักษณะต้องห้าม  หรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม  หรือหนึ่งวิธีการ  หรือมากกว่าหน่ึงอ าเภอ  หรือ  
แสดงข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสาร  หรือหลักฐานประกอบการรบัสมัครอันเปน็เท็จ  ให้ถือว่าผู้สมัครผูน้ัน้
กระท าการเพ่ือให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

้หนา   ๒๔
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กรณีตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกที่พบเหตุดังกล่าวสั่งลบชื่อผู้นั้นออกจาก  
บัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอหรือบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือก
จากการเลือกระดับจังหวัด  แล้วแต่กรณี  และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งของผู้สมัครผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี  และน าความในข้อ  ๖๖   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าส่ังตามวรรคสองแล้ว  ให้ย่ืนค าร้อ งต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่ง 
ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น   

หมวด  ๔ 
กำรด ำเนนิกำรเลือกระดับอ ำเภอ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
กำรก ำหนดสถำนทีเ่ลือก 

 
 

ข้อ ๖๘ เมื่อมีประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  (ส.ว.  ๒๖/อ)  ตามข้อ  ๖๓  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับอ าเภอประกาศก าหนดสถานท่ีเลือกในเขตอ าเภอนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   
ตามแบบ  ส.ว.  ๒๘/อ  จ านวนสามชุดเพื่อด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ชุดที่  ๑  ปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ   
(๒) ชุดที่  ๒  ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือปิดประกาศ  ณ  ส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
(๓) ชุดที่  ๓  ปิดประกาศ  ณ  สถานที่เลือกในวันเลือก 
สถานที่เลือกต้องเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้โดยสะดวก  มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อ  

การด าเนินการเลือก  และควรก าหนดสถานที่ที่เป็นอาคารที่มีแสงสว่างเพียงพอ  พร้อมทั้งให้มีป้าย 
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของสถานที่เลือกไว้ด้วย  ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความสะดวก
ในการลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุด้วย 

ข้อ ๖๙ ก่อนวันเลือกหากเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็น
อย่างอื่น  ท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประกาศ  
การเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือก  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๙/อ  เม่ือประกาศเปล่ียนแปลงแล้วให้ปิดประกาศ
ดังกล่าวไว้ตามข้อ  ๖๘  หากถึงวันเลือกเหตุดังกล่าวยังไม่ยุติลงให้น าความในข้อ  ๙๙  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม   

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



 97

ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีสิทธิเลือกและบญัชีรำยชือ่ผู้มีสิทธิเลอืก 

 
 

ข้อ ๗๐ ให้ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
ตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอ   

ข้อ ๗๑ ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
ตามแบบ  ส.ว.  ๓๐/อ  จากบัญชีรายชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๖๓  วรรคหนึ่ง  โดยอย่างนอ้ยต้องมีรายการ  ดังนี้ 

(๑) เลขประจ าตัวประชาชน 
(๒) ชื่อตัว  -  ชื่อสกุล 
(๓) เพศ  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้มีชื่อตัว  ชื่อสกุล  ของผู้พิมพ์และผู้ทานที่สามารถตรวจสอบได้ 
การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้จัดท าจ านวนสี่ชุดเพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ชุดที่หนึ่ง  ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เลือกในวันเลือก   
(๒) ชุดที่สอง  ส าหรับผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ใช้แก้ไขปรบัปรงุ

ให้ถูกต้อง  ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อหรือลบชื่อ  และให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
(๓) ชุดที่สามและชุดที่สี่  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายปรับปรุง  

ให้ตรงกับชุดที่สอง  และส่งมอบให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกไว้ใช้ส าหรับการรับรายงานตัว  
ผู้มีสิทธิเลือกก่อนการลงคะแนน  การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนหนึ่งชุด  และส าหรับ  
การตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนกรณีที่ต้องเลือกกันเองใหม่หนึ่งชุด   

ในการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ตามวรรคสาม  (๑)  ห้ามมิให้ระบุเลขประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีสิทธิเลือก   

ข้อ ๗๒ กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับแจ้งค าสั่งของศาลฎีกาตามข้อ  ๖๖  
วรรคสี่  ภายหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอ  ให้ด าเนินการเพ่ิมชื่อผู้สมัครดังกล่าว  
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพ่ิมเติมต่อจากใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้น  พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพ่ิมชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้ 

กรณีผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งให้ลบชื่อผู้สมัครตามข้อ  ๖๖  ภายหลังประกาศ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ให้ด าเนินการถอนชื่อผู้สมัครดังกล่าว  โดยขีดฆ่ารายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเลือกระดับอ าเภอ  (ส.ว.  ๓๐/อ)  พร้อมท าบันทึกสาเหตุของการขีดฆ่าไว้ในช่องหมายเหตุและ 
ลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้ 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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ส่วนที่  ๓ 
บัตรลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๗๓ บัตรลงคะแนนให้ใช้กระดาษที่มีขนาดกว้างยาวตามความจ าเป็นและมีช่องส าหรับเขียน
หมายเลขผู้สมัครจ านวนสองช่อง  โดยให้มีลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) บัตรลงคะแนนเมื่อ พับแล้วด้านหน้าทางซ้ายมีตราครุฑและถัดไปมีข้อความว่า   
“บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา  กลุ่มที่  ..”   

(๒) ด้านในของบัตรลงคะแนนให้มีช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครจ านวนสองช่องและค าอธิบาย
เกี่ยวกับการลงคะแนน   

คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดให้มีรหัส  หรือเครื่องหมาย  หรือข้อความอื่นใดเพ่ิมเติม
เป็นกรณีพิเศษในบัตรลงคะแนนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรลงคะแนน 

บัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๗๔ บัตรลงคะแนนและต้นขั้วบัตรลงคะแนนให้เย็บเป็นเล่ม  เล่มละไม่เกินยี่สิบบัตร   

มีรอยปรุเพ่ือให้ฉีกบัตรลงคะแนนออกจากต้นขั้วบัตรลงคะแนนได้และให้มีปกหน้าและปกหลัง 
ปกบัตรลงคะแนนให้เป็นไปตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๗๕ ต้นขั้วบัตรลงคะแนนอย่างน้อยให้มีข้อความว่า  “เล่มที่  ..  เลขที่  ..  ล าดับที่  ..”  

อยู่ด้านบนของต้นขัว้บัตรลงคะแนน  มีที่ลงลายมือชื่อกรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ที่จ่ายบัตรลงคะแนน
และมีที่ส าหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานการรับบัตรลงคะแนน 

ส่วนที ่ ๔ 
หีบบตัรลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๗๖ หีบบัตรลงคะแนนให้ท าด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นที่มั่นคงและแข็งแรง  มีฝาด้านบนและ  
มีที่ส าหรับใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ด้านหน้ามีลักษณะที่สามารถมองเห็นภายใน 
หีบบัตรลงคะแนนได้  และที่ฝาด้านบนมีช่องใส่บัตรลงคะแนน  

หีบบัตรลงคะแนนให้มีป้ายหรือข้อความระบุว่า  “กลุ่มที่  ..  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง”  
หรือ  “กลุ่มที่  ..  สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร” 

หีบบัตรลงคะแนนให้มีลักษณะตามแบบท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ข้อ ๗๗ ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเฉพาะท้องที่ซึ่งไม่สามารถจัดหาหีบบัตรลงคะแนนให้มีลักษณะ  

ตามข้อ  ๗๖  ได้  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนดสิ่งที่ใช้แทนหีบบัตรลงคะแนนได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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ส่วนที่  ๕ 
กำรเลือก 

 
 

๑.  บททั่วไป 
ข้อ ๗๘ กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครเกินกว่าสามคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือก 

ระดับอ าเภอจัดให้มีการลงคะแนนเลือก  เพ่ือเลือกผู้สมัครของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นให้เหลือสามคน 
ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครไม่เกินสามคน  ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  

ไม่ต้องจัดให้มีการเลือก   
๒.  กำรด ำเนินกำรกอ่นวันเลือก   

ข้อ ๗๙ ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดเตรียม   
หีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งจะใช้
ในการเลือกของแต่ละสถานที่เลือกเพ่ือส่งมอบให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการตามข้อ  ๘๐ 

ข้อ ๘๐ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  
ส่งมอบหีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ข้อ ๘๑ การมอบบัตรลงคะแนนตามข้อ  ๘๐  ให้จัดสรรบัตรลงคะแนนให้เพียงพอต่อ   
การลงคะแนนเลือกในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  และให้มีการลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบ  
บัตรลงคะแนนที่ปกหน้าของบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๘๒ เมื่อได้ตรวจสอบและนับจ านวนบัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์
และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่ต้องใช้ในการลงคะแนนและนับคะแนนถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้ลงลายมือชื่อ 
ผู้มอบและผู้รับมอบไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกน าบัตรลงคะแนนทั้งหมด
บรรจุลงในหีบบัตรลงคะแนนแล้วปิดหีบบัตรลงคะแนน  ใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  และ  
ให้ปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนตามแบบ  ส.ว.  ๓๑  ส าหรับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และ 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้รวมเก็บไว้ในถุงพลาสติกใส   

ให้คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยน าหีบบัตรลงคะแนน  
บัตรลงคะแนน  บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ไปเก็บรักษาไว้ 
ในที่ปลอดภัย   

๓.  กำรด ำเนินกำรในวันเลอืก 
ข้อ ๘๓ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของกระบวน 

การเลือกในวันเลือกไว้  ณ  สถานที่เลือก 

้หนา   ๒๘
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ข้อ ๘๔ ในวันเลือก  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
น าหีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ   
ที่ใช้ในการเลือก  และผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  ณ  สถานที่เลือก  ต้องไปถึงสถานที่เลือกเวลา
ประมาณ  ๐๖.๐๐  นาฬิกา 

ข้อ ๘๕ ก่อนเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกนับจ านวน 
บัตรลงคะแนนท้ังหมด  แล้วจัดท าประกาศรายการเก่ียวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน  
(ส.ว.  ๓๒/อ)  จ านวนสามชุด  เพื่อด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดประกาศ  ณ  สถานที่เลือก  จ านวนหนึ่งชุด   
(๒) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  จ านวนหนึ่งชุด   
(๓) เก็บไว้เป็นหลักฐาน  จ านวนหนึ่งชุด   
ข้อ ๘๖ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกจัดแบ่งหน้าที่  เพ่ือเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ 

ในแต่ละช่วงเวลา  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วงเวลารับรายงานตัวผู้สมัคร  ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัคร

แบ่งหน้าที่รับรายงานตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่มในวิธีการสมัครนั้นอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งคน 
(๒) ช่วงเวลาจัดการลงคะแนน  ให้คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกของแต่ละวิธีการสมัคร  

แบ่งหน้าที่ในการลงคะแนน  ดังต่อไปนี้   
 (ก) หน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณสถานที่เลือก  ได้แก่  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ล าดับที่ของผู้มีสิทธิเลือกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  การจัดระเบียบและควบคุมดูแล
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผู้สูงอายุ  
ที่มาแสดงตนใช้สิทธิลงคะแนน  เพื่อให้การด าเนินการเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 (ข) หน้าที่ตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  ได้แก่  การตรวจบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  
ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกแล้วส่งหลักฐานแสดงตน  
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน 

 (ค) หน้าที่มอบบัตรลงคะแนน  ได้แก่  การรับหลักฐานแสดงตน  การบันทึกหมายเลข
ล าดับที่ไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  การลงลายมือชื่อที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือก  
ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  ฉีกบัตรลงคะแนนตามรอยปรุออกจาก 
ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พับบัตรลงคะแนน  และเขียนหมายเลขกลุ่มที่สมัครของผู้มีสิทธิเลือกด้านหน้า  
บัตรลงคะแนน  ก่อนส่งมอบหลักฐานแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกเพื่อน าไปลงคะแนน 

 (ง) หน้าที่ควบคุมคูหาและหีบบัตรลงคะแนน  ได้แก่  การควบคุมดูแลคูหาและ   
หีบบัตรลงคะแนน  จัดระเบียบการเข้าไปลงคะแนนการเลือกและอ านวยความสะดวกในการใส่บัตรลงคะแนน  
ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิเลือกน าบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



 101

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือก  ในกรณีท่ีต้องด าเนินการลงคะแนนมากกว่า
สามกลุ่ม  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกอาจจัดแบ่งผู้ท าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  (ค)   
และ  (ง)  ได้ตามความเหมาะสม   

ข้อ ๘๗ เมื่อถึงเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ให้ผู้สมัครรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจ า 
สถานที่เลือกของแต่ละวิธีการสมัครเดียวกนัพร้อมหลักฐานในการรายงานตัว  ได้แก่  บัตรประจ าตัวประชาชนหรอื
บัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  
ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจ าตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  โดยให้ผู้สมัครที่มารายงานตัวลงลายมือชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  และจัดให้ผู้สมัครที่รายงานตัวแล้วรวมอยู่ 
ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน  ณ  สถานที่ที่ก าหนด  เมื่อพ้นเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ถ้ามี
ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รายงานตัวมาปรากฏตัวอยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่ก าหนดก่อนเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา   
ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกรับรายงานตัวผู้สมัครผู้นั้น  หากผู้สมัครผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือ  
มาไม่ทันตามเวลาที่ก าหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

เมื่อด าเนินการรับรายงานตัวเสร็จสิ้นแล้ว  ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกขีดฆ่ารายชื่อผู้สมัคร
ที่ไม่ได้มารายงานตัว  พร้อมลงลายมือชื่อ  วัน  เดือน  ปีก ากับไว้ในช่องหมายเหตุ  และให้ประธานกรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๓/อ)  จ านวนสามชุด  
และให้ด าเนินการตามข้อ  ๘๕  โดยอนุโลม 

ข้อ ๘๘ เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกของทั้งสองวิธีการสมัครด าเนินการตามข้อ  ๘๗  
เรียบร้อยแล้ว  หรือเมื่อพ้นเวลา  ๐๙.๐๐  นาฬิกา  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอประชุมชี้แจงผู้สมัคร
เกี่ยวกับกระบวนการลงคะแนน  การนับคะแนน  และการรายงานผลการนับคะแนนให้ผู้สมัครได้รับทราบ 

ข้อ ๘๙ ผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดที่มารายงานตัวมีจ านวนไม่เกินสามคน  ให้ถือว่า
เป็นผู้ได้รับเลือกส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก  และเมื่อผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับอ าเภอประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ  ๘๘  เรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้สมัครของกลุ่มนั้นและ 
วิธีการสมัครนั้นออกจากสถานที่เลือก 

กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครท่ีมารายงานตัวมีจ านวนเกินสามคน  ให้จัดการลงคะแนน  
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  ระยะเวลาลงคะแนนเลือกให้เริ่มเมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ประชุมชี้แจงผู้สมัครตามข้อ  ๘๘  เรียบร้อยแล้ว  จนถึงระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น   

ข้อ ๙๐ เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนของแต่ละวิธีการสมัคร  ให้คณะกรรมการประจ า
สถานที่เลือกน าหีบบัตรลงคะแนนที่ต้องใช้ในการเลือกมาแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกซึ่งอยู่  ณ  ที่เลือกนั้น 
เห็นว่าเป็นหีบเปล่า  เสร็จแล้วให้ปิดหีบบัตรลงคะแนนและใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด   
แล้วเปิดช่องใส่บัตรลงคะแนนและบันทึกการด าเนินการดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานท่ีเลือก  
(ส.ว.  ๓๔/อ)  โดยให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคนและผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคน 
ลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   

้หนา   ๓๐
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ข้อ ๙๑ เมื่อด าเนินการตามข้อ  ๙๐  แล้ว  ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวเปิด  
การลงคะแนนเลือก  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้  ถึงเวลาการลงคะแนนแล้ว  ขอเปิดการลงคะแนน”   
แล้วจึงเริ่มด าเนินการลงคะแนนต่อไป 

๔.  กำรลงคะแนน   
ข้อ ๙๒ ให้ผู้มีสิทธิเลือกมาแสดงตนต่อกรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบ

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือ
บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหนว่ยงานของรัฐที่มีรปูถ่ายและมีเลขประจ าตวัประชาชนของ
ผู้ถือบัตร  เมื่อกรรมการประจ าสถานที่เลือกพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไว้เป็นหลักฐาน  แล้วส่งหลักฐานแสดงตน  
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน 

ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่มอบบัตรลงคะแนนเขียนหมายเลขล าดับที่ของ   
ผู้มีสิทธิเลือกในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พร้อมทั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือชื่อ
หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาไว้ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  แล้วให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกลงลายมือชื่อ 
ที่ต้นขั้วบัตรลงคะแนน  พับบัตรลงคะแนนแล้วเขียนหมายเลขกลุ่มที่สมัครของผู้มีสิทธิเ ลือกด้านหน้า 
บัตรลงคะแนนก่อนส่งมอบหลักฐานการแสดงตนพร้อมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกเพ่ือน าไปลงคะแนน   

ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกไม่มีนิ้วหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย  ถ้าไม่มีนิ้วหัวแม่มือ 
ทั้งสองข้างให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน  หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลยให้ได้รับการยกเว้น  และ 
ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกหมายเหตุว่าไม่มีลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก 

ข้อ ๙๓ การลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันและ 
วิธีการสมัครเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิกใน  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  ได้ช่องละหนึ่งหมายเลข  และ
ให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกินสองคน  โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้ ผู้สมัครใด 
เกินหนึ่งคะแนนมิได้ 

ข้อ ๙๔ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกได้ลงคะแนนแล้ว  ให้พับบัตรลงคะแนนเพ่ือมิให้ผู้อื่นเห็นว่า
ลงคะแนนให้กับผู้ใดและให้น าบัตรลงคะแนนนั้นใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง  แล้วให้รออยู่  
ในสถานท่ีเลือกจนกว่าคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกจะปิดประกาศรายงานผลการนับคะแนน   
(ส.ว.  ๓๘/อ)  ไว้  ณ  สถานที่เลือก 

ข้อ ๙๕ ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกผู้ท าหน้าที่ควบคุมคูหาและหีบบัตรลงคะแนน  
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการลงคะแนนแก่ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือก  หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนภายใต้การก ากับดูแล
ของกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก  โดยการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพ  
ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกได้ลงคะแนนด้วยตนเอง  โดยให้ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภออนุญาต  ให้ผู้สมัครซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ  หรือผู้ประสบปัญหาใน  
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การใช้สิทธิเลือกที่มีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือประโยชน์ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
การเลือกหรือการลงคะแนน  สามารถน าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปในสถานที่เลือกได้  เว้นแต่
ลักษณะทางกายภาพท าให้ไม่สามารถเขียนหมายเลขในบัตรลงคะแนนเลือกได้  ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก
เป็นผู้กระท าการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนพิการหรือทุพพลภาพ  ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ประสบปัญหาในการใช้สิทธิเลือกนั้นโดยให้มีกรรมการประจ าสถานที่เลือกอีกหนึ่งคนเป็นพยาน  
แล้วบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวลงในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   

ข้อ ๙๖ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน  จะให้ผู้ใดเข้าไปในสถานที่เลือกไม่ได้  เว้นแต่   
ผู้มีหน้าที่ในการด าเนินการเลือกและผู้มีสิทธิเลือกโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งคูหาลงคะแนน  นอกจากผู้มีสิทธิเลือก  
ซึ่งเข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนแล้วผู้ใดจะเข้าไปไม่ได้  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นให้กรรมการประจ าสถานที่เลือก  
บันทึกเหตุผลความจ าเป็นไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก   

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  กรรมการการเลือกตั้ง  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  คณะกรรมการการเลือก  
ผู้อ านวยการการเลือก  และผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ
ผู้อ านวยการการเลือก  มีสิทธิเข้าไปในสถานที่เลือกได้  เพ่ือท าการสอดส่องดูแลหรือแนะน าให้  
การด าเนินการเลือกเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ให้กรรมการประจ าสถานท่ีเลือกบันทึกการเข้าไปในสถานท่ีเลือกของบุคคลตามวรรคสองไว้ใน
รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ) 

ข้อ ๙๗ ภายใต้ข้อบังคับหมวด  ๗  การเก็บรักษาเอกสาร  การท าลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลอืก  
และท าลายบัตรลงคะแนน  ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  เปิด  ท าลาย  ท าให้เสียหาย   
ท าให้เปลี่ยนสภาพหรือท าให้ไร้ประโยชน์หรือน าไปซึ่งหีบบัตรลงคะแนน  หรือบัตรลงคะแนน  หรือ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๙๘ ในระหว่างการลงคะแนน  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องให้ท า 
การทักท้วงและให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกบันทึกค าทักท้วงพร้อมทั้งค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)  แล้วให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจ าสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ ๙๙ ในวันเลือก  ถ้าการลงคะแนนในสถานที่เลือกใดไม่สามารถกระท าได้เนื่องจาก   
เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  กรณียังไม่ได้เปิดให้มีการลงคะแนน  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ประกาศงดการลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๕/อ  จ านวนสามชุด  เพื่อ 
 (๑.๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เลือกหนึ่งชุด 
 (๑.๒) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนึ่งชุด 
 (๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด 
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(๒) รายงานผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
โดยเร็ว   

(๓) จัดเก็บรักษาบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  เอกสารและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกไว้
ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 

(๔) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   
ข้อ ๑๐๐ เมื่อเปิดให้มีการลงคะแนนและมีการลงคะแนนแล้ว  กรณีมีเหตุตามข้อ  ๙๙   

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ประกาศงดการลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๕/อ)  จ านวนสามชุด  และให้น าความในข้อ  ๙๙  (๑)  

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) รายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทราบโดยเร็ว   
ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ระงับการมอบบัตรลงคะแนนและปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๑)  แล้วลงลายมือชื่อ  

บนฝาหีบบัตรลงคะแนน  และปิดทับลายมือชื่อทั้งหมดด้วยเทปกาวใสเพ่ือป้องกันการเปลี่ยน 
หีบบัตรลงคะแนน   

(๒) นับบัตรลงคะแนนที่เหลือให้ทราบจ านวนและใช้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรใน 
ส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง  ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกันหรือกระท า  
ด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกที่เหลืออยู่ลงคะแนนได้ 

(๓) นับจ านวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรลงคะแนนจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  
ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน 

(๔) จัดท ารายงานส่งหีบบัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๔๐/อ) 
(๕) บันทึกเหตุการณ์งดลงคะแนน  จ านวนบัตรลงคะแนนตาม  (๒)  และจ านวนผู้มาแสดงตน

และรับบัตรลงคะแนนตาม  (๓)  ไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)   
(๖) น าสิ่งของต่อไปนี้  (ถ้ามี)  ไปจัดเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัยตามที่ผู้อ านวยการการเลือก

ระดับอ าเภอก าหนด  ได้แก่ 
 (๖.๑) หีบบัตรลงคะแนน 
 (๖.๒) บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
 (๖.๓) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนน 
 (๖.๔) ประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๒/อ) 
 (๖.๕) ประกาศจ านวนผู้มารายงานตัวก่อนการลงคะแนนเลือก  (ส.ว.  ๓๓/อ) 
 (๖.๖) รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ  ) 
 (๖.๗) คูหาลงคะแนนทั้งหมด  และวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือ 
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ข้อ ๑๐๑ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๙๙  หรือข้อ  ๑๐๐  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด 
วันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอ าเภอ  การเลือกระดับจังหวัด  หรือการเลือกระดับประเทศตาม  
ความจ าเป็นก็ได้   

๕.  กำรด ำเนินกำรหลังปดิกำรลงคะแนน 
ข้อ ๑๐๒ เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว   

ให้ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือกกล่าวปิดการลงคะแนน  เช่น  กล่าวว่า  “บัดนี้  การลงคะแนน
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้ปิดการลงคะแนน”  และให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกลงลายมือชื่อในป้าย
ส าหรับปิดช่องใส่บัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๑)  แล้วน าป้ายดังกล่าวปิดทบัช่องใส่บัตรบนหีบบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๑๐๓ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกน าบัตรลงคะแนนที่เหลือมานบัให้ทราบจ านวน  
แล้วท าเครื่องหมายโดยใช้โลหะหรือวัสดุอื่นเจาะทะลุบัตรลงคะแนนทุกฉบับพร้อมปกหน้าและปกหลัง   
ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน  หรือกระท าด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้อง กันมิให้ใช ้
บัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ได้  รวมทั้งจัดท าประกาศรายการเกี่ยวกับจ านวนบัตรลงคะแนนเมื่อเสร็จสิ้น  
การลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๖/อ  จ านวนสามชุด  เพื่อด าเนินการตามข้อ  ๘๕  โดยอนุโลม 

๖.  กำรนับคะแนน 
ข้อ ๑๐๔ การนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้กระท า  ณ  สถานที่เลือก  

โดยเปิดเผยและติดต่อกันให้เสร็จจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้ 
ข้อ ๑๐๕ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง  มีหน้าที่หยิบบัตรลงคะแนนทีละฉบับ  วินิจฉัย 

บัตรลงคะแนน  และอ่านคะแนน 
(๒) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง  มีหน้าที่ขานทวนคะแนนและขีดคะแนนใน   

แบบขีดคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๗ 
(๓) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม  มีหน้าที่เจาะบัตรลงคะแนนที่ได้วินิจฉัยจาก

กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่งแล้วแยกเก็บใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ 
ในกรณีที่ต้องด าเนินการนับคะแนนมากกว่าสามกลุ่ม  กรรมการประจ าสถานที่ เลือก  

ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๓)  อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้   
ข้อ ๑๐๖ ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการเปิดหีบบัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่ม

และแต่ละวิธีการสมัคร  หากพบว่ามีบัตรลงคะแนนผิดกลุ่มปะปนมาในหีบบัตรลงคะแนน  ให้กรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกที่พบบัตรผิดกลุ่ม  มอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวแก่ประธานกรรมการประจ าสถานท่ีเลือก
เพ่ือน าไปรวมกับบัตรลงคะแนนในหีบบัตรลงคะแนนท่ีถูกต้อง  โดยให้บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ า
สถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)  และให้ผู้มีสิทธิเลือกไม่น้อยกว่าสองคนลงลายมือชื่อในรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าว 
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ข้อ ๑๐๗ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัครช่องหนึ่งช่องใด  ดังต่อไปนี้  
ไม่ให้นับเป็นคะแนนส าหรับช่องหมายเลขนั้น   

(๑) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิได้รับเลือก 
(๒) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอารบิก 
(๓) บัตรที่มิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด 
(๔) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครใน  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  เกินกว่าหนึ่งหมายเลข  

ผู้สมัครในช่องเดียวกัน   
(๕) บัตรที่มิได้เขียนหมายเลขผู้สมัครใน  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”   
(๖) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครนอก  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  และให้นับคะแนนใน

“ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร”  ที่สามารถนับคะแนนได้ 
ข้อ ๑๐๘ บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งฉบับและไม่ให้นับ 

เป็นคะแนน 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มีการท าเครื่องหมายเพ่ือเป็นที่สังเกตหรือเขียนข้อความใด ๆ  ลงในบัตรลงคะแนน

นอกจากหมายเลขผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ด าเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
(๓) บัตรที่เขียนหมายเลขผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนด 
(๔) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจ าสถานที่เลือกมอบให้ 
(๕) บัตรที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๗  ทั้งสอง  “ช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร” 
(๖) บัตรที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๗  และลงคะแนนเลือกผู้สมัครเพียงคะแนนเดียว 
ข้อ ๑๐๙ เมื่อคณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกด าเนินการตามข้อ  ๑๐๕  และข้อ  ๑๐๖  

เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ด าเนินการนับคะแนน  ดังนี้ 
(๑) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่หนึ่ง  หยิบบัตรลงคะแนนครั้งละฉบับ  คลี่บัตรลงคะแนน  

วินิจฉัยบัตรลงคะแนน  และอ่าน  ดังนี้ 
 (๑.๑) ถ้าเป็นบัตรดี  ให้อ่านว่า  “ดี”  และอ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนว่า   

“..  และ  ..”  พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกได้เห็น 
 (๑.๒) ถ้าเป็นบัตรลงคะแนนที่มีลักษณะตามข้อ  ๑๐๗  ให้อ่านว่า  “ดีบางส่วน”  และ 

อ่านหมายเลขของผู้สมัครที่ได้คะแนนว่า  “..”  พร้อมทั้งชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ใน 
บริเวณสถานที่เลือกได้เห็น 

 (๑.๓) ถ้าเป็นบัตรลงคะแนนท่ีมีลักษณะตามข้อ  ๑๐๘  ให้อ่านว่า  “เสีย”  พร้อมทั้ง 
ชูบัตรลงคะแนนโดยเปิดเผยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกได้ เห็น  และให้กรรมการประจ าสถานที่ 
เลือกคนหนึ่งสลักหลังบัตรลงคะแนนว่า  “เสีย”  พร้อมทั้งระบุเหตุผลว่าเสียเพราะเหตุใด   
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(๒) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สอง  ขานทวนหมายเลข  แล้วจึงขีดคะแนนลงใน   
แบบขีดคะแนน  โดยให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจน  ส าหรับการขีดคะแนน
ในแบบขีดคะแนน  ให้ใช้วิธีขีดหนึ่งขีดต่อหนึ่งคะแนน  แต่เมื่อถึงขีดที่ห้าให้ขีดขวางทับเส้นสี่ขีดแรก  และ
วงกลมหรือวงรีล้อมรอบ  เช่น  ดังรูป      หรือ     หรือ      เป็นต้น  เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนน  และ
ให้ท าเช่นนี้เรื่อยไปทุกห้าขีด 

(๓) กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สาม  รับบัตรลงคะแนนจากกรรมการประจ าสถานที่เลือก
คนที่หนึ่ง  หลังจากที่กรรมการประจ าสถานที่เลือกคนที่สองได้ขานทวนหมายเลขและขีดคะแนนแล้ว   
ให้เจาะมุมบัตรลงคะแนนที่วินิจฉัย  แล้วพับบัตรลงคะแนนแยกเก็บใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้  โดยแยก 
เป็นภาชนะใส่บัตรดีหนึ่งใบและใส่บัตรเสียหนึ่งใบ 

เมื่อกรรมการประจ าสถานที่ เลือกได้นับคะแนนจากบัตรลงคะแนนหมดแล้ว  ให้คว่ า   
หีบบัตรลงคะแนนให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณสถานที่เลือกเห็นได้โดยชัดเจนว่าไม่มีบัตรลงคะแนนเหลืออยู่ใน   
หีบบัตรลงคะแนนแล้ว 

ข้อ ๑๑๐ ในระหว่างการนับคะแนน  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกเห็นว่าการนับคะแนนไม่ถูกต้อง  ให้ท า
การทักท้วงและให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกบันทึกค าทักท้วง  พร้อมทั้งค าวินิจฉัยลงในรายงานเหตุการณ์
ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ)  แล้วให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจ าสถานที่เลือกไม่น้อยกว่าสองคน
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่าสองคน 

ข้อ ๑๑๑ ห้ามมิให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกจงใจนับบัตรลงคะแนน  อ่านบัตรลงคะแนน  
หรือรวมคะแนนให้ผิดจากความจริง  หรือกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมายให้บัตร
ลงคะแนนช ารุด  เสียหาย  หรือให้เป็นบัตรเสีย  หรือกระท าการใดแก่บัตรเสียเพ่ือให้เป็นบัตรลงคะแนน  
ที่ใช้ได้  หรือท ารายงานการลงคะแนนผิดจากความจริง 

ข้อ ๑๑๒ เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนของกลุ่มใดแล้ว  ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกตรวจสอบ
ความถูกต้องของการนับคะแนน  โดยให้นับจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนว่าตรงกับจ านวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกหรือไม่  หากถูกต้องตรงกันให้น าบัตรลงคะแนนที่นับเป็นคะแนนแล้วเก็บใส่ในถุงพลาสติกใส  
(ถุงชั้นใน)  ตามประเภทบัตรดีและบัตรเสีย  แล้วรายงานผลการนับคะแนนตามข้อ  ๑๑๓  ต่อผู้อ านวยการ
การเลือกระดับอ าเภอโดยเร็ว  ส าหรับแบบขีดคะแนนให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน 

กรณีจ านวนบัตรลงคะแนนที่ใช้ลงคะแนนไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก  ให้กรรมการ
ประจ าสถานที่เลือกด าเนินการตรวจสอบ  ถ้าจ านวนบัตรลงคะแนนยังไม่ตรงกับจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก
ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกอีก  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) รายงานผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอพร้อมเหตุผลของการนับคะแนนที่ไม่ตรงกับ
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือก 

้หนา   ๓๖
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(๒) ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอรายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว   

(๓) ส่งหีบบัตรลงคะแนนและสิ่งของตามข้อ  ๑๑๖  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๐/อ 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามวรรคสอง  (๒)  แล้ว  หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
การเลือกดังกล่าวมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ให้ก าหนดวันเลือกใหม่ของการเลือกระดับอ าเภอ   
การเลือกระดับจังหวัด  หรือการเลือกระดับประเทศ  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑๓ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกจัดท ารายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/อ)  
ของแต่ละกลุ่มจ านวนสามชุด  แล้วด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ปิดไว้  ณ  สถานที่เลือก  จ านวนหนึ่งชุด 
(๒) ใส่ในถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ซึ่งบรรจุถุงบัตรลงคะแนนท่ีนับเป็นคะแนนแล้ว   

จ านวนหนึ่งชุด 
(๓) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  

จ านวนหนึ่งชุด 
ข้อ ๑๑๔ ให้คณะกรรมการประจ าสถานท่ีเลือกจัดเก็บเอกสารและส่ิงของต่าง ๆ  ของแต่ละกลุ่ม

และแต่ละวิธีการสมัคร  ไว้ในถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ดังนี้ 
(๑) ถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นใน)  ตามข้อ  ๑๑๒ 
(๒) แบบขีดคะแนนที่ใช้ในการขีดคะแนนแล้ว  (ส.ว.  ๓๗) 
(๓) แบบข้อมูลจ านวนบัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๓๙/อ) 
(๔) รายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/อ)   
การบรรจุเอกสารตาม  (๓)  ให้บรรจุในลักษณะที่มองเหน็ได้วา่เปน็ถุงพลาสติกใสของกลุ่ม  และ

วิธีการสมัครใด  และท าการปิดถุงพลาสติกใสด้วยสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดถุงพลาสติกใส   
ข้อ ๑๑๕ เมื่อได้บรรจุสิ่งของลงในถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ตามข้อ  ๑๑๔  แล้ว   

ให้กรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) น าถุงพลาสติกใส  (ถุงชั้นนอก)  ใส่ในหีบบัตรลงคะแนน 
(๒) ปิดหีบบัตรลงคะแนนพร้อมใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด 
(๓) ลงลายมือชื่อบนสายรัด 
ข้อ ๑๑๖ ให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด าเนินการ

น าส่งสิ่งของคืนให้แก่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  
พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรลงคะแนน  (ส.ว.  ๔๐/อ)  ดังนี้ 

(๑) หีบบัตรลงคะแนน  ตามข้อ  ๑๑๕ 
(๒) คูหาลงคะแนน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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(๓) เอกสารส าคัญประกอบด้วย 
 (๓.๑) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  (ส.ว.  ๓๐/อ)  ชุดที่ใช้ตรวจสอบการใช้สิทธิและหมายเหตุ  

การลงคะแนน 
 (๓.๒) บัตรลงคะแนนที่เหลือทั้งหมดและต้นขั้วบัตรลงคะแนน 
 (๓.๓) แบบพิมพ์ประจ าสถานที่เลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร 
(๔) วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือก 
(๕) ป้ายต่าง ๆ  และเอกสารอื่น  ๆ 
ข้อ ๑๑๗ ในการรับส่ิงของจากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกและการเก็บรักษาเอกสาร

เกี่ยวกับการเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  
ด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ตรวจรับหีบบัตรลงคะแนน  คูหาลงคะแนน  สิ่งของและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือก   
(๒) บันทึกผลการนับคะแนนการเลือกของแตล่ะกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  ตามแบบ  ส.ว.  ๓๘/อ  

ลงในระบบบริหารการจัดการการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   
(๓) ยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน 
ข้อ ๑๑๘ ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  ด าเนินการยุบรวมหีบบัตรลงคะแนน  

ดังนี้ 
(๑) เปิดหีบบัตรลงคะแนน  ตามข้อ  ๑๑๖  (๑)  แล้วน าถุงใส่บัตรลงคะแนนแยกตามวิธีการสมัคร

และเรียงล าดับกลุ่ม  รวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนหีบใดหีบหนึ่ง  ท าการปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัด
หรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัด  ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  ลงลายมือชื่อบนสายรัด  
ทั้งนี้  ให้ด าเนินการน าถุงใส่บัตรลงคะแนนที่เหลือรวมไว้ในหีบบัตรลงคะแนนใบอื่นท านองเดียวกัน  
จนครบทุกถุง 

(๒) ให้จัดท าข้อมูลจ านวนถุงใส่บัตรลงคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครที่อยู่ใน  
หีบบัตรลงคะแนน  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๑  จ านวนสองชุด  โดยชุดที่หนึ่งปิดไว้ที่หีบบัตรลงคะแนน   
ชุดที่สองเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

(๓) จัดท าบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนที่ถูกบรรจุในหีบบัตรลงคะแนนแต่ละใบ  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๒/อ  
เพื่อส่งมอบบัญชีดังกล่าวให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

(๔) น าหีบบัตรลงคะแนนท่ียุบรวมบัตรลงคะแนนแล้วไปเก็บ  ณ  สถานท่ีตามที่ผู้อ านวยการ  
การเลือกระดับอ าเภอก าหนด   

ข้อ ๑๑๙ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ช่วยเหลือ  
การปฏิบัติงานตามขอ้  ๓๒  (๑)  ส่งมอบบัญชีขอ้มูลบตัรลงคะแนนตามข้อ  ๑๑๘  (๓)  และข้อมูลสถานที่
เก็บรักษาตามข้อ  ๑๑๘  (๔)  รวมทั้งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดตามแบบ  ส.ว.  ๔๓/อ 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  
ให้ถือว่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
การด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๒๐ ในกรณีการนับคะแนน  ณ  สถานที่เลือกใดไม่สามารถกระท าได้  อันเนื่องมาจาก  
เกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจ าเป็นอย่างอื่น  หรือความจ าเป็นที่อาจมีผลต่อ
ความปลอดภัย  กรณียังไม่ได้นับคะแนนให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้   

(๑) ประกาศงดการนับคะแนนตามแบบ  ส.ว.  ๔๔/อ  จ านวนสามชุด  เพื่อ 
 (๑.๑) ปิดประกาศไว้  ณ  สถานที่เลือกหนึ่งชุด 
 (๑.๒) ส่งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหนึ่งชุด 
 (๑.๓) เก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งชุด 
(๒) รายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

โดยเร็ว 
(๓) จัดเก็บรักษาบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนนและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกไว้ในที่ปลอดภัย

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 
(๔) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  (ส.ว.  ๓๔/อ) 
ข้อ ๑๒๑ เมื่อนับคะแนนไปแล้วบางส่วน  กรณีมีเหตุตามข้อ  ๑๒๐  ให้ผู้อ านวยการการเลือก  

ระดับอ าเภอด าเนินการ  ดังนี้   
(๑) ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับสถานที่เลือกนั้น  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๔/อ  จ านวนสามชุด  

และให้น าความในข้อ  ๑๒๐  (๑)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) จัดเก็บบัตรลงคะแนนที่ผ่านการวินิจฉัยแล้วและบัตรลงคะแนนที่ยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยไว้  

ในถุงพลาสติกใสอย่างละหนึ่งใบ  แล้วน าไปจัดเก็บไว้ในหีบบัตรลงคะแนน 
(๓) ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อื่นแทนสายรัดหรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใด  

ที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรลงคะแนนได้ 
(๔) จัดเก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนนตาม  (๓)  และเอกสารเกี่ยวกับการเลือกไว้ในที่ปลอดภัย  

ตามที่ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอก าหนด 
(๕) รายงานผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ

โดยเร็ว 
(๖) บันทึกสาเหตุและการด าเนินการไว้ในรายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก 
ข้อ ๑๒๒ กรณีมีเหตุตามข้อ  ๑๒๐  หรือข้อ  ๑๒๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด

วันนับคะแนนใหม่ในอ าเภอนั้นก่อนวันเลือกในระดับต่อไปไม่น้อยกว่าสามวัน  หรือตามความจ าเป็น 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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๗.  กำรเลือกกันเองใหม่ 
ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/อ)  

จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนเลือกว่าผู้สมัครในกลุ่มใดและ
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้สมัครและแสดงตน 
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  
และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ
ให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิ  
ที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่งให้ด าเนินการโดยพลัน  โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
ประกาศให้มีการเลือกใหม่  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๕/อ  และให้คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกด าเนินการเบิก  
หีบบัตรลงคะแนน  บัตรลงคะแนน  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือก  แบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์การเลือก 
จากผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ  ณ  สถานที่เลือก  และให้น าความในหมวด  ๔  การด าเนินการเลือก
ระดับอ าเภอ  ส่วนที่  ๕  การเลือก  ๔.  การลงคะแนน  ๕.  การด าเนินงานหลังปิดการลงคะแนน  และ  
๖.  กำรนับคะแนน  มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ให้ด ำเนินกำรเลือกกันเองใหม่เฉพำะผู้มีสิทธิเลือกที่อยู่  ณ  สถำนที่เลือก  หำกผู้ใดไม่อยู่  
ณ  สถานที่เลือก  ให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก 

๘.  กำรจบัสลำก 
ข้อ ๑๒๔ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน  

อันเป็นเหตุให้มีผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเกินสามคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดบัอ าเภอจัดให้ผู้ซึง่ได้คะแนนเทา่กนั  
จับสลากทันทีเพื่อเลือกกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก 

ข้อ ๑๒๕ ในการจับสลาก  ให้ด าเนินการจับสลากทีละกลุ่มและทีละวิธีการสมัคร  ดังนี้ 
(๑) การจับสลากครั้งที่หนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดท า

สลากหมายเลขเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน  โดยใส่สลากลงในภาชนะทึบแสง  แล้วท าการเขย่า
ภาชนะให้สลากคละกันเพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากล าดับหมายเลขใด  แล้วให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน  
เป็นผู้จับสลากล าดับหมายเลขจากในภาชนะขึ้นมาครั้งละหนึ่งใบ  ล าดับหมายเลขใดที่ถูกจับมาขึ้นมา   
ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากตามล าดับหมายเลขที่จับสลากได้ในการจับสลากครั้งที่ สอง   
ให้ผู้สมัครจับสลากจนครบจ านวนผู้สมัครทุกคนที่ได้คะแนนเท่ากัน 

(๒) การจับสลากครั้งที่สอง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดท าสลากเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่จะต้องจับสลาก  เป็นสลากซึ่งมีข้อความในสลากว่า  “ได้รับเลือก”  
เท่าจ านวนผู้ได้รับเลือกที่ยังขาดอยู่  นอกจากนั้นเป็นสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ไม่ได้รับเลือก”  ผู้สมัครใด
จับสลากซึ่งมีข้อความว่า  “ได้รับเลือก”  ผู้นั้นเป็นผู้ได้รับเลือก   

้หนา   ๔๐

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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ให้บันทึกเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๒)  ไว้ในบันทึกแสดงผลการจับสลาก   
ตามแบบ  ส.ว.  ๔๖/อ  ด้วย 

ข้อ ๑๒๖ เมื่อถึงก าหนดเวลาการจับสลาก  หากผู้สมัครที่จะต้องจับสลากไม่อยู่  ณ  สถานที่เลือก  
ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับสลากแทน  โดยให้ด าเนินการ  
ตามข้อ  ๑๒๕ 

๙.  บัญชรีำยชื่อผูไ้ด้รบัเลือกระดับอ ำเภอ 
ข้อ ๑๒๗ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอได้รับรายงานผลการนับคะแนน  ตามแบบ  

ส.ว.  ๓๘/อ  จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  
ตามแบบ  ส.ว.  ๔๗/อ  โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดสามล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละ 
วิธีการสมัครเป็นผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสามคนให้เฉพาะผู้สมัคร  
ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก   

การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือก  
ระดับอ าเภอประกาศให้ผู้สมัครตามข้อ  ๘๙  วรรคหนึ่ง  เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับอ าเภอด้วย 

ข้อ ๑๒๘ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ   
(ส.ว.  ๔๗/อ)  ตามข้อ  ๑๒๗  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัว
ของผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการต่อไป 

ข้อ ๑๒๙ ในกรณีมีบัตรส ารองอยู่ในความครอบครองของผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ
หรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  เม่ือผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอด าเนินการ 
ตามข้อ  ๑๒๗  แล้ว  ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๑)  ด าเนินการเจาะทะลุบัตรลงคะแนน
ส ารองทั้งหมดในส่วนที่เป็นตัวบัตรทุกฉบับพร้อมปกหน้าปกหลัง  แล้วให้ใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวกัน
หรือกระท าการด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรลงคะแนนที่เหลือดังกล่าวลงคะแนนได้   
แล้วมัดบัตรลงคะแนนผ่านรูเจาะ  ผูกรวมไว้ให้เป็นปึกเดียวกันเพ่ือน าเก็บรักษาพร้อมบัตรลงคะแนนท่ี
คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกส่งกลับมาภายหลังการลงคะแนนแล้วตามข้อ  ๑๑๖ 

หมวด  ๕ 
กำรด ำเนนิกำรเลือกระดับจงัหวดั   

 
 

ข้อ ๑๓๐ เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกระดับจังหวัด  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด
ประกาศก าหนดสถานท่ีเลือกในเขตจังหวัดนั้นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๘/จ  
จ านวนสามชุด  และให้น าความข้อ  ๖๘  และข้อ  ๖๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๓๑ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๒)  

้หนา   ๔๑
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จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับตัวอักษรในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  และ  
ให้น าความในข้อ  ๖๓  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๒ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  มอบเอกสาร   
หรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   

ข้อ ๑๓๓ บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับอ าเภอของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 

ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๒)  จัดท า  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก  
ระดับอ าเภอตามข้อ  ๑๓๑  และให้น าความในข้อ  ๗๑  และข้อ  ๗๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๔ บัตรลงคะแนนระดับจังหวัด  ให้น าความในข้อ  ๗๓  ข้อ  ๗๔  และข้อ  ๗๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๕ หีบบัตรลงคะแนนระดับจังหวัด  ให้น าความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๗  มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓๖ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้วไม่เกินสี่คน  
หรือมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกินสี่คน  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอซึ่งมารายงานตัวนั้น
เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้องด าเนินการเลือก 

ข้อ ๑๓๗ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอรวมกันแล้วเกินสี่คน  
และมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาเกินสี่คน  ให้ด าเนินการเลือกระดับจังหวัดโดยน าความในหมวด  ๔  
การด าเนินการเลือกระดับอ าเภอ  ส่วนที่  ๕  การเลือก  ยกเว้นข้อ  ๗๘  และข้อ  ๑๑๙  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามข้อ  ๓๒  (๒)  ส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน  รวมทั้ง
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๓/จ  
และเมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว  ให้ถือว่าเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ ในความควบคุมดูแลของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจั งหวัด   
การด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๓๘ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด  ได้รับรายงานผลการนับคะแนน  ตามแบบ  
ส.ว.  ๓๘/จ  จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและ 
วิธีการสมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกัน 
ในการเลือก  และถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด

้หนา   ๔๒
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ด าเนินการให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับ
คะแนนเลือกนั้นหมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๑๒๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๓๙ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน  

จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสี่คน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน
จับสลากกันเองว่าผู้ใดจะได้รับเลือก 

การจับสลากตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๑๒๕  และข้อ  ๑๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ ๑๔๐ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวดัไดร้ับรายงานผลการนบัคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/จ)  

จากคณะกรรมการประจ าสถานที่ เ ลือกแล้ว  ให้จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวัด   
ตามแบบ  ส.ว.  ๔๗/จ  โดยให้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดสี่ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัด  และในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึงสี่คน  ให้เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก   

การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการการเลือก 
ระดับจังหวัดประกาศให้ผู้ได้รับเลือกระดับอ าเภอ  ตามข้อ  ๑๓๖  เป็นผู้ได้รับเลือกในระดับจังหวัดด้วย 

ข้อ ๑๔๑ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด   
(ส.ว.  ๔๗/จ)  ตามข้อ  ๑๔๐  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศพร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลแนะน าตัว
ของผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด  ภายในวันถัดจากวันเลือกระดับจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 

หมวด  ๖ 
กำรด ำเนนิกำรเลือกระดับประเทศ   

 
 

ข้อ ๑๔๒ เมื่อได้มีประกาศก าหนดวันเลือกระดับประเทศ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศ
ประกาศก าหนดสถานที่เลือก  ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ตามแบบ  ส.ว.  ๒๘/ป  จ านวนสามชุด  
และให้น าความในข้อ  ๖๘  และข้อ  ๖๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๓ การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่มและ 
แต่ละวิธีการสมัคร  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๓)  
จัดท าบัญชีรายชื่อเรียงล าดับหมายเลขตามล าดับตัวอักษรในแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  และ  
ให้น าความในข้อ  ๖๓  วรรคสี่และวรรคห้า  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๔ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมาย  มอบเอกสาร   
หรือข้อมูลแนะน าตัวให้แก่ผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่าสามวัน   

ข้อ ๑๔๕ บุคคลผู้มีชื่อตามบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือกระดับจังหวัดของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับประเทศ 

้หนา   ๔๓
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ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามข้อ  ๓๒  (๓)  จัดท า  
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกจากการเลือก  
ระดับจังหวัดตามข้อ  ๑๔๓  และให้น าความในข้อ  ๗๑  และข้อ  ๗๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๖ บัตรลงคะแนนระดับประเทศ  ให้น าความในข้อ  ๗๓  ข้อ  ๗๔  และข้อ  ๗๕   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

ข้อ ๑๔๗ หีบบัตรลงคะแนนระดับประเทศ  ให้น าความในข้อ  ๗๖  และข้อ  ๗๗  มาใช้บังคับ  
โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔๘ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้ว 
ไม่เกินสิบคน  หรือมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาไม่เกินสิบคน  ให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด  
ซึ่งมารายงานตัวนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกระดับประเทศส าหรับกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นโดยไม่ต้อง
ด าเนินการเลือก 

ข้อ ๑๔๙ ในกรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดรวมกันแล้วเกินสิบคน  
และมีผู้มารายงานตัวภายในก าหนดเวลาเกินสิบคน  ให้ด าเนินการเลือกระดับประเทศโดยน าความ  
ในหมวด  ๔  การด าเนินการเลือกระดับอ าเภอ  ส่วนที่  ๕  การเลือก  ยกเว้นข้อ  ๗๘  และข้อ  ๑๑๙  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ภายในห้าวันนับแต่วันเลือก  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ตามข้อ  ๓๒  (๓)  ส่งมอบบัญชีข้อมูลบัตรลงคะแนนและข้อมูลสถานที่เก็บรักษาบัตรลงคะแนน  รวมทั้ง
เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเลือกแก่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๓/ป  
และเมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับบัญชีเอกสารและวัสดุอุปกรณ์แล้ว  ให้ถือว่าเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ในความควบคุมดแูลของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  การด าเนินการใด ๆ   
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เก็บรักษาต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อน 

ข้อ ๑๕๐ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน  ตามแบบ  
ส.ว.  ๓๘/ป  จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ปรากฏผลการนับคะแนนในกลุ่มใดและวิธีการ
สมัครใดมีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลยมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกันในการเลือก  และถือว่า  
การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศด าเนินการ 
ให้ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่  โดยให้ผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกนั้น
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก  และต้องออกจากสถานที่เลือก 

การเลือกกันเองใหม่ตามวรรคหนึ่ง  ให้น าความในข้อ  ๑๒๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

้หนา   ๔๔
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ข้อ ๑๕๑ กรณีที่กลุ่มใดและวิธีการสมัครใด  มีผู้ได้คะแนนเลือกอยู่ในล าดับที่มีคะแนนเท่ากัน  
จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสิบคน  ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากัน  
จับสลากกันเอง  เพื่อเรียงล าดับว่าผู้ใดจะได้รับเลือก 

การจับสลากตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ  ๑๒๕  และข้อ  ๑๒๖  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๕๒ เมื่อผู้อ านวยการการเลือกระดับประเทศได้รับรายงานผลการนับคะแนน  (ส.ว.  ๓๘/ป)  

จากคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกแล้ว  ให้รายงานผลการนับคะแนนของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมคัร  
ตามแบบ  ส.ว.  ๓๘/ป  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ   

ข้อ ๑๕๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานผลการนับคะแนนตามข้อ  ๑๕๒  แล้ว  
ให้รอไว้ไม่น้อยกว่าห้าวัน  เมื่อพ้นเวลาดังกล่าวถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกตอ้ง
สุจริตและเที่ยงธรรม  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเรียงล าดับรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครตั้งแต่ล าดับที่หนึ่งถึงล าดับที่สิบตามผลการเลือกของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร  
เพ่ือส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป  ตามแบบ  ส.ว.  ๔๘ 

ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ด าเนินการสืบสวนและไต่สวนแล้ว
ปรากฏว่า  ผู้สมัครกระท าการใด ๆ  อันเป็นเหตุให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม   
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน  ๑  ปี  
พร้อมทั้งให้เลื่อนล าดับของผู้ได้รับคะแนนในล าดับถัดไปของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นขึ้นมาแทน 

เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งยังด าเนินการสืบสวน 
และไต่สวนไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการส่งรายชื่อตามวรรคหนึ่งแล้วรายงานเหตุดังกล่าวให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติทราบ  แล้วให้ด าเนินการสืบสวนและไต่สวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีค าสั่งตามวรรคสองแล้ว  ให้ยื่นค าร้องต่อศา ลฎีกา 
เพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น   

หมวด  ๗ 
กำรเกบ็รกัษำเอกสำร  กำรท ำลำยเอกสำรที่เกี่ยวกบักำรเลือก 

และกำรท ำลำยบัตรลงคะแนน   
 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๑๕๔ เอกสารหลักฐาน  วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ที่อยู่ในความครอบครองของผู้อ านวยการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพ้นจากหน้าที่  ให้ถือว่าอยู่ใน  
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

้หนา   ๔๕
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ส่วนที่  ๒ 
  กำรเกบ็รักษำเอกสำรและกำรท ำลำยเอกสำรที่เกี่ยวกบักำรเลือก 

 
 

ข้อ ๑๕๕ ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรักษาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับการเลือกที่ได้รับมอบตามข้อ  ๑๑๙  วรรคสอง  และข้อ  ๑๓๗  วรรคสอง  และให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกที่ได้รับมอบตามข้อ  ๑๔๙  วรรคสอง  ไว้จนกว่า
จะได้รับอนุญาตให้ท าลายได้  การด าเนินการใด ๆ  ก่อนการท าลายต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง   

ข้อ ๑๕๖ การเก็บรักษาเอกสารและการท าลายเอกสารท่ีเก่ียวกับการเลือก   ให้เป็นไป 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเก็บรักษาและการท าลายเอกสาร 

ส่วนที ่ ๓ 
กำรท ำลำยบัตรลงคะแนน 

 
 

ข้อ ๑๕๗ บัตรลงคะแนนที่จะท าลายได้ตามระเบียบนี้  ได้แก่ 
(๑) บัตรลงคะแนนที่เป็นคะแนน 
(๒) บัตรเสีย 
(๓) บัตรลงคะแนนที่เหลือ 
การท าลายตามวรรคหนึ่ง  ให้ท าลายได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังนี้ 
(๑) เป็นบัตรลงคะแนนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการส่งรายชื่อให้คณะรักษา  

ความสงบแห่งชาติตามข้อ  ๑๕๓  แล้ว  เป็นระยะเวลาเกินหนึ่งปีนับแต่วันส่งรายชื่อให้คณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ 

(๒) เป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่มีกรณีร้องคัดค้านหรือมี  แต่เรื่องร้องคัดค้านนั้นคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งหรือศาลฎีกา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว   

(๓) เป็นบัตรลงคะแนนที่ไม่มีกรณีการฟ้องคดีอาญา  คดีแพ่ง  หรือคดีปกครองในความผิด
เกี่ยวกับบัตรลงคะแนนหรือเอกสารเกี่ยวกับการเลือกหรือการนับคะแนนค้างการพิจารณาหรือมีกรณี  
การฟ้องคดีต่อศาลในความผิดดังกล่าวแต่คดีถึงที่สุดแล้ว 

ข้อ ๑๕๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการท าลาย  
บัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับประเทศ  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการฝ่ายเป็นประธานกรรมการ  
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และให้พนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนท่ีใช้ในการเลือกระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  ประกอบด้ว ย 

้หนา   ๔๖
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หัวหน้ากลุ่มงานเป็นประธานกรรมการ  พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ  และให้พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั
คนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ถ้าประธานกรรมการไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่  
ท าหน้าที่ประธานกรรมการ  มติของคณะกรรมการด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนให้ถือเสียงข้างมาก  
ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 

ข้อ ๑๕๙ คณะกรรมการด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนตามข้อ  ๑๕๘  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ารายละเอียดและรายงานข้อเท็จจริ ง  พร้อมทั้ งความเห็นและวิธีการท าลาย   

เสนอขออนุมัติท าลายบัตรลงคะแนน 
(๒) เสนอรายงานตาม  (๑)  ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อพิจารณา 
(๓) ควบคุมการท าลายบัตรลงคะแนนที่ได้รับอนุมัติให้ท าลายแล้ว 
ข้อ ๑๖๐ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้รับรายงานตามข้อ  ๑๕๙  แล้ว  ให้พิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อ  ๑๕๗ 
(๒) หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ

ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เสนอคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติการท าลายบัตรลงคะแนนโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖๑ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  ได้รับอนุมัตใิห้ท าลายบตัรลงคะแนนแล้ว  ให้แจ้งคณะกรรมการ
ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนน  และให้มีการควบคุมดูแลโดยเคร่งครัดมิให้บัตรลงคะแนนเล็ดลอด  
ออกไปภายนอกหรือมีผู้น าไปใช้ในทางที่มิชอบ  แล้วให้จัดท ารายงานผลการท าลายบัตรลงคะแนน 

ข้อ ๑๖๒ ให้ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนด้วยวิธกีารใด ๆ   ที่ได้รับการอนุมตัิ  เช่น  วิธีการ
เผาท าลายหรือวิธีการอื่น  และวิธีการท าลายนั้นจะต้องท าให้บัตรลงคะแนนถูกท าลายจนสิ้นสภาพและ  
ไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก 

การท าลายบัตรลงคะแนนโดยวิธีการใด ๆ  หากจะเป็นผลให้มีรายได้เกิดขึ้น  ให้เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  แล้วแต่กรณี  
เพื่อพิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป  และเงินที่ได้ให้ส่งเป็นรายได้ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนให้เสนอขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายจาก  
เงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑



 119

ข้อ ๑๖๓ เมื่อได้ด าเนินการท าลายบัตรลงคะแนนที่ใช้ในการเลือกระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด  
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบต่อไป 

หมวด  ๘ 
ตัวอย่ำงบตัรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน 

แผนผังสถำนที่เลือก  และแบบพิมพ์ 
 
 

ข้อ ๑๖๔ ตัวอย่างบัตรลงคะแนน  หีบบัตรลงคะแนน  แผนผังสถานที่เลือก  และแบบพิมพ์ที่ใช้ 
ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  ให้เป็นไปตามตัวอย่างและแบบพิมพ์ท้ายระเบียบนี้โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อิทธิพร  บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๗๔    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กันยายน   ๒๕๖๑
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รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก 
--------------------------- 

  สถานที่เลือก ณ ......................................................... อ าเภอ ................... จังหวัด.............................  
ได้เปิดการลงคะแนนระดับอ าเภอ อ าเภอ.................................................. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร เมื่อวันที่ ..             
เดือน .................. พ.ศ. .... 
 ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 
  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกได้ท าการเปิดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือแสดงให้เห็นว่า                         
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จ านวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (...........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงชื่อ)............................... ผูม้ีสิทธิเลือก                     (ลงชื่อ)................................ผู้มสีิทธิเลือก                                                                         
        (.............................)        (...............................) 

   ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
           ๒.๑ ก่อนการลงคะแนน 
............................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (...........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (................................) 
                                               

(ลงชื่อ)................................พยาน                            (ลงชื่อ).................................พยาน                                                                         
        (..............................)                                    (................................) 

ส.ว. ๓๔/อ 

(ระบุชื่อสถานท่ี) 
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-๒- 
    ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน 
.......................................................................... .................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (..............................) 
                                               

(ลงชื่อ)................................พยาน                            (ลงชื่อ)................................พยาน                                                                         
        (...............................)                                    (..............................) 

    ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ............................................................................ 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) .............................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (............................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงชื่อ)................................พยาน                            (ลงชื่อ)................................พยาน                                                                         
        (..............................)                                    (...............................) 
 
 
 

 
 

ส.ว. ๓๔/อ 
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-๓- 

 ๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

  (ลงช่ือ)..............................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (..............................................) 
 

(ลงช่ือ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก    (ลงช่ือ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงช่ือ)................................พยาน                            (ลงช่ือ).................................พยาน                                      
        (...............................)                                    (...............................) 
 
  ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                               (ลงช่ือ) ......................................... ประธานกรรมการประจําสถานท่ีเลือก 
                                        (.........................................) 

 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (................................) 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (................................) 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (...............................) 
 

(ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ)................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
   (................................)                    (................................) 
 

      (ลงช่ือ) ...................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
             (.................................)        
         
 
 

ส.ว. ๓๔/อ
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รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก 
--------------------------- 

  สถานที่เลือก ณ ......................................................... อ าเภอ ................... จังหวัด.............................  
ได้เปิดการลงคะแนนระดับจังหวัด จังหวัด..................................................  วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่น              
ใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร  
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
  ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 
  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกได้ท าการเปิดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือแสดงให้เห็นว่า                         
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จ านวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (.............................)                                    (.............................) 
                                               

(ลงชื่อ)...............................ผู้มีสิทธิเลือก                     (ลงชื่อ)................................ผู้มีสทิธิเลือก                                                                         
        (.............................)        (.............................) 

  ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
           ๒.๑ ก่อนการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (............................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (.............................)                                    (..............................) 
                                               

(ลงชื่อ)...............................พยาน                            (ลงชื่อ)...............................พยาน                                                                         
        (.............................)                                    (..............................) 

 

ส.ว. ๓๔/จ 

(ระบุชื่อสถานท่ี) 
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-๒- 
 
 

    ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .............................................................  
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ)......................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                     (............................) 
                                               

(ลงชื่อ).................................พยาน                            (ลงชื่อ) ..............................พยาน                                                                         
        (...............................)                                     (............................) 

    ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
    ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.................................................................... ........................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................  
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (............................................) 
 

(ลงชื่อ)......................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                      (..........................) 
                                               

(ลงชื่อ).................................พยาน                             (ลงชื่อ).............................พยาน                                                                         
        (...............................)                                     (............................) 
 

 
 
 
 

ส.ว. ๓๔/จ 
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-๓- 

 ๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

  (ลงช่ือ) ...........................................ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                        (..........................................) 
 

(ลงช่ือ).........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก    (ลงช่ือ)........................................กรรมการประจําสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงช่ือ)................................พยาน                            (ลงช่ือ)................................พยาน                                       
        (...............................)                                    (...............................) 
 
  ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                               (ลงช่ือ) ......................................... ประธานกรรมการประจําสถานท่ีเลือก 
                                        (........................................) 

 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

(ลงช่ือ) .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
    (...............................)                     (.................................) 
 

      (ลงช่ือ) ...................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
                     (..................................)        
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รายงานเหตุการณ์ประจ าสถานที่เลือก  
--------------------------- 

  สถานที่เลือก.....................(ระบุช่ือสถานที่).......................... ได้เปิดการลงคะแนนระดับประเทศ  
ของชุดที่  ............. วิธีการสมัคร  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
  ๑. บันทึกการแสดงหีบบัตรลงคะแนนก่อนการลงคะแนน 
  คณะกรรมการประจ าสถานที่เลือกได้ท าการเปิดหีบบัตรลงคะแนนเพ่ือแสดงให้เห็นว่า                         
เป็นหีบบัตรลงคะแนนเปล่าและได้ปิดหีบบัตรลงคะแนนใส่สายรัดหรืออุปกรณ์อ่ืนแทนสายรัดต่อหน้าผู้มีสิทธิ
เลือก จ านวน ๒ คน เรียบร้อยแล้ว 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ประธานกรรมการประจ าสถานที่เลือก 
                                        (..........................................) 
 

(ลงชื่อ).........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (...............................)                                    (...............................) 
                                               

(ลงชื่อ)................................ผูม้ีสิทธิเลือก                     (ลงชื่อ)................................ผู้มสีิทธิเลือก                                                                         
        (...............................)        (...............................) 

 ๒. บันทึกเหตุการณ์ 
           ๒.๑ ก่อนการลงคะแนน 
........................................................................................................................................................ ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................... ............... 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                       (............................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (.............................) 
                                               

(ลงชื่อ)................................พยาน                            (ลงชื่อ)..............................พยาน                                                                         
        (..............................)                                    (.............................) 

ส.ว. ๓๔/ป 
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-๒- 
 
 

    ๒.๒ ระหว่างการลงคะแนน 
.............................................................. .............................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
..................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                         (.........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ).....................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (..............................)                                    (............................) 
                                               

(ลงชื่อ) ...............................พยาน                            (ลงชื่อ).............................พยาน                                                                         
        (..............................)                                    (............................) 

    ๒.๓ ภายหลังการลงคะแนน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการประจ าสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

  (ลงชื่อ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                         (.........................................) 
 

(ลงชื่อ)....................................... กรรมการประจ าสถานที่เลือก    (ลงชื่อ)......................................กรรมการประจ าสถานที่เลือก 
        (.............................)                                    (.............................) 
                                               

(ลงชื่อ) ..............................พยาน                            (ลงชื่อ)..............................พยาน                                                                         
        (.............................)                                    (.............................) 
 
 
 
 
 

ส.ว. ๓๔/ป 
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-๓- 

 ๓. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างการนับคะแนน 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการประจําสถานที่เลือก (ถ้ามีกรณีทักท้วง) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

  (ลงช่ือ) ........................................... ผู้ทักท้วง (ถ้ามี) 
                                         (.........................................) 
 

(ลงช่ือ)....................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก    (ลงช่ือ).....................................กรรมการประจําสถานที่เลือก 
        (..............................)                                   (..............................) 
                                               

(ลงช่ือ) ...............................พยาน                            (ลงช่ือ).............................พยาน                                         
        (..............................)                                   (..............................) 
 
  ได้ตรวจสอบการบันทึกรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  
จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

                                     (ลงช่ือ) ........................................... ประธานกรรมการประจําสถานท่ีเลือก 
                                              (..........................................) 

 
 

(ลงช่ือ)  .................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

(ลงช่ือ) ................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก   (ลงช่ือ) .................................... กรรมการประจําสถานที่เลือก 
     (..............................)                      (................................) 
 

       (ลงช่ือ) ............................................. กรรมการประจําสถานที่เลือก 
              (........................................)        
 
 
 

ส.ว. ๓๔/ป
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๑๒๙ 
 

บทที่ ๒ 
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๒.๑ ความเป็นมาของสมาชิกวุฒิสภา 
  ประเทศไทยมีการปกครองในระบบรัฐสภา ประกอบด้วย ๒ สภา คือ สภาผู้แทนราษฎร  
และวุฒิสภา ซึ่งเหตุผลว่า ท าไมจึงยังต้องมีสมาชิกวุฒิสภา๑ จนกระท่ังถึงปัจจุบันนั้น มีความเป็นมา ดังนี้ 
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ สมาชิกวุฒิสภาถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็น 
พ่ีเลี้ยงให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งในพ้ืนที่ แต่เนื่องจากสมัยนั้นการศึกษาของประชาชน  
ยังไม่ทั่วถึงและการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นรวดเร็วมาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่จึงยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและในการตรากฎหมาย จึงมีการสร้างสมาชิกวุฒิสภาขึ้น
เพ่ือเป็นสภาพ่ีเลี้ยงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ 
  ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาจากสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง
เป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่มาของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงนี้เองที่ท าให้สมาชิกวุฒิสภาต้องอิงกับระบบการเมืองเพ่ือประโยชน์  
ในการหาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นยังต้องแบ่งจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง 
เพราะเขตจังหวัดใหญ่เกินไปหาเสียงเลือกตั้งไม่ไหว แต่ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาได้ก าหนดให้จังหวัด
เป็นเขตเลือกตั้ง จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะหาเสียงเลือกตั้งได้ทั่วทั้งจังหวัด ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องยึดโยงกับพรรคการเมืองเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ  
ฉบับที่ผ่านมา ได้ให้อ านาจแก่สมาชิกวุฒิสภาในการถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองด้วย ทั้งๆ ที่มาจ าก 
การเลือกตั้งโดยตรงเหมือนกันกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น จึงไม่ยากที่ฝ่ายการเมืองจะครอบง าสมาชิกวุฒิสภา 
เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นการยากที่สมาชิกวุฒิสภาจะมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
  แม้หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาโดยใช้ระบบผสม กล่าวคือ  
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนส่วนหนึ่ง กับสมาชิกวุฒิสภาสรรหาอีกส่วนหนึ่ง ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเดิม  
แต่กลับเพ่ิมปัญหาใหม่เข้าไปอีก เพราะเหตุว่าสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งยังคงอิงกับระบบการเมือง   
ส่วนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาก็ถูกกล่าวหาว่าไม่มีความยึดโยงกับประชาชน ด้วยเหตุดังกล่าว การท างาน
ของสมาชิกวุฒิสภาที่มีที่มาแตกต่างกันจึงขาดความเป็นเอกภาพมากกว่าเดิม 
  อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เห็นว่า สมาชิกวุฒิสภา
ยังคงมีความส าคัญส าหรับประเทศไทย แต่มิใช่ในฐานะสภาพ่ีเลี้ยงอย่างเดิม หากแต่เป็นสภาเติมเต็ม หรือสภาพลเมือง 
หรือสภาที่ประชาชนสามารถเข้าไปท าหน้าที่นิติบัญญัติได้โดยตรง อันจะช่วยให้พิจารณาร่างกฎหมายที่ผ่าน  
การพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้รอบคอบรอบด้านมากยิ่งขึ้นตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการตรากฎหมาย เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนพ้ืนที่และเป็นตัวแทนพรรคการเมือง การพิจารณา
ร่างกฎหมายจึงยังขาดมุมมองของภาคส่วนอ่ืนที่หลากหลายของสังคมอันจะท าให้กฎหมายต่างๆ มีความรอบคอบ
มากขึ้น 
  นอกจากนี้ การให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพ้นจากต าแหน่งนั้น ที่ผ่านๆ มาก็แสดงให้เห็นว่า
เป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้ฝ่ายการเมืองที่ไม่สุจริตพยายามเข้าแทรกแซงสมาชิกวุฒิสภาในรูปแบบต่างๆ รัฐธรรมนูญ
จึงมิได้ก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอีกต่อไป 
  

                                                           
๑ ค าอธิบายสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดท าโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หน้า ๒๓-๒๔ 
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 ๒.๒ การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
  ก. ระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (รธน. ม. ๑๐๗) 
   ๑. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคล
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน  หรือเคยท างาน
ด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ท าให้ประชาชน ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือก
ทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 
   ๒. การแบ่งกลุ่ม จ านวนกลุ่ม และคุณสมบัติของบุคคลในแต่ละกลุ่ม การสมัคร
และรับสมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกันเอง การได้รับเลือก จ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีจากแต่ละกลุ่ม  
การขึ้นบัญชีส ารอง การเลื่อนบุคคลจากบัญชีส ารองขึ้นด ารงต าแหน่งแทน และมาตรการอ่ืนใดที่จ าเป็น  เพ่ือให้ 
การเลือกกนัเองเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้การเลือกดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  
จะก าหนดมิให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน หรือจะก าหนดให้มีการคัดกรองผู้สมัครรับเลือก 
ด้วยวิธีการอ่ืนใดที่ผู้สมัครรับเลือกมีส่วนร่วมในการคัดกรองก็ได้ 
    ซึ่งการจัดกลุ่มเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ (ม. ๑๑) 
    (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา 
ตุลาการ อัยการ ต ารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๓) กลุ่มการศึกษา อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๔) กลุ ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู ้เป ็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท 
เทคนิคการแพทย ์สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๕) กลุ่มอาชีพท านา ปลูกพืชล้มลุก หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๖) กลุ่มอาชีพท าสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๗) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ใช้แรงงาน หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๘) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่ งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และ
สาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๙) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
    (๑๐) กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙) 
    (๑๑) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๑๒) กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๑๓) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนา
นวัตกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๑๔) กลุ่มสตรี 
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    (๑๕) กลุ่มผู ้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ ่มชาติพันธุ์ กลุ ่มอัตลักษณ์อื่น 
หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๑๖) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกัน 
    (๑๗) กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๑๘) กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๑๙) กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
    (๒๐) กลุ่มอ่ืนๆ 
    การมีลักษณะอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนด 
    ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืนๆ ตาม (๒๐) ได้ 
   ๓. การด าเนินการตามข้อ ๒ ให้ด าเนินการตั้งแต่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ 
   ๔. ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบ ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลง
หรือด้วยเหตุอ่ืนใดอันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส ารองไว้เหลืออยู่   
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่ แต่ในกรณีที่มีสมาชิกวุฒิสภาเหลืออยู่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดและอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่เกิน ๑ ปี ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 
๖๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภามีสมาชิกเหลืออยู่ไม่ถึงก่ึงหนึ่ง ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ได้รับเลือกดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้
เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 
   ๕. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวันเริ่มด าเนินการเพ่ือเลือกไม่ช้ากว่า ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ การก าหนดดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ข. คุณสมบัติของสมาชิกวุฒิสภา 
   ๑. คุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย (ม. ๑๐๘ ก.) 
    (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปี ในวันสมัครรับเลือก 
    (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัคร
ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี หรือเป็นผู้มีลักษณะตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
    (๔) เกิด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ท างาน หรือมีความเกี่ยวพันกับพ้ืนที่ที่สมัคร 
ตามหลักเกณฑ ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
   ๒. คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม. ๑๓) มีดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
    (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปี ในวันสมัครรับเลือก 
    (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 
๑๐ ป ี
    (๔) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
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     (ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
     (ข) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (ค) ท างานอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
     (ง) เคยท างานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือก 
แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
     (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอ าเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลา
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา 
    ความใน (๓) ไม่ใช้บังคับแก่สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ 
และกลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ซึ่งสมัครในกลุ่มตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑ (๑๔) และ (๑๕) 
  ค. ลักษณะต้องห้ามของสมาชิกวุฒิสภา 
   ๑. ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ม. ๑๐๘ ข.) 
    (๑) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๙๘ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) (๑๖) (๑๗) หรือ (๑๘)๒ 
    (๒) เป็นข้าราชการ 
    (๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๔) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
    (๕) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการ
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 

                                                           
๒ มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
 (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
 (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)  
 (๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง  
 (๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 (๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกต้ัง เว้นแต่ในความผิด อันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 (๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก
เพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็น 
การฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิด ฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก  กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกต้ัง 

... 
 (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
 (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (๑๗) อยูใ่นระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
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๑๓๓ 
 
    (๗) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๘) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งในศาลรัฐธรรมนูญหรือในองค์กรอิสระ 
    (๙) เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ 
   ๒. ลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ (ม. ๑๔) 
    (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
    (๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
    (๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
    (๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
    (๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
    (๖) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
    (๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
    (๘) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
    (๙) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๑๐ ปี นับถึงวันเลือกในระดับ
อ าเภอ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริต
ต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
    (๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
    (๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ
หรือต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ  
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
    (๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
    (๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    (๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
    (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
    (๑๗) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ 
หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
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๑๓๔ 
 
    (๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง มีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
    (๑๙) เป็นข้าราชการ 
    (๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 
    (๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการ
ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจาก
การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
    (๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ในคราวเดียวกัน หรือผู้ด ารงต าแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ 
    (๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 
 ๒.๓ หน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา เช่น 
  (๑) การกลั่นกรองกฎหมาย (รธน. ม. ๑๓๒ และ ม. ๑๓๖) 
  (๒) การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด (รธน. ม. ๑๗๒) 
  (๓) การเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (รธน. ม. ๒๕๖) 
  (๔) การให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ (รธน. ม. ๒๕๕) 
  (๕) การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (๖) การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (รธน. ม. ๒๐๔) 
  (๗) การให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ (รธน. ม. ๒๐๔) 
  (๘) การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการที่เสนอ แปรญัตติ หรือกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลท าให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้
งบประมาณ (รธน. ม. ๑๔๔ ว. ๓) 
  (๙) การยื ่นเรื ่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการสิ ้นสุดลงของสมาชิกภาพของวุฒิสภา 
(รธน. ม. ๘๒) 
  (๑๐) การตราข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (รธน. ม. ๑๒๘) 
  (๑๑) การตราข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 
(รธน. ม. ๑๒๘) 
  (๑๒) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดท าด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(รธน. ม. ๒๗๐) 
 ๒.๔ การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (รธน. ม. ๑๑๑) 
  (๑) ถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา 



 135

๑๓๕ 
 
  (๒) ตาย 
  (๓) ลาออก 
  (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๘ 
  (๕) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลา  
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
  (๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
  (๗) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๓๓ หรือ
กระท าการอันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๔๔ หรือมาตรา ๑๘๕๕ 
  (๘) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๔๖  
 
                                                           
๓ มาตรา ๑๑๓ สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใดๆ 
๔ มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง 
 (๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
 (๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 
 (๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
 มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็จ  บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิ การของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับ
แต่งต้ังในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ  
 ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้น ที่ด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 
๕ มาตรา ๑๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภากระท าการใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็น  
การก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 (๑) การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินงานในหน้าที่ประจ าของข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่
หรือราชการส่วนท้องถ่ิน  
 (๒) กระท าการในลักษณะที่ท าให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดท าโครงการ ใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็น 
การด าเนินการในกิจการของรัฐสภา  
 (๓) การบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการ
การเมือง พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
๖ มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 (๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 (๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ 
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้ 
 ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติตามวรรคสอง ให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค วามเห็นดังกล่าว  
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้ นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าว 
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัยและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้น แต่ในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรี  พ้นจากต าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ของรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผิ ด
ชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการ อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้
บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือ แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 
 การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรรงบประมาณนั้น 
 ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่  ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการ
สอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูลให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 
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๑๓๖ 
 
หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม๗ 
 ๒.๕ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรกตามบทเฉพาะกาล 
  ก. ระบบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก (รธน. ม. ๒๖๙) 
   ในวาระเริ่มแรกให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหาและแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง จ านวนไม่น้อยกว่า 
๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ จ านวน ๒๐๐ คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๘ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 
    (ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ 
ที่เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่เกิน ๔๐๐ คน 
ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก) 
    (ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อ 
ที่ได้รับจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จ านวน ๕๐ คน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวน ๕๐ คน โดยการคัดเลือก
ดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) 
ให้ได้จ านวน ๑๙๔ คน รวมกับผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็น ๒๕๐ คน และคัดเลือก
รายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวน ๕๐ คน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่ 
วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๒๖๘ 
   (๒) มิให้น าความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะ
ต้องห้าม (๖) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภา 
ซึ่งได้รับสรรหาตาม (๑) (ข) และมิให้น าความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะ
ต้องห้าม (๒) มาตรา ๑๘๔ (๑) และมาตรา ๑๘๕ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง๘ 
   (๓) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (๑) (ค) 
จ านวน ๒๕๐ คน ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และให้หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                           
๗ มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้อง ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
มีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา แล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้องค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนั บแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 
๘ มาตรา ๑๐๘ ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๒) เป็นข้าราชการ 
 (๖) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
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๑๓๗ 
 
   (๔) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนด ๕ ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้เลื่อนรายชื่อบุคคล
ตามล าดับในบัญชีส ารองตาม (๑) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธานวุฒิสภา เป็นผู้ด าเนินการและ
เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่
ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาด้วยและให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้ง         
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งแทนให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่งเท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 
   (๕) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อส ารองขึ้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างตาม (๔) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง หรือไม่มี 
ผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 
   (๖) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (๔) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๗ ต่อไป และให้น าความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๐๙ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ข. ในวาระเริ่มแรก จ านวน ๒๐๐ คน ที่ด าเนินการเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นั้น มาจากบุคคลโดยแบ่งกลุ่มเป็น ๑๐ กลุ่ม ประกอบด้วย (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๙๑) 
   (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่ผู้เคยเป็นข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ผู ้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษา 
ตุลาการ อัยการ ต ารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๓) กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย 
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร  
หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ท านา ท าสวน ท าไร่ ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง 
หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน 
ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน  
ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
   (๑๐) กลุ่มอ่ืนๆ 
   การมีลักษณะอ่ืนๆ ในท านองเดียวกันนั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนด 
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๑๓๘ 
 
   ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืนๆ ตาม (๑๐) ได้ 
   ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรก ผู้สมัครทั้ง ๑๐ กลุ่ม อาจสมัครรับเลือกได้ ๒ วิธีการ (พ.ร.ป. ส.ว. 
ม. ๙๒) 
   (ก) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
   (ข) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร
แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย ซึ่งการสมัครโดยวิธีการนี้มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่าผู้สมัครนั้นต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้๙ 
    (๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
    (๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    (๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
    (๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   บุคคลใดที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือก
ใน ๑๐ กลุ่ม ได้เพียงกลุ่มเดียว และมีสิทธิที่จะสมัครโดยวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือโดยวิธีการยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอ าเภอเดียว 
และเม่ือได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๙๒ ว. ๒) 
  

                                                           
๙ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๒ 

๑๓๘ 
 
   ผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๔ ย่อมมีสิทธิสมัครในกลุ่มอ่ืนๆ ตาม (๑๐) ได้ 
   ทั้งนี้ ในวาระเริ่มแรก ผู้สมัครทั้ง ๑๐ กลุ่ม อาจสมัครรับเลือกได้ ๒ วิธีการ (พ.ร.ป. ส.ว. 
ม. ๙๒) 
   (ก) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
   (ข) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร
แนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย ซึ่งการสมัครโดยวิธีการนี้มีเงื่อนไขเพ่ิมเติมว่าผู้สมัครนั้นต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้๙ 
    (๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
    (๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    (๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือก 
    (๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
   บุคคลใดที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครเพ่ือเข้ารับเลือก
ใน ๑๐ กลุ่ม ได้เพียงกลุ่มเดียว และมีสิทธิที่จะสมัครโดยวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือโดยวิธีการยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรได้เพียงวิธีการเดียว รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอ าเภอเดียว 
และเม่ือได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๙๒ ว. ๒) 
  

                                                           
๙ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๒ 
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บทที่ ๓  
หน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าพนักงาน 

 ๓.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ๓.๑.๑ หน้าที่และอ านาจทั่วไป 
   ก. ตามรัฐธรรมนูญ มีดังนี้ 
    ๑. จัดหรือด าเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา [รธน. ม. ๒๒๔ (๑)] 
    ๒. ควบคุมดูแลการเลือกตามข้อ ๑ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพ่ือการนี้ 
ให้มีอ านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้ตามที่จ าเป็นหรือที่เห็นสมควร [รธน. ม. ๒๒๔ (๒)] 
    ๓. เมื่อผลการสืบสวนหรือไต่สวนตามข้อ ๒ หรือเมื่อพบเห็นการกระท าที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่า การเลือกตามข้อ ๑ มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้มีอ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่  
[รธน. ม. ๒๒๔ (๓)] 
    ๔. สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตามข้อ ๑ ไว้เป็นการ
ชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้นั้นกระท าการหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน 
ที่มีลักษณะเป็นการทุจริต หรือท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม [รธน. ม. ๒๒๔ (๔)] 
    ๕. ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามข้อ ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมอบหมาย
ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการ หรือมอบหมายให้คณะบุคคลด าเนินการภายใต้การก ากับของ
กรรมการการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ (รธน. ม. ๒๒๔ ว. ๒) 
    ๖. การใช้อ านาจตามข้อ ๓ ให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนซึ่งพบเห็นการกระท า
ความผิดมีอ านาจกระท าได้ส าหรับหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าความผิด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (รธน. ม. ๒๒๔ ว. ๓) 
    ๗. การประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (รธน. ม. ๑๐๙ ว. ๒ ประกอบ พ.ร.ป. 
ส.ว. ม. ๔๒ ว. ๒) 
   ข. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี ้
    ๑. ก าหนดมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับให้แก่พยาน (พ.ร.ป. กกต. ม. ๔๕) 
     คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการก าหนดมาตรการคุ้มครองพยาน 
ผู้ให้ข้อมูล และผู้ชี้เบาะแสมิให้เกิดอันตราย รวมทั้งมาตรการรักษาความลับให้แก่พยาน ซึ่งมาตรการดังกล่าว  
จะก าหนดให้มีการจ่ายค่าที่อยู่หรือค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้การคุ้มครองพยานจะกระท า
ได้ต่อเมื่อได้รับค าร้องขอจากพยาน ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ชี้เบาะแส 
    ๒. กันบุคคลไว้เป็นพยาน (พ.ร.ป. กกต. ม. ๔๖ และ พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๕) 
     คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจไม่ด าเนินคดีกับบุคคลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในการกระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หากบุคคลนั้นได้ให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแส
หรือข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยการกระท าผิดหรือจะเป็นประโยชน์  
ในการพิสูจน์การกระท าความผิดของผู้กระท าผิดคนอ่ืนที่เป็นตัวการส าคัญและสามารถที่จะใช้พยานหลักฐาน  
ในการวินิจฉัยการกระท าความผิดของผู้กระท าความผิดนั้น โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกันบุคคลนั้นไว้ 
เป็นพยานก็ได้ 
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    ๓. จัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าผิด
รวมทั้งให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสด้วย (พ.ร.ป. กกต. ม. ๔๗) 
     คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจในการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมตลอดทั้งให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสกระท าการอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งด้วย  
และในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารมิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอ านาจจัดสรรค่าใช้จ่ายให้โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้รับเงินได้ เพียงแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีหนังสือรับรอง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
    ๔. ขอให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามที่ร้องขอ (พ.ร.ป. กกต. ม. ๓๒) 
     คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจขอให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต สอบบัญชีของพรรคการเมืองอย่างเร่งด่วนในช่วงเลือกตั้ง หรือขอให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินแจ้งรายงานการท าธุรกรรม หรือขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกิจสถาบันการเงินแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือการเบิกจ่าย หรือขอให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวกับการข่าว
แจ้งข้อมูลเบาะแสตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอได้ 
    ๕. สั่งบุคคลให้ระงับการด าเนินการไว้เป็นการชั่วคราว (พ.ร.ป. กกต. ม. ๓๓) 
     ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีบุคคลใดด าเนินการด้านธุรกรรม
ทางการเงิน ผลิตหรือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่อาจใช้ในการจัดการเลือกตั้งโดยไม่มีอ านาจ ใช้เงินหรือทรัพย์สิน หรือ
อิทธิพลคุกคามเพ่ือให้คุณให้โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือด าเนินการอื่นตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด อันจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้บุคคลนั้นระงับการด าเนินการนั้นไว้เป็นการชั่วคราวภายในเวลาที่ก าหนด
ไม่เกิน ๖๐ วัน 
    ๖. สอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวนเพ่ือป้องกันและขจัดการกระท าหรือการงดเว้น
การกระท าใด (พ.ร.ป. กกต. ม. ๒๒ ว. ๒ ) 
     คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจสอดส่อง สืบสวน หรือไต่สวน
เพ่ือป้องกันและขจัดการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าใดอันก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้งได้ ไม่ว่าจะเป็นเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม 
    ๗. แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือส่งส านวน 
การสอบสวนเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งและพรรคการเมือง (พ.ร.ป. กกต. ม. ๔๙) 
    ๘. อ านาจอ่ืนๆ ในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา  
(พ.ร.ป. กกต. ม. ๒๔) 
     (๑) ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นในการ
ปฏิบัติงานหรือส่งเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นทีเ่กี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 
     (๒) ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตาม (๑) พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน 
หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดเพ่ือประกอบการพิจารณา 
     (๓) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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   ค. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี ้
    ๑. สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ยุติหรือระงับการกระท า 
(พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๕๘) 
     ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระท าการใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้งทีพ่บเห็น มีอ านาจดังนี้ 
     (๑) สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นยุติหรือระงับการกระท าใดท่ีเห็นว่าอาจเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดได้ และ 
     (๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ 
และอ านาจก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์อันอาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใดพ้นจากหน้าที่เป็นการชั่วคราว หรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ าเภอ 
ในเขตหรือนอกเขตจังหวัดหรืออ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตจังหวัดหรืออ าเภอใดก็ได้ 
     แต่ในกรณีการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติท่ีพึงต้องปฏิบัติในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นหรือการแนะน าหรือช่วยเหลือในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลือกของผู้สมัครโดยมิได้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดก็ตาม ก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่
โดยมิชอบ 
    ๒. สั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไว้ชั่วคราว (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๑) 
     ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้หรือ
จัดเตรียมเพ่ือจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือจูงใจให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้ใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดดังกล่าวไว้     
เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่ง 
  ๓.๑.๒ อ านาจก่อนประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แบ่งเป็น ๔ กรณ ี
   ก. อ านาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้าม (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๒๐) 
    ในกรณีที่ความปรากฏต่อผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอ ไม่ว่าด้วยเหตุใด 
ว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือหนึ่งอ าเภอ หรือแสดงข้อมูล 
ในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ให้ผู้อ านวยการการเลือกระดับอ าเภอสั่งไม่รับสมัคร 
ในกรณีที่รับสมัครไว้แล้ว ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะ และให้ผู้อ านวยการการเลือกซึ่งพบเห็นดังกล่าวสั่งลบชื่อ
ผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ โดยผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเลือกและไม่มีสิทธิได้รับเลือก แต่ไม่มีผลกระทบต่อการรับสมัครหรือการเลือกที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
    ในกรณีที่ความปรากฏว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (ผู้อ านวยการ
การเลือกในแต่ละระดับรายงานให้ทราบหรือโดยทางอ่ืน) ในระหว่างการด าเนินการเลือกไม่ว่าระดับใดก่อนประกาศผล
การเลือก ให้ถือว่าผู้สมัครผู้นั้นกระท าการเพ่ือให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปี  ส่วนการด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดตามที่เห็นสมควร ค าสั่งและการก าหนดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งแล้ว ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา 
เพ่ือสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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๑๔๒ 
 
    ซึ่งในการพิจารณาเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือก 
ในวาระเริ่มแรกนั้นต้องพิจารณารายละเอียด ดังนี้ 
    ๑. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือก (รธน. ม. ๑๐๘) 
    ๒. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือก (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๑๓ 
และ ม. ๑๔) 
    ๓. การแบ่งกลุ่มในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก มี ๑๐ กลุ่ม (พ.ร.ป. 
ส.ว. ม.๙๑) 
    ๔. การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก ผู้สมัครทั้ง ๑๐ กลุ่ม อาจสมัคร
รับเลือกได้ ๒ วิธีการ ดังนี้ (ก) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และ (ข) สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
หนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรแนบมาพร้อมกับใบสมัครด้วย ซึ่งการสมัครโดยวิธีการตาม (ข) นี้ มีเงื่อนไข
เพ่ิมเติมว่าผู้สมัครนั้นต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
     (๑) เป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง
วันสมัครรับเลือก 
     (๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
     (๓) ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึง
วันสมัครรับเลือก 
     (๔) เคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
    ๕. บุคคลใดที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัคร 
เพื่อเข้ารับเลือกใน ๑๐ กลุ่ม ได้เพียงกลุ่มเดียว และมีสิทธิที่จะสมัครโดยวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือ
โดยวิธีการยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กรได้เพียงวิธีการเดียวรวมทั้ง
มีสิทธิสมัครได้เพียงอ าเภอเดียว (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๙๒ ว. ๒) 
   ข. อ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือก และสั่งให้
ด าเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ในกรณีมีเหตุสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๕๙) 
    ก่อนประกาศผลการเลือก หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งระงับ ยังยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือก 
และสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ 
    ซึ่งการใช้อ านาจในกรณีนี้ กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนที่พบเห็นการกระท า
ความผิดในเขตอ าเภอหรือจังหวัดใด ก็มีอ านาจกระท าได้ส าหรับการเลือกในเขตอ าเภอหรือจังหวัดนั้นตามหลักเกณฑ ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
   ค. อ านาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผู้สมัครกระท าหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน ท าให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
(พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๐) 
    ก่อนประกาศผลการเลือก ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการใด
หรือรู้เห็นกับการกระท าใดของบุคคลอื่น อันท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นไว้เป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ค าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น 
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๑๔๓ 
 
   ง. อ านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้
ด าเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ในกรณีมีผู้ยื่นค าร้องคัดค้านว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือ
เที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๔) 
    กรณีท่ีผู้สมัครในระดับอ าเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกในระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านว่าการเลือกในระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศที่ตนสมัครหรือมีสิทธิเลือก 
แล้วแต่กรณี มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน   
๓ วัน นับแต่วันเลือกในระดับนั้นๆ และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยโดยเร็ว หากเห็นว่าไม่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งยกค าร้อง 
และให้การเลือกด าเนินการต่อไป แต่ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือก
เป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ด าเนินการเลือกใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งให้เป็นที่สุด 
  ๓.๑.๓ อ านาจหลังวันประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แบ่งเป็น ๓ กรณ ี
   ก. อ านาจส่งศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาขาดคุณสมบัติหรือ         
มีลักษณะต้องห้าม 
    เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกแล้ว หากปรากฏต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่า สมาชิกวุฒิสภาผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า [พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๓/ รธน. ม. ๘๒ ประกอบ ม. ๑๑๑ (๔)] 
   ข. อ านาจส่งศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาสิ้นสุดลง
กรณีอ่ืนๆ 
    เมื่อมีกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาคนใดคนหนึ่ งมีเหตุสิ้นสุดลง 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๑ (๓) (๕) และ (๗) แล้วแต่กรณี โดยส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภานั้นสิ้นสุดลง [รธน. ม. ๘๒ ประกอบ ม. ๑๑๑ (๓) (๕) และ (๗)] 
   ค. อ านาจสั่งในกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
    กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควร
เชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืน อันท าให้
การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาเพ่ือสั่งให้เพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น เมื่อศาลฎีกามีค าสั่งรับค าร้องไว้พิจารณาแล้วถ้าผู้ถูกกล่าวหา
เป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะพิพากษาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด เมื่อศาลฎีกา
มีค าพิพากษาว่าผู้นั้นกระท าความผิดให้สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาผู้นั้นสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่  
ซึ่งการด าเนินการนี้ใช้บังคับกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งในอยู่ในบัญชีส ารองด้วย และเมื่อศาลฎีกามีค าพิพากษาว่าผู้นั้น
กระท าความผิดแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งลบรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีส ารอง และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย (พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๒) 
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๑๔๔ 
 
 ๓.๒ เจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการสืบสวน 
หรือไต่สวน เพ่ือควบคุมดูแลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งคณะกรรมการ  
การเลือกตั้งจะมอบหมายให้กรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนด าเนินการสืบสวนหรือไต่ สวน หรือมอบหมายให้ 
คณะบุคคลด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนภายใต้การก ากับของกรรมการการเลือกตั้งแต่ ละคนตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดก็ได้ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๒ ได้บัญญัติรองรับให้การด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเป็นไปโดยรวดเร็ว 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้ งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือพนักงาน 
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจ้าพนักงานมีอ านาจในการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือด าเนินคดี
ตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยเจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งมีสถานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ....  (ฉบับข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ได้ก าหนดบทนิยาม 
“เจ้าพนักงาน” “การสืบสวน” “การไต่สวน” รวมทั้งก าหนดในร่างระเบียบข้อ ๗ และข้อ ๘ ได้ความดังนี ้
  “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งให้มีอ านาจสืบสวน 
ไต่สวน หรือด าเนินคดี ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  “การสืบสวน”หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งผู้มีหน้าที่กระท าการได้ปฏิบัติไปตาม
อ านาจหน้าที่ เพ่ือป้องกัน ปราบปราม และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดว่ามีการกระท าความผิดตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  “การไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม และการด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มา 
ซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
  ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอ านาจในการสืบสวน ไต่สวน และด าเนินคดีตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  ข้อ ๘ เจ้าพนักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สอดส่อง แสวงหา และรวบรวมข้อมูลหรือรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงใดๆ  
อันเกี่ยวกับบุคคล เครือข่าย ภูมิประเทศ ความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบุคคล พรรคการเมือง รวมทั้งข้อพิรุธ
อันควรสงสัยใดๆ โดยท าเป็นบันทึกรายละเอียดเก็บรวบรวมไว้  เพ่ือประโยชน์ในทางที่จะน ามาใช้ในการระงับ 
ยับยั้ง ป้องกัน และขจัดการกระท า หรือการงดเว้นการกระท าใด อันจะก่อให้เกิดความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรม 
ในการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาในระหว่างประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง  หรือการเลือก  
หรือประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือไม่ก็ตาม 
   (๒) แสวงหา และรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระท าใด อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและ
พรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
   (๓) หน้าที่และอ านาจอื่น ตามท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้ก าหนด 
  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ตลอดจน การจัดท าส านวนของเจ้าพนักงานจะต้องด าเนินการสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวนโดยอาศัยอ านาจ  
ทั้งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... และยังต้อง
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๑๔๕ 
 
อาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืน นั่นคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประกอบกันด้วย และต้อง
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว รอบคอบ รัดกุมและถูกต้องครบถ้วน  ภายใต้กรอบเวลาที่จ ากัดเพ่ือสรุปส านวน 
พร้อมความเห็นและเสนอส านวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดการกระท าใดๆ ท่ีเป็น  
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง และเมื่อมีกรณีที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งต้องด าเนินคดีอาญากับบุคคลใดเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือ  
พรรคการเมืองแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งก็สามารถแจ้งให้พนักงานอัยการที่มีเขตอ านาจพิจารณาด าเนินการต่อไป 
ด้วยการส่งส านวนการไต่สวนให้พนักงานอัยการเพ่ือใช้เป็นส านวนในการด าเนินคดี โดยถือว่าส านวนการไต่สวน
ดังกล่าวเป็นส านวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะเห็นได้ว่า
อ านาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนั้นมีความแตกต่างไป 
จากกฎหมายเดิม และขั้นตอนการจัดท าส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนของเจ้าพนักงานมีความส าคัญอย่างมาก  
ต่อการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหากมีความครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยผ่านกระบวนการ
หรือขั้นตอนการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายตามหลักนิติธรรมแล้ว ย่อมมีผลดีต่อส านวนที่ส่งด าเนินคดีอาญา 
ดังนั้น การที่กฎหมายให้เจ้าพนักงานเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และให้มีอ านาจเช่นเดียวกับ
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงจ าเป็นที่เจ้าพนักงานต้องมีความเข้าใจ  
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอย่างดีเพ่ือให้การรวบรวมพยานหลักฐาน การบังคับใช้กฎหมาย
และการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐบรรลุผลส าเร็จ ซึ่งอ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ 
และอ านาจของพนักงานสอบสวนปรากฏอยู่ในภาคผนวก 
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๑๔๖ 
 

กกต./ กรรมการ 
เป็นผู้สั่ง 

มีหลักฐานว่า
ผู้สมัครท า/ 
รู้เห็น 

บทที่ ๔  
ขั้นตอนการด าเนินการสืบสวนและการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา  

ตามร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 
(ฉบับข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กรณีมีการแต่งต้ัง  

ศาล รธน. 

กรณีตรวจ
มูลตามการ
แจ้งของ
ผู้ตรวจการ
เลือกต้ัง 

หลัก 

ส่งเรื่องให้ 
ตรวจเบื้องต้น 

ปรากฏต่อ 

เสนอ 

กกต./กรรมการ พนักงาน 

กรณีเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ  

ผอ.กต.จว./ 
ลธ.กกต. 

มีเหตุจ าเป็น 
ค าร้อง 

สนง.กกต.จว. สนง.กกต. 

 คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย 

พนักงาน 

เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง (ใบด า) 

พนักงาน 

ผอ.กต.จว
. 

หลังประกาศผล 
 

ลธ.กกต. 

ด าเนิน
คดีอาญา 

 

กกต. 

อัยการที่มี
เขตอ านาจ 

 

แจ้ง สนง.  

แจ้ง สนง.  

ตรวจมูลกรณี 
รายการไม่ครบ/ 

รายละเอียด 
ไม่เพียงพอ  

กกต./กรรมการ 

 มิให้รับ/ ไม่มีหลักฐาน/ ข้อมูลไม่เพียงพอ 

ด าเนินการ
อื่นใด ยุติเรื่อง 

แจ้ง สนง.  

ไม่ปรากฏ
ผู้สมัครท า/
รู้เห็น 

รายละเอียดไม่เพียงพอ 

ตรวจมูลกรณี 

พนักงาน 

รับไว้ รับไว้ 

รับ 

มีหลักฐานว่า
ผู้สมัครท า/รู้เห็น 

ไม่ปรากฏผู้สมัครท า/รู้เห็น ผู้สมัครท า/รู้เห็น 

แจ้งผู้ร้อง 

สืบสวน ไต่สวน 

กรรมการ 

คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน 

ผอ.กต.จว. 

ลธ.กกต. ผอ.กต.จว. 

คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน 

สั่งเลือกใหม่ 
(ใบเหลือง) 

สั่งเลือกใหม่ (ใบเหลือง) 

พ้นสมาชิกภาพ 

ผู้สมัครท า/รู้เห็น 

ไต่สวน คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน 

สืบสวน 

คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน 

ลธ.กกต. 

ยุติ
เรื่อง 

ยุติเรื่อง 

กกต. ยุติเรื่อง แจ้งผู้ร้อง 

สั่งระงับสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งช่ัวคราว 

(ใบส้ม) 

ศาลฎีกา 

ก่อนประกาศผล 

เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง (ใบแดง) 

พนง.สอบสวน 
ที่มีเขตอ านาจ 

 

กรณี กกต. ด าเนินคดีอาญา 

นับคะแนนใหม่ 

ECT
Rectangle

ECT
Rectangle
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๑๔๗ 
 
 การด าเนินการตามร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและ 
การวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... อาจแยกพิจารณาแต่ละข้ันตอนได้ ดังนี้ 
 ๔.๑ ขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อรับไว้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน 
  ก. ค าร้อง  
   ๑. การยื่นค าร้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    ค าร้องนั้นต้องยื่นด้วยตนเองที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ที่จัดให้มีการเลือก เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจยื่นที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ หรือในกรณีที่มี 
เหตุจ ำเป็น เฉพำะค ำร้องที่เป็นหนังสือ ผู้ร้องอำจมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนน ำไปยื่นแทนได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ ำนำจ
พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ต้องมีกำรยื่นค ำร้องแทน และต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรแสดงตัวอย่ำงอ่ืน
ที่ทำงรำชกำรออกให้ที่มีเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ ำนำจด้วย  ส าหรับกรณีค าร้องคัดค้าน 
การนับคะแนนหรือการรวมคะแนน ต้องมีหลักฐานบันทึกการคัดค้านด้วย และค าร้องที่ยื่นแล้วต้องมีการออก 
ใบรับค าร้องไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง รวมทั้งรายงานการรับค าร้องให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
  

พสต. หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมาย 

ตรวจสอบเบื้องต้น 

ออกใบรับค าร้อง บันทึกการรับค าร้องในสารบบ 

ผูร้้องลงลายมือชื่อครบถ้วนหรือไม ่

หนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ 

มีเหตุจ าเป็น 

ผู้ร้อง การเลือก ส.ว. ผู้สมัครระดับอ าเภอ ผู้มสีิทธิเลือก
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

หลัก 

แจ้ง สนง. ตาม
แบบ สตว. ๑ 

ยื่นค าร้อง 

ระยะเวลาการยื่น 
 การเลือก ส.ว. ภายใน ๓ วัน นับแตว่ันเลือกในระดับอ าเภอ 

ระดับจังหวัด หรอืระดับประเทศ แลว้แต่กรณี  
(พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๖๔) 

 สิทธิสมัครรับเลือก ส.ว. กอ่นประกาศผลการเลือก  
(พ.ร.ป. ส.ว. ม. ๒๐ ว.๓) 

 ค าร้องต้องจัดท าเป็นหนังสือ 
 ร้องด้วยวาจา กรณีไม่สามารถอ่าน 

หรือเขียนได้ ให้พนักงานบันทึกถอ้ยค า
เบื้องต้นและให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อไว ้
เป็นหลักฐาน 

 

สนง.กกต.จว. สนง.กกต. 
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๑๔๘ 
 
   ๒. การพิจารณาค าร้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    (๑) ค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน และมีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือ
พฤติกำรณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งระบุพยำนหลักฐำนพอสมควร ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายเสนอควำมเห็นต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ัง หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำสั่งรับไว้ด ำเนินกำรสืบสวนหรือไต่สวน 
    (๒) ค ำร้องที่มีรำยกำรยังไม่ครบถ้วน ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงาน
ที่ได้รับมอบหมายแจ้งผู้ร้องแก้ไขเพ่ิมเติมในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือจะบันทึกถ้อยค ำผู้ร้องประกอบเป็นส่วนหนึ่ง
ของค ำร้องก็ได้ 
    (๓) ค ำร้องที่มีรำยกำรครบถ้วน แต่มีรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พฤติกำรณ์ 
หรือพยำนหลักฐำนที่ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งแม้จะบันทึกถ้อยค ำผู้ร้องประกอบค ำร้องแล้วก็ยังไม่ปรำกฏควำม  
ให้พนักงานสืบสวนและไต่สวน หรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อเลขำธิกำรหรือผู้อ ำนวยกำร เพ่ือพิจำรณำ
สั่งให้มีกำรตรวจมูลกรณีตำมค ำร้องดังกล่ำว 
    (๔) ถ้าเนื้อหาแห่งค าร้องนั้น ไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมือง และระเบียบ ข้อก ำหนด หรือประกำศของคณะกรรมกำร ค ำร้องคัดค้ำนกำรนับคะแนน หรือกำร

รายการครบถว้น ขอ้เท็จจริงและ 
พยานหลกัฐานเพียงพอ 

เสนอ “รับไว้ด าเนินการ” 

มอบเรื่องให้คณะกรรมการ
สืบสวนและไต่สวน ยุติเรื่อง แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ 

ผอ.กต.จว. /  
ลธ.กกต. 

ด าเนินการ
อื่นใดตามที่
เห็นสมควร 
ก็ได้ 

ผอ.กต.จว./ 
ลธ.กกต. 

 แจ้งผู้ร้องแก้ไขภายในเวลาก าหนด 
 บันทึกถ้อยค าผู้ร้องเพิ่มเติมประกอบค าร้อง 

รายการครบถว้นหรือไม ่

เสนอ ผอ.กต.จว. / ลธ. กกต.  
เพื่อพิจารณาสั่งให้มกีารตรวจมูลกรณ ี

ค าร้องที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

มีข้อมูลหรือรายละเอียดไมเ่พียงพอ มีลักษณะมิให้รับไว ้

ตรวจสอบค าร้อง 

มีลักษณะมิให้รับไว้หรือไม ่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเพยีงพอหรือไม่ 

แจ้งการรับค าร้องไว้
ด าเนินการแก ่สนง.กกต. 

ไม่รับไว้ด าเนินการ 

กกต. 

รับไว้ด าเนินการ 

รับไว้ 
ด าเนินการ 

เสนอ “ไม่รับไว้ด าเนินการ” เสนอ “ไม่รับไว้ด าเนินการ” 
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๑๔๙ 
 

 

รวมคะแนนเลือกที่ผู้ร้องมิได้มีการคัดค้านการด าเนินการดังกล่าว ค าร้องที่ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องหรือยื่นเกินก าหนดเวลา 
ค าร้องที่ไม่ได้ยื่นตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ค าร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว หรือค าร้องที่อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล หรือที่ศาลได้มีค าพิพากษา หรือมีค าสั่งถึงที่สุดแล้ว ค าร้องเหล่านี้มีลักษณะต้องห้าม
ไม่ให้รับไว้ด าเนินการ ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการ
การเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายโดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
แล้วแต่กรณ ีซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย อาจสั่งรับหรือมิให้รับค าร้องไว้
ด าเนินการ หรือสั่งให้ด าเนินการอย่างใดที่เห็นสมควรก็ได้ 
  ข. เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
   คือ การได้รับทราบข้อมูลหรือหลักฐานพอสมควรจากการชี้ช่อง การแจ้งเบาะแส หรือ
ประการอ่ืนใด รวมถึงเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งหน้า ว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย 
   การพิจารณาเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
   ๑. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อพนักงานคนใด ให้พนักงานคนนั้นรายงาน
ข้อเท็จจริงพร้อมพยานหลักฐานเบื้องต้น (ถ้ามี) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาสั่งตรวจมูลกรณี 
   ๒. กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้พิจารณาสั่งตรวจมูลกรณี ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด าเนินการแทนก็ได้ 
   ๓. กรณเีหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการ
การเลือกตั้งคนใด คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีอ านาจส่งเรื่องให้ต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เพ่ือสั่งตรวจมูลกรณี 
   กรณีตาม ๑ – ๓ ถ้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ หรือมีหลักฐาน
พอสมควร หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะสืบสวนหรือไต่สวนต่อไป ว่ามีการกระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม 
หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาสั่งให้ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน โดยไม่ต้อง 
มีการตรวจมูลกรณีก่อนก็ได้ และรายงานให้ส านักงานทราบตามแบบที่ก าหนด 
   อนึ่ง กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการ
จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันอาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย อาจถือเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาสั่งให้มีการสืบสวน 
ไต่สวน หรือด าเนินคดีโดยพลัน และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเรียกส านวนจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ
พนักงานสอบสวน อาจถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจพิจารณาสั่งให้
มีการสืบสวนหรือไต่สวน โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดท าขึ้น  
หรือเอกสารและหลักฐานหรือส านวนที่หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือพนักงานสอบสวนได้จัดท าขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของ
ส านวนการสืบสวนหรือไต่สวน 
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๑๕๐ 
 

ไม่มีมูล มีมูล 

  ค. การตรวจมูลกรณี 
   ๑. บุคคลที่ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณี 
    พนักงานคนเดียวหรือหลายคนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ให้ด าเนินการตรวจมูลกรณี โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
   ๒. ขั้นตอนและวิธีการตรวจมูลกรณี 
    (๑) การตรวจมูลกรณีค าร้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ก) ผู้ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณีสามารถด าเนินการขอทราบรายละเอียด 
หรือบันทึกถ้อยค าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลใดมาประกอบการพิจารณา หรือตรวจสถานที่เกิดเหตุ หรือรวบรวม
พยานหลักฐานที่เก่ียวข้องได้ 
     (ข) ให้ผู ้ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณีเสนอความเห็นว่า ควรรับไว้ด าเนินการ
สืบสวน ด าเนินการไต่สวน หรือไม่รับไว้ด าเนินการ ซึ่งกรณีนี้ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ
กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาสั่ง โดยจัดท าเป็นรายงานการตรวจมูลกรณีตามแบบที่ก าหนด 
เสนอต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจมูลกรณี 
     (ค) เมื่อได้รับรายงานการตรวจมูลกรณีตาม (ข) ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณีด าเนินการ 
ดังนี้ 
      - กรณเีห็นว่าค าร้องมีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้
ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว และรายงานให้ส านักงานทราบตามแบบที่ก าหนด โดยให้ถือว่าบรรดาสิ่งของ 
หรือบันทึก รวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้จากการตรวจมูลกรณี เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนหรือไต่สวน 

เสนอตรวจ
มูลกรณ ี ผอ.กต.จว./ ลธ.กกต.  

กรณีมีข้อมูลหรือรายละเอียดไมเ่พียงพอ  ค าร้อง 

มอบหมายพนักงาน 
คนเดียวหรือหลายคน  ตรวจมูลกรณี  

ผอ.กต.จว./ ลธ.กกต.  

รายงาน สนง.กกต. 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

ให้เสร็จภายใน ๗ วัน  พนักงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ตรวจค าร้อง 

กกต./ กรรมการ 

กกต.
/ 

แจ้งผู้ร้อง ยุติเรื่อง 

ไม่รับไว้
ด าเนินการ 

รับไว้ 
ด าเนินการ 

ไม่รับไว้
ด าเนินการ 

รับไว้ 
ด าเนินการ 
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      - กรณีเห็นว่าค าร้องไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้
ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ ให้เสนอความเห็นไม่รับไว้ด าเนินการ และให้เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือพิจารณาสั่ง  
    (๒) การตรวจมูลกรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     (ก) ให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณีด าเนินการเช่นเดียวกับการตรวจมูลกรณีค าร้อง
ตาม (๑) (ก) 
     (ข) ให้ผู้ท าหน้าที่ตรวจมูลกรณีเสนอความเห็นว่า ควรรับไว้ด าเนินการสืบสวน 
ไต่สวน หรือควรสั่งให้ยุติเรื่อง โดยจัดท าเป็นรายงานการตรวจมูลกรณีตามแบบที่ก าหนด เสนอต่อผู้ที่สั่งให้ตรวจ
มูลกรณี เว้นแต่กรณีที่กรรมการการเลือกตั้งส่งเรื่องให้ตรวจมูลกรณี ให้เสนอรายงานการตรวจมูลกรณีต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
     (ค) เมื่อได้รับรายงานการตรวจมูลกรณีตาม (ข) ให้ผู้ที่สั่งตรวจมูลกรณี (ผอ.กต.จว./ 
ลธ.กกต./ กกต.) ด าเนินการ ดังนี้ 
      - กรณีเห็นว่ามีหลักฐานพอสมควรหรือมีข้อมูลเพียงพอ ให้สั่งรับไว้
ด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนโดยเร็ว และรายงานให้ส านักงานทราบตามแบบที่ก าหนด โดยให้ถือว่าบรรดาสิ่งของ 
หรือบันทึก รวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ ที่ได้จากการตรวจมูลกรณี เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนหรือไต่สวน 

กรณีการแจ้งของ
ผู้ตรวจการเลือกต้ัง 

ปรากฏต่อ 
เว้นแต่   กกต./ กรรมการ พนักงาน 

กรณีเหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ 

ได้รับแจ้งหรือรายงานจากผูต้รวจการเลือกตั้ง/ กรณีที่ กกต. เรียกส านวนจากหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือพนักงานสอบสวน อาจถือว่าเป็นเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  

มีข้อเท็จจริง/ พฤติการณ์ชัดเจน/ มีหลกัฐานเพียงพอ/ 
การแจ้งของผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน   

ให้ตรวจมูล
กรณี 

ยุติเรื่อง 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

รายงาน สนง.กกต. 

กกต. 

สั่งให้สืบสวน/ 
ไต่สวน 

ผอ.กต.จว.  

เสนอ 

ให้เสร็จภายใน ๗ วัน  

เว้นแต่ 

ผอ.กต.จว./ 
ลธ.กกต. 

ส่งเรื่องให้ 

สั่งให้สืบสวน/ ไต่สวน  
โดยไม่ต้องตรวจมูลกรณีได้ 

รายงาน สนง.กกต. 

อาจมอบหมายพนักงาน 
คนเดียว หรือหลายคนก็ได้  ตรวจมูลกรณี  

ผอ.กต.จว./ ลธ.กกต.  

กกต./ กรรมการ เป็นผู้สั่งการ หรอืกรณี
เรียกส านวนมาด าเนินการเอง 

ยุติเรื่อง 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

สั่งให้สืบสวน/ 
ไต่สวน 
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กรณีมีเหตุอันสมควร/ จ าเป็นเร่งด่วน 

      - กรณีเห็นว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อมูลเพียงพอที่จะสั่งรับไว้ด าเนินการ
สืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ ให้สั่งยุติเรื่อง 
      - กรณีที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งสั่งให้ตรวจมูลกรณีตำมกำรแจ้งหรือ
รำยงำนของผู้ตรวจกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด หำกผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดมีควำมเห็นให้ยุติเรื่อง 
ให้เสนอคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือพิจำรณำสั่ง 
 ๔.๒ ขั้นตอนการสืบสวน การแจ้งเหตุแห่งการสืบสวน และการท ารายงานการสืบสวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ก. การพิจารณาว่าเรื่องใดต้องด าเนินการสืบสวน คือ เรื่องนั้นต้องมีการกล่าวหาว่ามี 
การกระท าที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือจะมีผลให้การเลือก
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจ 
ในการกระท าดังกล่าว  
  ข. ขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญในการสืบสวน 
   ๑. คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนต้องท าการสืบสวนโดยเร็วและสรุปส านวนให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องไว้ด าเนินการ หากยังไม่แล้วเสร็จสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลา 
ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี โดยขอขยาย
ระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วัน แต่หากยังไม่แล้วเสร็จอีก ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

แล้วแต่กรณี 

จัดท าความเห็น ลธ.กกต. ผอ.กต.จว. กกต. 

พบผู้สมัครท า/ รู้เห็น 
แจ้งเหตุแห่ง 
การสืบสวน 

ขอขยายเกินสองครั้ง 
ต้องขอก่อนสามวัน  

ไม่แล้วเสร็จ
ขอขยาย 

ค าร้อง/ 
เหตุอันควรสงสัยฯ 

กรณีไม่ปรากฏผู้สมัคร/  
ผู้มีสิทธิเลือกเป็น

ผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจ 

สั่งด าเนินการ “สืบสวน” 

กกต./ กรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 
เสนอผู้ที่สั่ง 
“สืบสวน” 
พิจารณาสั่ง
ด าเนินการ  
“ไต่สวน” 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 

กกต./ กรรมการ 
ลธ.กกต./ ผอ.กต.จว.  

จัดท าความเห็น 

สรุปส านวนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน  
นับแต่วันรับเร่ืองไว้ด าเนินการ 

ผอ.กต.จว./ ลธ.กกต.  
ขอขยายได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วนั 

คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัย  

นับคะแนนใหม่ 

เพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง (ใบด า) 

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(ใบแดง) 

สั่งเลือกใหม่ 
(ใบเหลือง) 

พนง.สอบสวน 
ที่มีเขตอ านาจ 

ด าเนินคดีอาญา 

ยุติเรื่อง 
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หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด รายงานพร้อมเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือขออนุมัติขยายระยะเวลา 
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน  
   ๒. กำรบันทึกถ้อยค ำ ผู้ให้ถ้อยค ำต้องให้ถ้อยค ำด้วยควำมสมัครใจ และคณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวนต้องไม่กระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรหลอกลวง บังคับ ขู่ เข็ญ หรือให้สัญญำใดๆ อันเป็นกำรจูงใจ
ผู้ให้ถ้อยค ำเพ่ือให้ถ้อยค ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ก่อนกำรบันทึกถ้อยค ำ ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยค ำทรำบด้วยว่ำ คณะกรรมกำร
สืบสวนและไต่สวน มีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ และถ้อยค ำที่ให้บันทึกนั้นอำจใช้เป็น
พยำนหลักฐำนในกำรพิจำรณำคดี หำกให้ถ้อยค ำเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้ำใจว่ำผู้สมัครผู้ใดกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองอำจมีควำมผิดและต้องได้รับโทษทำงอำญำ และอำจให้  
ผู้ให้ถ้อยค ำสำบำนหรือปฏิญำณตนตำมลัทธิศำสนำก่อนให้ถ้อยค ำก็ได้ เมื่อบันทึกถ้อยค ำเสร็จแล้ว ให้อ่ำนให้ 
ผู้ให้ถ้อยค ำฟังหรือให้ผู้ให้ถ้อยค ำอ่ำนเองก็ได้ โดยให้ผู้ให้ถ้อยค ำและคณะกรรมกำรสืบสวนและไต่สวนลงลำยมือชื่อ
ก ำกับไว้ทุกหน้ำ  
   ๓. เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ
แล้วมีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่า มีผู้ใดกระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือจะมีผลให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือมี
ผู้สมัครได้รับประโยชน์จากการกระท าดังกล่าว ให้แจ้งเหตุแห่งการสืบสวนแก่บุคคลหรือผู้สมัครนั้น ซึ่ งใช้หลักการ
เดียวกับการแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีการไต่สวน  
   ๔. เมื่อด าเนินการสืบสวนเสร็จแล้ว ให้ท ารายงานการสืบสวนตามแบบที่ก าหนด  
เสนอส านวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ในกรณีเสนอส านวน  
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดมีความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการสืบสวนแล้วเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับส านวนแล้วให้จัดท าความเห็นพร้อมเหตุผล
เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งแล้ว เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องเสนอส านวนต่อคณะอนุกรรมการดังกล่าว
ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดอาจสั่งสืบสวนเพิ่มเติมก็ได้ 
   ๕. ในกรณีเรื่องที่สืบสวนแล้วพบว่า มีผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกกระท าหรือมีส่วนรู้เห็น
ในการกระท าความผิด ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอผู้สั่งให้ท าการสืบสวนเพ่ือพิจารณาสั่งให้
ด าเนินการไต่สวน โดยถือส านวนสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวน 
   ๖. ในกรณีเรื่องที่สืบสวนแล้วไม่พบว่าผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกกระท าหรือมีส่วนรู้เห็น
ในการกระท าความผิด แต่มีผู้ อ่ืนกระท าอันเป็นความผิดอาญาให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณา และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาให้ด าเนินคดีอาญา 
กับบุคคลใด ให้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนที่มีเขตอ านาจ 
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๑๕๔ 
 
 ๔.๓ ขั้นตอนการไต่สวน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ก. การพิจารณาว่าเรื่องใดต้องด าเนินการไต่สวน คือ เรื่องนั้นต้องมีการกล่าวหาว่ามีการกระท า
ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม โดยปรากฏว่ามีผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกเป็นผู้กระท าหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระท าดังกล่าว  
  ข. ในการไต่สวนให้น าความในเรื่องการสืบสวนมาใช้โดยอนุโลม 
 ๔.๔ ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา และการท ารายงานการไต่สวน 
  ก. เมื่อท าการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้องหรือจากเหตุอันควรสงสัยหรือ 
ความปรากฏแล้ว มีพยานหลักฐานสนับสนุนพอฟังได้ว่า มีผู้สมัครรับเลือก หรือผู้มีสิทธิเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ กระท าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการได้มา  
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือ 
รู้เห็นกับการกระท าของบุคคลอ่ืนอันท าให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือได้รับ
ประโยชน์จากการกระท าดังกล่าว ซึ่งจะมีผลให้มีการสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกใหม่ และนับคะแนนใหม่ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถูกกล่าวหา 
แล้วจัดให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาตามแบบที่ก าหนด 
  ข. ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจในการแจ้ง
ข้อกล่าวหา ส าหรับการแจ้งข้อกล่าวหาแก่หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการ

ไม่แล้วเสร็จ
ขอขยาย 

ขอขยายเกินสองครั้ง 
ต้องขอก่อนสามวัน  

 

กรณีมีเหตุอันสมควร/ จ าเป็นเร่งด่วน 

ผอ.กต.จว./ ลธ.กกต.  
ขอขยายได้ ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑๕ วนั 

กกต./ กรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

ลธ.กกต. 

รวบรวมพยานหลกัฐาน 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

แจ้งข้อกล่าวหา 

กกต./ กรรมการ 
ลธ.กกต./ ผอ.กต.จว.  

ผอ.กต.จว. 

จัดท าความเห็น 

ค าร้อง/ 
เหตุอันควรสงสัยฯ กรณีปรากฏผู้สมัคร/  

ผู้มีสิทธิเลือกเป็น
ผู้กระท าหรือรู้เห็น 

เป็นใจ สั่งด าเนินการ “ไต่สวน” 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

สรุปส านวนให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน  
นับแต่วันรับเร่ืองไว้ด าเนินการ 

กกต. 
คณะอนุกรรมการ

วินิจฉัย  
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๑๕๕ 
 
สืบสวนและไต่สวน รายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลดังกล่าว 
  ค. ในการแจ้งข้อกล่าวหาต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานโดยสรุป ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลอันท าให้สามารถระบุตัวตนหรือข้อมูลอื่นใดอันเป็นเหตุ 
ให้ทราบถึงตัวผู้แจ้ง ผู้ร้อง ผู้กล่าวหา หรือพยาน เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี 
  ง. ให้จัดท าบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาเป็น ๒ ฉบับ เพ่ือส่งผู้ถูกกล่าวหา ๑ ฉบับ และเก็บไว้ 
ในส านวน ๑ ฉบับ โดยส่งไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ณ ภูมิล าเนาที่อยู่ตามหลักฐานการสมัครหรือหลักฐานทางทะเบียน
หรือหลักฐานทางราชการ หรือวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีปิดหมาย ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาทราบแต่ไม่รับทราบ
และชี้แจงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบแล้วและไม่ประสงค์ที่จะมาชี้แจง 
   ในกรณีการแจ้งโดยวิธีปิดหมาย ให้ปิดบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือเชิญมา  
ให้ถ้อยค าไว้ในที่มองเห็นได้โดยง่าย ณ ภูมิล าเนาตามหลักฐานการสมัคร หรือทางทะเบียนราษฎร หรื อภูมิล าเนา 
ทางราชการ โดยให้มีเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานต ารวจเป็นพยานร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 
และให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวได้รับทราบข้อกล่าวหาและก าหนดนัดนับแต่ได้ด าเนินการปิดหมายแล้ว 
  จ. สิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
   ๑. ในกรณีแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจานั้น ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ทนายความ 
หรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงได้จ านวน ๑ คน แต่จะต้องมิใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ไต่สวน 
กรณีท่ีไม่สามารถน าบุคคลดังกล่าวมาร่วมรับฟังการชี้แจง ไม่อาจน ามาเป็นเหตุขอเลื่อนการชี้แจงได้ และห้ามมิให้
บุคคลดังกล่าวซักถาม แนะน าผู้ถูกกล่าวหา หรือตอบค าถามแทนผู้ถูกกล่าวหา 
   ๒. เพ่ือประโยชน์แห่งความเป็นธรรมและไม่เป็นการประวิงเวลา ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ
ร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
   ๓. ผู้ถูกกล่าวหาที่ยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาเสร็จแล้ว ยังมี
สิทธิยื่นค าชี้แจงเป็นหนังสือพร้อมพยานเอกสาร หรือพยานวัตถุเพ่ิมเติม แต่ทั้งนี้ต้องด าเนินการในเวลาใดๆ ก่อนที่
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจะเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด เล ขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
  ฉ. เมื่อด าเนินการไต่สวนแล้วเสร็จ ให้ท ารายงานการไต่สวนตามแบบที่ก าหนด เสนอส านวน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  แต่ในกรณีเสนอส านวนต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
มีความเห็นพร้อมเหตุผลท้ายรายงานการไต่สวนแล้วเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือพิจารณา
โดยเร็ว เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับส านวนแล้วให้จัดท าความเห็นพร้อมเหตุผลเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา 
หรือข้อโต้แย้งแล้ว ให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอส านวนพร้อมความเห็นต่อคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งเพ่ือพิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา เว้นแต่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในการนี้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด อาจสั่งไต่สวนเพิ่มเติมก็ได้ 
   ในกรณีทีค่ณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เห็นว่าส านวนการสืบสวน
หรือไต่สวนยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส่งเรื่องให้เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวน
เพ่ิมเติม หรือด าเนินการอ่ืนใดให้ครบถ้วน 
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๑๕๖ 
 
 ๔.๕ ขั้นตอนการพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด หรือสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  ก. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนแล้ว ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณา วินิจฉัยชี้ขาด หรือสั่งการโดยเร็ว และคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกคนที่เข้าประชุมจะลงมติ
เป็นหนังสือ มีการจัดท าค าวินิจฉัย ลงนามในค าวินิจฉัยและเผยแพร่ค าวินิจฉัยให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รวมทั้ง
ส่งค าวินิจฉัยให้แก่ผู้ร้อง (ถ้ามี) ผู้ถูกร้อง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ แล้วแต่กรณี 
  ข. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและมีความเห็นให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา และมี
กรณีที่ต้องด าเนินคดีอาญาแก่บุคคลใดด้วย ให้รอการด าเนินคดีอาญาไว้ก่อนจนกว่าคดีเลือกตั้งจะด าเนินการ 
แล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้ค านึงถึงอายุความในการด าเนินคดีอาญาด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
  

กรณีมีเหตุอันสมควร/ จ าเป็นเร่งด่วน 

ก่อนประกาศผล หลังประกาศผล 

ศาลฎีกา 

เพิกถอนสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ัง (ใบด า) 

กกต. พิจารณาด าเนิน
คดีอาญา 

เพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ัง (ใบแดง) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ผอ.กต.จว. ลธ.กกต. 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

สั่งระงับสิทธิสมัครรับ
เลือกต้ังช่ัวคราว (ใบส้ม) 

ศาล รธน. 

อัยการที่มเีขตอ านาจ 

กกต. 
คณะอนุกรรมการ

วินิจฉัย (ถ้ามี) 

ยุติเรื่อง 

แจ้งผู้ร้อง (ถ้ามี) 

ด าเนนิคดีอาญา พนง.สอบสวน 
ที่มีเขตอ านาจ 

สั่งเลือกใหม่ 
(ใบเหลือง) 

สั่งเลือกใหม่ 
(ใบเหลือง) 

นับคะแนนใหม่ 

ECT
Rectangle

ECT
Rectangle
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๑๕๗ 
 

บทที่ ๕ 
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและแนวทางในการสืบสวนหรือไต่สวน 

 ๕.๑  ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ และแนวทางในการสืบสวนหรือไต่สวน 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๑. ความผิดเกี่ยวกับการแนะน าตัว 
๑.๑ แนะน าตัวไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
(ม. ๓๖ ว. ๑) 

๑. ผู้สมัคร 
๒. กระท าการแนะน าตัว 
๓. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเ ง่ือนไขที่
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด 

๑. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๒ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้น มีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๗๐) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้สมัครได้กระท าการแนะน า

ตัวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ ง่ื อ น ไ ข ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดตามข้อใด 

๒. ลักษณะการกระท าเป็นอย่างไร 
๓. กระท าที่ ไหน วัน เวลาใด  

กับบุคคลใดบ้าง 
 

๑.๒ ช่วยเหลือผู้สมัครในการ
แนะน าตัวไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 
(ม. ๓๖ ว. ๒) 

๑. บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัคร 
๒. กระท าการช่วยเหลือ

ผู้สมัครในการแนะน าตัว 
๓. ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการและเ ง่ือนไขที่
คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ก าหนด 

๑. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๒ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้น มีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๗๐) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัครได้

กระท าการช่วยเหลือในการ
แนะน า ตั ว ไ ม่ เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดตามข้อใด 

๒. ลักษณะการกระท าเป็นอย่างไร 
๓. กระท าที่ ไหน วัน เวลาใด  

กับบุคคลใดบ้าง 
 

๑.๓ กระท าการโดยวิธีการ
ใดๆ เป็นการช่วยเหลือ
ให้ ผู้สมัคร ผู้ ใดไ ด้ รับ
เลือก หรือไม่ได้รับเลือก 
(ม. ๗๖ ว. ๑) 

๑. กรรมการบริหารพรรค
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง
อื่นใดในพรรคการเมือง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สม า ชิ กส ภ าท้ อ ง ถิ่ น 
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง 

๒. กระท าการโดยวิธีการ
ใดๆ เป็นการช่วยเหลือ
ให้ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ด ได้ รั บ
เลือก หรือท าให้ผู้สมัคร
ผู้ใดไม่ได้รับเลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ของผู้นั้น 

(ม. ๗๖ ว. ๑) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหานั้น

เป็นกรรมการบริหารพรรค
การเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น
ใดในพรรคการเมือง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
หรือไม่ อย่างไร 

๒. ลักษณะการให้ความช่วยเหลือ
ให้ผู้สมัครได้รับเลือก หรือท า
ให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือก
อย่างไร กระท าที่ไหน วันเวลาใด 
มีบุคคลใดรู้ เห็นเหตุการณ์
ดังกล่าวบ้าง 
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๑๕๘ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๓. มีพยานหลักฐานประกอบ
ใดบ้าง เช่น ภาพถ่าย เทป
บันทึกภาพและเสียง เป็นต้น 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 

 

๑.๔ ยิ น ย อ ม ใ ห้ ผู้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางการเมือง 
ช่ วย เหลื อ เ พ่ือให้ ไ ด้ 
รับ เลือกเป็นสมาชิก
วุฒิสภา 
(ม. ๗๖ ว. ๒) 

๑. ผู้สมัคร 
๒. ยินยอมให้กรรมการ 

บริหารพรรคการเมือง 
ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นใด 
ในพรรคการเมือง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 
สภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ช่วยเหลือ 

๓. เพื่อให้ได้รับเลือกเป็น
สมาชิกวุฒิสภา 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้นั้น 

(ม. ๗๖ ว. ๒) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ต า แ ห น่ ง ข อ งบุ ค ค ล ผู้ ใ ห้ 

ความช่วยเหลือ 
๒. ลักษณะและพฤติการณ์ของ

การให้ความช่วยเหลือ 
๓. ผู้ ส มั ค ร มี พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ใ ห้ 

ความยินยอมในการช่วยเหลือ
หรือไม่ อย่างไร 

๔. มีพยานหลักฐานประกอบ
ใดบ้าง เช่น ภาพถ่าย เทป
บันทึกภาพและเสียง เป็นต้น 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 

 

๑.๕ จัด ท า  ให้  เสนอให้ 
สัญญาว่าจะให้  หรือ
จัด เต รียมเ พ่ือจะให้ 
ท รั พ ย์ สิ น  ห รื อ
ผลประ โ ยชน์ อื่ น ใ ด 
อันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้แก่ผู้ใด 
[ม. ๗๗ ว. ๑ (๑)] 

๑. ผู้ใด 
๒. จัด  ท า  ให้  เ สนอให้ 

สัญญาว่ าจะให้  หรื อ
จั ด เ ต รี ยม เพื่ อ จะ ให้ 
ท รั พ ย์ สิ น  ห รื อ
ผลประโยชน์อื่นใดอัน
อาจค านวณเป็น เ งิน
ได้แก่ผู้ใด 

๓. กระท า ก า รอย่ า ง ใ ด
อย่างหนึ่ง 
(๑) เพื่ อ จู ง ใ จ ให้ ผู้ อื่ น

สมัครเข้ารับเลือก 
หรือ 

(๒) ถอนการสมัคร หรือ 
(๓) กระท าการใดๆ อัน

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะ
เลือกหรือได้รับเลือก 
หรือ 

(๔) เพื่อจูงใจให้ผู้สมัคร
หรือผู้ มี สิทธิ เลือก
ลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๗ ว. ๑) 
 

๓. ความผิดตาม ม. ๗๗ 
ว. ๑ (๑) ให้ถือเป็น
ความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และให้
คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจส่ง
เรื่ องให้ส านักงาน 
ปปง. ด าเนินการตาม
หน้าที่และอ านาจได้ 

(ม. ๗๗ ว. ๒) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้ใดเป็นผู้ให้ แก่ใคร เพื่อจูงใจ

ให้ผู้ อื่นสมัครเข้ารับเลือก 
ถอนการสมัคร ลงคะแนน
หรือไม่ลงคะแนน 

๒. ผู้ใดได้กระท าการใดๆ ท่ีท าให้
ผู้สมัครหมดสิทธิที่จะเลือก
หรือได้รับเลือก 

๓. เหตุเกิดวันที่เท่าไร วันเวลาใด 
๔. หากเป็นการเสนอให้  หรือ

สั ญ ญ า ว่ า จ ะ ใ ห้  ใ ห้ ร ะ บุ
รายละเอียดว่ า เสนอหรือ
สัญญาว่าจะให้อะไรแก่ใคร 
จ านวนเท่าใด เมื่อใด ภายใต้
เงื่อนไขอย่างไร เพื่ออะไร 

๕. ให้  เสนอให้สิ่ งของชนิดใด 
จ านวนเท่าไร และให้กับผู้ใด 

๖. ในขณะ เกิด เหตุพยานอยู่ 
กับใคร มีผู้ใดรู้เห็นเหตุการณ์
ร่วมกับพยานบ้างหรือไม่ 

๗. ผู้ร้องเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ 
หรือได้รับการบอกเล่า หากพบ
เห็นเหตุดังกล่าว ได้น าเรื่อง 
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๑๕๙ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

ไปบอกหรือเล่าให้แก่ผู้ใดทราบ
หรือไม่ เมื่อใด 

๘. ข ณ ะ ที่ มี ก า ร ก ร ะ ท า ผิ ด 
ผู้กระท าผิดได้มีพฤติกรรม
หรือกล่าวค าพูดว่าอย่างไร
บ้าง มีผู้ ใดรู้ เห็นเหตุการณ์
หรืออยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุบ้าง 

๙. สถานที่ เกิดเหตุ โดยรอบที่
พยานอ้ า งว่ ามี เ หตุ การณ์ 
การกระท าผิดเป็นอย่างไร 
และจัดท าแผนที่เกิดเหตุ 

๑๐. ควรระบุรายละเอียดของกลาง
ให้ ชัดเจน เ ช่น ที่มาของ 
ของกลาง แหล่งผลิต ใครเป็น
ผู้จัดหา เป็นต้น 

๑๑. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 

๑๒. ตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงิน หรือทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดของ
ผู้กระท าและเครือญาติ 
 

๑.๖ แนะน าตัวด้วยการจัด
ให้มีมหรสพหรือการ 
ร่ืนเริงต่างๆ 
[ม. ๗๗ ว. ๑ (๒)] 
 

๑. ผู้ใด 
๒. แนะน าตัวด้วยการจัดให้

มีมหรสพหรือการรื่นเริง
ต่างๆ 

๓. กระท า ก า รอย่ า ง ใ ด
อย่างหนึ่ง 
(๑) เพื่ อ จู ง ใ จ ให้ ผู้ อื่ น

สมัครเข้ารับเลือก 
หรือ 

(๒) ถอนการสมัคร หรือ 
(๓) กระท าการใดๆ อัน

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะ
เลือกหรือได้รับเลือก 
หรือ 

(๔) เพื่อจูงใจให้ผู้สมัคร
หรือผู้ มี สิทธิ เลือก
ลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด 

 
 
 
 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๗ ว. ๑) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการจัดมหรสพหรือการรื่นเริง

จริงหรือไม่ 
๒. ใครเป็นผู้ด าเนินการจัดมหรสพ

หรือการรื่ น เ ริ ง  และออก
ค่าใช้จ่าย 

๓. ในระหว่างการจัดงานมีการ
แนะน าตัวผู้สมัครหรือไม่ 

๔. มีการเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
หรือไม่ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการ
เข้าชมจ่ายเท่าไหร่ 

๕. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 

๖. มีพยานหลักฐานประกอบ
ใดบ้าง เช่น ภาพถ่าย เทป
บันทึกภาพและเสียง เป็นต้น 

๗. ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุ
และที่ใกล้เคียง จัดท าแผนที่ 
เกิดเหตุ 
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๑๖๐ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๑.๗ เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง
ผู้ใด 
[ม. ๗๗ ว. ๑ (๓)] 
 

๑. ผู้ใด 
๒. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง 
๓. กระท า ก า รอย่ า ง ใ ด

อย่างหนึ่ง 
(๑) เพื่ อ จู ง ใ จ ให้ ผู้ อื่ น

สมัครเข้ารับเลือก 
หรือ 

(๒) ถอนการสมัคร หรือ 
(๓) กระท าการใดๆ อัน

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะ
เลือกหรือได้รับเลือก 
หรือ 

(๔) เพื่อจูงใจให้ผู้สมัคร
หรือผู้ มี สิทธิ เลือก
ลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด 
 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๗ ว. ๑) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง

จริงหรือไม่ 
๒. ใครเป็นผู้ด า เนินการเลี้ยง 

หรือรับจะจัดเลี้ยง และออก
ค่าใช้จ่าย 

๓. ในระหว่างการเลี้ยงมีการ
แนะน าตัวผู้สมัครหรือไม่ 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 

๕. มีพยานหลักฐานประกอบ
ใดบ้าง เช่น ภาพถ่าย เทป
บันทึกภาพและเสียง เป็นต้น 

๖. ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุ
และที่ใกล้เคียง จัดท าแผนที่ 
เกิดเหตุ 

๑.๘ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ 
ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล คุ ก ค า ม  
ใส่ ร้ายด้วยความเท็จ 
หรือจูงใจให้บุคคลอื่น
เข้าใจผิดในคุณสมบัติ 
ความรู้ความสามารถ 
หรือชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของผู้สมัครใด 
[ม. ๗๗ ว. ๑ (๔)] 

๑. ผู้ใด 
๒. หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ 

ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย
ด้วยความเท็จ หรือจูงใจ 
ให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด 
ในคุณสมบัติ  ความรู้
ความสามารถ  ห ร ือ
ชื่อเสียงเกียรติคุณของ
ผู้สมัครใด 

๓. กระท า ก า รอย่ า ง ใ ด
อย่างหนึ่ง 
(๑) เพื่ อ จู ง ใ จ ให้ ผู้ อื่ น

สมัครเข้ารับเลือก 
หรือ 

(๒) ถอนการสมัคร หรือ 
(๓) กระท าการใดๆ อัน

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่
จะเลือกหรือได้รับ
เลือก หรือ 

(๔) เพื่อจูงใจให้ผู้สมัคร
หรือผู้ มี สิทธิ เลือก
ลงคะแนนหรือไม่
ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นัน้มีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๗ ว. ๑) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. หลอกลวง 

(๑) ใครหลอกลวงใคร ว่าอย่างไร 
(ข้อความหรือการแสดงออก) 

(๒) สถานที่  ( ลั กษณะของ
สถานที่เกิดเหตุ) วัน เวลา
เกิดเหตุ 

(๓) มีผู้ใดรู้เห็นเหตุการณ์บ้าง 
พยานแวดล้อมต่าง 

๒. บังคับขู่เข็ญ 
(๑) บังคับขู่เข็ญอย่างไร (ด้วย

ค าพูด การกระท า อาวุธ 
ฯลฯ) 

(๒) สถานที่  ( ลั กษณะของ
สถานที่เกิดเหตุ) วัน เวลา
เกิดเหตุ 

(๓) มีผู้ใดรู้เห็นเหตุการณ์บ้าง 
พยานแวดล้อมต่างๆ 

(๔) สถานภาพของผู้ข่มขู่และ
ผู้ถูกข่มขู่ 

๓. ใช้อิทธิพลคุกคาม 
(๑) ลักษณะการใช้อิทธิพล

คุกคามท าอย่างไร 
(๒) ใ ค ร เ ป็ น ผู้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ล

คุกคาม 
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๑๖๑ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

(๓) สถานะของผู้ ใช้อิทธิพล
คุกคามและผู้ถูกคุกคาม 

(๔) มีผู้ร่วมกระท าผิด  หรือ 
ผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือไม่ 
พยานแวดล้อมอ่ืนๆ 

๔. ใส่ร้ายด้วยความเท็จ 
(๑) ข้อความที่อ้างว่าใส่ร้าย

เป็นอย่างไร 
(๒) ข้อความนั้นจริงหรือเท็จ

อย่างไร 
(๓) การกล่ าวข้อความนั้ น 

เป็นการใส่ร้ายหรือไม่ 
(๔) กระท าต่อใคร เมื่อใด ที่ไหน 

๕. จูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใด 
อันเกี่ยวกับผู้สมัครใด 
(๑) การจูงใจกระท าอย่างไร 

จูงใจใคร เมื่อใด ท่ีไหน 
(๒) สภาพแวดล้อมสถานที่

เกิดเหตุ ขณะที่มีการจูงใจ 
(๓) ต่อหน้าพยานและคนอื่นๆ 

อีกกี่คน 
(๔) การจูงใจดังกล่าวกระทบ 

(ทั้งทางบวกและทางลบ) 
ต่อคะแนนนิยมของผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใด
หรือไม่ 

(๕) เนื้อหาสาระของการจูงใจ
คืออะไร 

(๖) มีพยานหลักฐานประกอบ
ใดบ้าง เช่น ภาพถ่าย เทป
บั น ทึ ก ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง  
เป็นต้น 

๖. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 
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๑๖๒ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๒. ความผิดเกี่ยวกับผู้สมัครและการสมัครรับเลือก 
๒.๑ เข้ารับเลือกมากกว่า 

หนึ่งกลุ่มหรือมากกว่า
หนึ่งอ าเภอ 
(ม. ๑๕ ว. ๒)  
 
(ทั้ งนี้  บทเฉพาะกาล  
ม. ๙๑ ในวาระเริ่มแรก
ให้กลุ่มตาม ม. ๑๑ ว. ๑ 
มีสิบกลุ่ม) 

๑. ผู้สมัคร 
๒. ยื่นใบสมัครเข้ารับเลือก 

มากกว่าหนึ่งกลุ่มหรือ
มากกว่าหน่ึงอ าเภอ 

๑. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๒ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๖๗) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครเข้ารับ

เลือกในกลุ่มใด วิธีการใด 
หรืออ าเภอใดบ้าง โดยอาจ
ตรวจสอบจากฐานข้อมู ล 
การรับสมัคร 

๒. ผู้สมัครเป็นผู้กรอกรายละเอียด 
หรือรับรองเอกสารในใบสมัคร
ด้วยตนเองหรือไม่ 

๒.๒ สมัครรับเลือกโดยรู้ว่า
ตนไม่มีสิทธิสมัคร 
(ม. ๗๔) 

๑. ผู้ใด 
๒. รู้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า ต น ไ ม่ มี 

สิทธิสมัครรับเลือก ไม่ว่า
เพราะเหตุใด 

๓. ได้สมัครรับเลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๔ ว. ๑) 
 
๓. ถ้าผู้กระท าผิดตาม 

ว.  ๑ เป็นผู้ ได้ รับ
เลือก ให้ศาลมีค าสั่ง
ใ ห้ ผู้ นั้ น คื น เ งิ น
ประจ าต าแหน่งและ
ประโยชน์ตอบแทน
อย่างอื่นที่ได้รับมา
เนื่องจากการด ารง
ต าแหน่งดั งกล่าว
ใ ห้ แ ก่ ส า นั ก ง า น
เลขาธิการวุฒิสภา 

(ม. ๗๔ ว. ๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครเข้ารับ

เลือกในกลุ่มใด วิธีการใด 
หรืออ าเภอใดบ้าง โดยอาจ
ตรวจสอบจากฐานข้อมู ล 
การรับสมัคร 

๒. ผู้สมัครเป็นผู้กรอกรายละเอียด 
หรือรับรองเอกสารในใบสมัคร
ด้วยตนเองหรือไม่ 

๒.๓ รับรองหรือลงลายมือ
ชื่อเป็นพยานในเอกสาร
หรือหลักฐานการสมัคร
อันเป็นเท็จ 
(ม. ๗๕) 

๑. ผู้ใด 
๒. รับรองหรือเป็นพยาน 

ซึ่งลงลายมือช่ือรับรอง 
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่

ใช้ประกอบการสมัคร
อันเป็นเท็จ 

๑. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี 
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๒ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๗๕)  

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. บุคคลที่รับรองหรือลงลายมือ

ช่ื อ เ ป็ น พย าน นั้ น  มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องโดยได้รับรองหรือ
เป็นพยาน และทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐาน
ที่รับรองหรือเป็นพยานนั้น
หรือไม่ อย่างไร 

๒. ผู้ใดน าเอกสารหรือหลักฐาน
การสมัครมาให้รับรองหรือ 
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๑๖๓ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

ลงลายมือช่ือเป็นพยาน 
๓. การรับรองหรือการเป็นพยาน

ได้กระท าด้วยความสมัครใจ
หรือไม่ อย่างไร 

๔. พิ จ า ร ณ า ถึ ง ค ว า ม ช อ บ 
ด้วยกฎหมายของผู้รับรองว่ามี
อ านาจในการรับรองหรือไม่ 
 

๒.๔ เรียกหรือรับทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด 
เพ่ือลงสมัครรับเลือก
หรือไม่ลงสมัครรับเลือก
เพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัคร
ใด 
(ม. ๗๙) 

๑. ผู้ใด 
๒. เรียก รับ 
๓. ท รั พ ย์ สิ น ห รื อ

ผลประโยชน์อ่ืนใด 
๔. เพื่อลงสมัครรับเลือก 

เพื่อไม่ลงสมัครรับ 
๕. เจตนาพิเศษเพื่อประโยชน์

แก่ผู้สมัครใด 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๙) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ 

ที่อ้างว่ามีการเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับ เป็นอย่างไร 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัคร 

๓. ตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของผู้กระท า
และเครือญาติ 

๔. ตรวจสอบคะแนนนิยมของ
ผู้กระท า 
 

๓. ความผิดเกี่ยวกับการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล 
๓.๑ เข้าไปในสถานที่เลือก

โดยไม่มีสิทธิ 
(ม. ๓๗ ว. ๑) 

๑. ผู้ใดมิใช่ผู้สมัครหรือไม่มี
หน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือก 

๒. เข้าไปในสถานท่ีเลือกใน
ระหว่างด าเนินการเลือก 
 

เว้นแต่ 
เป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การเลือก หรือผู้ซึ่งได้รับ
อนุญาต จากกร รมกา ร 
การเลือกตั้ง ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับประเทศ 
ผู้ อ านวยการการ เลื อก
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ห รื อ
ผู้ อ านวยการการ เลื อก
ระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี 

๑. จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๖ 
เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(ม. ๗๑ ว. ๑) 
 

๒. ถ้าการกระท าตาม  
ว. ๑ เป็นไปเพื่อก่อ 
ให้เกิดความไม่สงบ
เ รี ย บ ร้ อ ย ขึ้ น ใ น
สถานที่เลือก ต้อง
ระวางโทษเพิ่มขึ้น
เป็นสองเท่า และให้
ศ า ล สั่ ง เ พิ ก ถ อน
สิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๗๑ ว. ๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้นั้นมีหน้าที่เกี่ยวกับการเลือก 

หรือได้รับอนุญาตจากกรรมการ
การเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการ
เลือกระดับประเทศ ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับจังหวัด หรือ
ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
อ าเภอ ให้เข้าไปในสถานที่เลือก
ในระหว่างด าเนินการเลือก
หรือไม่ 

๒. สาเหตุในการเข้าไปในสถานที่
เลือกในระหว่างด าเนินการ
เลือก 

๓.๒ ไม่ออกจากสถานที่เลือก 
เมื่อประกาศผลการนับ
คะแนนแล้ว 
(ม. ๓๗ ว. ๒) 

๑. ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับเลือก
ขั้นต้น 

๒. ไม่มีสิทธิที่จะเลือกหรือ
ได้รับเลือก 

๑. จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๖ 
เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

สืบสวน/ ไต่สวนให้ได้ความว่า 
๑. คณะกรรมการประจ าสถานที่

เลือกได้จั ดท ารายงานผล 
การนับคะแนนตามแบบแล้ว
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๑๖๔ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๓. ไม่ออกจากสถานท่ีเลือก
เมื่อประกาศผลการนับ
คะแนนแล้ว 

(ม. ๗๑ ว. ๑) 
 

๒. ถ้าการกระท าตาม  
ว. ๑ เป็นไปเพื่อก่อ 
ให้เกิดความไม่สงบ
เ รี ย บ ร้ อ ย ขึ้ น ใ น
สถานที่เลือก โทษ
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 
และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิ เลือกตั้ ง 
ผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๗๑ ว. ๒) 
 

หรือไม่ 
๒. สาเหตุที่ไม่ออกจากสถานที่

เลือก 

๓.๓ ไม่ยอมออกจากสถานที่
เลือก เมื่อผู้อ านวยการ
การเลือกประกาศให้มี
การเลือกกันเองใหม่ 
[ม .  ๙ ๗  ป ร ะ ก อ บ  
ม. ๙๔ (๗) ม. ๙๕ (๗) 
และ ม. ๙๖ (๔)] 

๑. ผู้สมัคร 
๒. ผู้ไม่มีสิทธิที่จะเลือกและ

ได้รับเลือก 
๓. ไม่ยอมออกจากสถานที่

เลือกเมื่อผู้อ านวยการ
การเลือกประกาศให้มี
การเลือกกันเองใหม่ 

๑. จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๖ 
เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(ม. ๗๑ ว. ๑) 
 

๒. ถ้าการกระท าตาม 
ว.  ๑ เป็นไปเพื่ อ
ก่อให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยขึ้นใน
สถานที่เลือก โทษ
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 
และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิ เลือกตั้ ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 
๕ ปี 

(ม. ๗๑ ว. ๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้อ านวยการการเลือกประกาศ

ให้มีการเลือกกันเองใหม่แล้ว
หรือไม่ 

๒. สา เหตุที่ ไ ม่ ยอมออกจาก
สถานท่ีเลือก 

๓.๔ น า อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เคร่ืองมือที่อาจใช้เพ่ือ
ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ห รื อ
บันทึกภาพหรือเสียง
เข้าไปในสถานที่เลือก 
(ม. ๓๘) 

๑. ผู้สมัคร 
๒. น าเข้าไป หรือใช้ 
๓. เครื่องมือ หรืออุปกรณ์

ใดๆ ที่อาจใช้เพื่อติดต่อ 
สื่อสาร หรือเพื่อบันทึก 
ภาพหรือเสียง หรือ
อุ ปกรณ์ อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

๔. ในสถานที่เลือก รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบสถานที่
เลือกในระหว่างด าเนินการ
เลือก 

๑. จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๖ 
เดือน หรือปรับไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(ม. ๗๑ ว. ๑) 
 

๒. ถ้าการกระท าตาม 
ว.  ๑ เป็นไปเพื่ อ
ก่อให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยขึ้นใน
สถานที่เลือก โทษ
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 
และให้ศาลสั่งเพิก

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. การน าเข้าไปหรือใช้ได้รับ

อ นุ ญ า ต จ า ก ก ร ร ม ก า ร 
การเลือกตั้ ง  ผู้อ านวยการ 
การ เลื อก ระ ดับประ เทศ 
ผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัด ผู้อ านวยการการเลือก
ระดับอ าเภอ 

๒. สาเหตุในการน าเข้าไปหรือใช้
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดๆ 
ในสถานที่เลือกนั้นเพราะเหตุใด 

๓. การได้มาซึ่งเครื่องมือ หรือ
อุปกรณ์ดังกล่าว 
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๑๖๕ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

เว้นแต่ 
เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ 
และมีความจ าเป็นต้องใช้
เครื่ องมือ  อุปกรณ์ตาม  
ว. ๑ เพื่อประโยชน์ในการ
รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือก
หรือการลงคะแนนโดยได้รับ
อ นุญาตจากกร รมกา ร 
การเลือกตั้ง ผู้อ านวยการ
การเลือกระดับประเทศ 
ผู้ อ านวยการการ เลื อก
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  ห รื อ
ผู้ อ านวยการการ เลื อก
ระดับอ าเภอ แล้วแต่กรณี 
ทั้ งนี้  โ ดยค านึ งถึ งกา ร
อ านวยความสะดวกตาม 
ม. ๕๗ ด้วย 
 

ถอนสิทธิ เลือกตั้ ง
ของผู้นั้นมีก าหนด 
๕ ปี 

(ม. ๗๑ ว. ๒) 

๔. ตรวจสอบและจัดท าแผนที่
เกิดเหตุ 

๕. เวลาเกิดเหตุอยู่ในระหว่าง
การด าเนินการเลือกหรือไม่ 

๖. ตรวจสอบข้อมูลการใช้อุปกรณ์
หรือเครื่องมือดังกล่าว 

๓.๕ ขั ดขวางห รือหน่ ว ง
เหนี่ ยว  มิ ให้ ผู้มีสิทธิ
เลือกสามารถใช้สิทธิได้ 
(ม. ๓๙) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าด้วยวิธีการใดๆ 

อันเป็นการขัดขวางหรือ
หน่วง เหนี่ ยวผู้ มี สิทธิ
เลือก 

๓. เ พื่ อ มิ ใ ห้ เ ข้ า ไ ป  ณ 
สถานที่เลือก หรือมิให้
ไปถึง ณ สถานที่เลือก
ภายในก าหนดเวลาที่จะ
เลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง  ๕ ปี  หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๗๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีก ารขัดขวางหรื อหน่ ว ง

เหนี่ยวหรือไม่ อย่างไร 
๒. เหตุจูงใจในการกระท าดังกล่าว 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า

กับผู้มีสิทธิเลือก 

๓.๖ จงใจท า  ให้ บั ตรล ง 
คะแนนช ารุด เสียหาย 
หรือเป็นบัตรเสีย หรือ
ท าบัตรเสียให้เป็นบัตร
ที่ใช้ได้ 
(ม. ๘๐ ว. ๑) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าด้วยประการใดๆ 

(๑) ให้บัตรลงคะแนน 
ช ารุด เสียหาย ให้
เป็นบัตรเสีย หรือ 

(๒) กระท าต่อบัตรเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

๑. จ าคุกไม่เกิน ๕ ปี 
แ ล ะ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๑๐๐ ,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๘๐ ว. ๑) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. บัตรลงคะแนนนั้น  ช า รุ ด 

เสียหาย หรือเป็นบัตรเสีย
หรือไม่ 

๒. สาเหตุที่บัตรลงคะแนนช ารุด 
เสียหาย หรือเป็นบัตรเสีย 
หรือการท าบัตรเสียให้เป็น
บั ต รที่ ใ ช้ ไ ด้ นั้ น  เ กิ ด จ า ก 
การกระท าของบุคคลใด และ
กระท าไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
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๑๖๖ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๓.๗ ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลือก จงใจท าให้
บัตรลงคะแนนช ารุด 
เสียหาย หรือเป็น 
บัตรเสีย หรือท าบัตรเสีย
ให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 
(ม. ๘๐ ว. ๒) 

๑. ผู้ด าเนินการเกี่ยวกับ
การเลือก 

๒. กระท าด้วยประการใดๆ 
(๑) ให้บัตรลงคะแนน 

ช ารุด เสียหาย ให้
เป็นบัตรเสีย 

(๒) กระท าต่อบัตรเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นัน้มีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๘๐ ว. ๒) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้กระท า เป็นผู้ด า เนินการ

เกี่ยวกับการเลือกหรือไม่ 
๒. บัตรลงคะแนนนั้น  ช า รุ ด 

เสียหาย หรือเป็นบัตรเสีย 
หรือไม่ 

๓. สาเหตุที่บัตรลงคะแนนช ารุด 
เสียหาย หรือเป็นบัตรเสีย 
หรือการท าบัตรเสียให้เป็นบัตร
ที่ใช้ได้นั้น เกิดจากการกระท า
ของบุคคลใด และกระท าไป
เพื่อวัตถุประสงค์ใด 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
 

๓.๘ เรียก รับ หรือยอมจะ
รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใด เพ่ือ
เลือกหรือไม่เลือกผู้ใด 
(ม. ๘๑) 

๑. ผู้มีสิทธิเลือก 
๒. เรียก รับ หรือยอมจะรับ 
๓. เ งิ น  ทรั พย์ สิ น  ห รื อ

ประโยชน์อ่ืนใด 
๔. ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
๕. เพื่อเลือก หรืองดเว้น 

ไม่เลือกผู้ใด 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งของผู้
นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๘๑) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ 

ที่อ้างว่ามีการเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับ เป็นอย่างไร 

๒. ความเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรือทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่ น ใ ด ข อ ง ผู้ ก ร ะ ท า แ ล ะ 
เครือญาติ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีสิทธิ
เลือกภายในกลุ่ม 
 

๓.๙ เ ปิ ด  ท า ล าย  ท า ใ ห้
เสียหาย ท าให้เปลี่ยน
สภาพ ห รือท า ให้ ไ ร้
ประโยชน์ หรือน าไปซ่ึง
หีบบัตรลงคะแนน หรือ
บัตรลงคะแนน หรือ
เอกสาร หรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
โดยไม่มีอ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
(ม. ๘๒) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการโดยไม่มีอ านาจ

โดยชอบด้วยกฎหมาย 
๓. เ ปิ ด  ท า ล า ย  ท า ใ ห้

เสียหาย ท าให้ เปลี่ยน
สภาพ ท าให้ไร้ประโยชน์ 
หรือน าไปซึ่ง 
(๑) หีบบัตรลงคะแนน 
(๒) บัตรลงคะแนน 
(๓) เอกสารที่เกี่ยวกับการ

เลือกที่ผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือก 
ได้จัดท าตั้งแต่เวลา 
ที่ ไ ด้ เ ปิ ด แ ล ะ ปิ ด 
หีบบัตรลงคะแนน
ที่ตั้งไว้เพื่อการเลือก 
หรือภายหลังที่ได้ปิด

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๘๒) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้กระท ามีอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
๒. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่

ถูกกล่าวหาเป็นอย่างไร 
๓. เอกสารที่เกี่ยวกับการเลือก 

ได้จัดท าข้ึนในห้วงเวลาใด 
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๑๖๗ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

หีบบัตรลงคะแนน
เพื่อรักษาไว้เมื่อการ
เลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว 
 

๓.๑๐ มีหรือครอบครองบัตร
ล งค ะแน น โดย ไม่ มี
หน้าท่ีและอ านาจ 
(ม. ๘๓ ว. ๑) 

๑. ผู้ใด 
๒. ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น พ นั ก ง า น

เจ้าหน้าที่  ซึ่ งมีหน้าที่
และอ านาจในการเก็บ
รักษาบัตรลงคะแนน
ส าหรับการเลือก 

๓. มีหรือครอบครองไว้ซึ่ง
บัตรลงคะแนนโดยไมช่อบ 
ไม่ว่าบัตรลงคะแนนจะ
เป็นบัตรลงคะแนนที่
ส านักงานเป็นผู้จัดให้ 
มีขึ้นหรือไม่ 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๘๓ ว. ๑)  

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้นั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่มีหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาบัตรลงคะแนน
ส าหรับการเลือกหรือไม่ 

๒. ได้บัตรลงคะแนนมาได้อย่างไร 
วัน เวลา สถานที่ใด แล้วได้
กระท าการอย่างไรกับบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวบ้าง 

๓. มี หรื อครอบครอง ไ ว้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ใด 

๔. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
 

๓.๑๑ เจ้ าหน้ าที่ ของ รัฐ ซ่ึง 
ไม่มีหน้าที่และอ านาจ
ในการเก็บรักษาบัตร
ล ง ค ะ แ น น ส า ห รั บ 
ก า ร เ ลื อ ก  มี ห รื อ
ครอบครองไว้ซ่ึงบัตร
ลงคะแนนโดยไม่ชอบ 
(ม. ๘๓ ว. ๒) 

๑. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๒. ไม่มีหน้าที่และอ านาจในการ

เก็บรักษาบัตรลงคะแนน
ส าหรับการเลือก 

๓. มีหรือครอบครองไว้ซึ่ง
บัตรลงคะแนนโดยไมช่อบ 
ไม่ว่าบัตรลงคะแนนจะ
เป็นบัตรลงคะแนนที่
ส านักงานเป็นผู้จัดให้ 
มีขึ้นหรือไม่ 

ต้องระวางโทษเพิ่มขึ้น
จาก ม. ๘๓ ว. ๑ อีก
กึ่งหนึ่ง และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งของผู้นั้น 
(ม. ๘๓ ว. ๒) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้ ถูกกล่าวหามีสถานะเป็น

เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือไม่ 
๒. มีหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรกัษาบตัร

ลงคะแนนส าหรับการเลือกหรือไม่ 
๕. ได้บัตรลงคะแนนมาได้อย่างไร 

วัน เวลา สถานที่ใด แล้วได้
กระท าการอย่างไรกับบัตร
ลงคะแนนดังกล่าวบ้าง 

๓. มี หรื อครอบครอง ไ ว้ เ พื่ อ
วัตถุประสงค์ใด 

๔. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครรับเลือก 
 

๓.๑๒ จงใจนับบัตรลงคะแนน
หรือนับคะแนนให้ผิด
ไปจากความจริง หรือ
รวมคะแนนให้ผิดไป หรือ
กระท าด้วยประการใด
โดยไม่มีอ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมายให้บัตร
ลงคะแนนช ารุด หรือ
เสียหาย หรือให้ เป็น
บัตรเสีย หรือกระท า
ด้ ว ย ป ร ะ ก า ร ใ ด แ ก่ 
บัตร เสี ย เ พ่ื อให้ เป็ น

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๒. จงใจ 

๑. นับบัตรลงคะแนน 
หรือนับคะแนน ให้ผิด
ไปจากความเป็นจริง 

๒. รวมคะแนนให้ผิดไป 
๓. กระท าด้วยประการใด

โ ด ย ไ ม่ มี อ า น า จ
กระท าโดยชอบด้วย
กฎหมาย ให้ บั ต ร
ล ง ค ะ แ น น ช า รุ ด 
เสียหาย ท าให้ เป็น

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๘๔) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้ถูกกล่าวหานั้นเป็นพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการนับบตัร 
นับคะแนน รวมคะแนน อ่าน
บัตรลงคะแนน ท ารายงาน
การเลือกหรือไม่ 

๒. ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
ตามที่ถูกกล่าวหาผิดไปจาก
ความเป็นจริงหรือไม่ และ 
ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร 

๓. มีอ านาจกระท า โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายหรือไม่ 
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๑๖๘ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

บัตรที่ใช้ได้ หรืออ่าน
บัตรลงคะแนนให้ผิดไป
จากความจริง หรือท า
รายงานการเลือกไม่ตรง
ความเป็นจริง 
(ม. ๘๔) 

บัตรเสีย 
๔. ก ร ะ ท า ก า ร ด ้ว ย

ประการใดแก่บัตรเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ 

๕. อ่านบัตรลงคะแนน
ให้ผิดไปจากความจริง 

๖. ท ารายงานการเลือก
ไม่ตรงความเป็นจริง 
 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 

๓.๑๓ ใช้บัตรอื่นที่มิ ใช่บัตร
ลงคะแนนเลือก 
(ม. ๕๐) 

๑. ผู้มีสิทธิเลือก 
๒. ใช้บัตรอื่นซึ่งไม่มีลักษณะ

ตามที่คณะกรรมการ
การ เลื อกตั้ งก าหนด 
ลงคะแนนเลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๗๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวนให้ได้ความว่า 
๑. บัตรลงคะแนนนั้น มีลักษณะ

ตามทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนดหรือไม่ อย่างไร 

๒. ที่มาของบัตร 
๓. สาเหตุจูงใจในการน าบัตร

ลงคะแนนนั้นมาใช้ 

๓.๑๔ น า บั ต ร ล ง ค ะ แ น น
ออกไปจากสถานที่เลือก 
(ม. ๕๑) 

๑. ผู้มีสิทธิเลือก 
๒. น าบัตรลงคะแนนออกไป

จากสถานที่เลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๗๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการน าบัตรลงคะแนนออกไป

จากสถานที่เลือกจริงหรือไม่ 
๒. เหตุจูงใจในการกระท า 
๓. ท าแผนที่ เกิดเหตุประกอบ 

การสืบสวน การไต่สวน 

๓.๑๕ จงใจท าเคร่ืองหมาย 
เพ่ือเป็นที่สังเกตไว้ที่
บัตรลงคะแนน 
(ม. ๕๒) 

๑. ผู้ใด 
๒. จงใจท า เครื่ องหมาย 

โดยวิธีใดที่บัตรลงคะแนน 
๓. เพื่อเป็นท่ีสังเกต 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๗๒) 
 
 
 
 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการท าเครื่องหมายเพื่อเป็น

ที่สังเกตไว้ที่บัตรลงคะแนนจริง
หรือไม่ 

๒. ลักษณะของเครื่องหมายเป็น
อย่างไร 

๓. เหตุจูงใจในการกระท า 
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๑๖๙ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๓.๑๖ น าบัตรลงคะแนนใส่ใน
หีบบัตรลงคะแนน โดย
ไม่มีอ านาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  ห รื อ
กระท าการใดในบัญชี
รายชื่ อ ผู้มีสิทธิ เลือก
เ พ่ื อ แสด งว่ า มี ผู้ ม า
แส ด งต น เ พ่ื อ เ ลื อ ก 
โดยผิดไปจากความจริง 
หรือกระท าการใดอัน
เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ มี บั ต ร
ลงคะแนนเพ่ิมขึ้นจาก
ความจริง 
(ม. ๕๓) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการดังต่อไปนี้ 

(๑) น าบัตรลงคะแนนใส่
ในหีบบัตรลงคะแนน
โดยไม่มีอ านาจโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) กระท าการใดในบัญชี
รายช่ือผู้มีสิทธิ เลือก
เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดง
ตนเพื่อเลือกโดยผิดไป
จากความจริง 

(๓) กระท าการใดอันเป็น
เ ห ตุ ใ ห้ มี บั ต ร
ลงคะแนนเพิ่มขึ้น
จากความจริง 
 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๑๐ ปี 

(ม. ๗๒) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. พฤติการณ์ที่กระท าต่อบัตร

ลงคะแนน หรือบัญชีรายช่ือ
นั้นเป็นอย่างไร 

๒. ผู้ กระท ามี อ านาจกระท า 
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

๓. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 

๔. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายช่ือ
ผู้มีสิทธิเลือกและเอกสารที่
เกี่ยวข้องจากผู้ด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลือก 

๓.๑๗ ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ ห รื อ
อุปกรณ์ใดถ่ ายภาพ
บัตรลงคะแนนที่ตนได้
ลงคะแนนแล้ว 
(ม. ๕๔) 

๑. ผู้มีสิทธิเลือก 
๒. ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ใดถ่ายภาพ 
๓. บัตรลงคะแนนที่ตนได้

ลงคะแนนแล้ว 

จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๑  ปี  
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  
(ม. ๗๓) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการถ่ายภาพบัตรลงคะแนน

ที่ได้ลงคะแนนแล้วจริงหรือไม่ 
และใครเป็นผู้ถ่ายภาพ 

๒. เหตุ จู ง ใ จที่ ถ่ า ยภาพบั ต ร
ลงคะแนน 

๓. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 

๔. ตรวจสอบที่มาและรายละเอียด
ของภาพถ่าย 
 

๓.๑๘ น าบั ตรลงคะแนนที่
เลือกแล้วแสดงต่อผู้อื่น 
(ม. ๕๕) 

๑. ผู้มีสิทธิเลือก 
๒. น าบัตรลงคะแนนที่เลือก

แล้วแสดงต่อผู้อื่น 
๓. เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตน

ได้ เลือกหรือไม่ เลือก
ผู้สมัครใด 

จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๑  ปี  
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  
(ม. ๗๓) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการแสดงบัตรลงคะแนนต่อ

ผู้อื่นหรือไม่ และมีผู้ใดรู้เห็น
เหตุการณ์บ้าง 

๒. เหตุที่แสดงบัตรลงคะแนน 
๓. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า

กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
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๑๗๐ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๔. ความผิดเกี่ยวกับการร้องเท็จและเป็นพยานเท็จ 
๔.๑ กระท าการอันเป็นเท็จ 

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่า
ผู้สมัครใด กระท าการ
ฝ่า ฝืนห รือไม่ปฏิบั ติ
ตามพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(ม. ๗๘ ว. ๑) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพื่ อ ให้ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ า

ผู้สมัครกระท าการฝ่าฝืน
ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

๑. จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี  
หรื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๔ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๕ ปี 

(ม. ๗๘ ว. ๑) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ข อ ง 

การกระท าอันเป็นเท็จเป็น
อย่างไร และกระท าต่อผู้ใด 

๒. ผู้กระท ามีเจตนาเพื่อให้ผู้ใด
เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้สมัคร 
เป็นผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 

 

๔.๒ กระท าการอันเป็นเท็จ 
เพ่ือกลั่นแกล้งผู้สมัคร 
หรือไม่ให้มีการประกาศ
ผลการเลือก 
(ม. ๗๘ ว. ๒) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพื่ อ ให้ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ า

ผู้สมัครกระท าการฝ่าฝืน
ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

๔. เพื่อกลั่นแกล้งให้ผู้สมัคร
นั้น  ถูก เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้
มีการประกาศผลการเลอืก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๕  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๘ ว. ๒) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ข อ ง 

การกระท าอันเป็นเท็จเป็น
อย่างไร และกระท าต่อผู้ใด 

๒. ผู้กระท ามีเจตนาเพื่อให้ผู้ใด
เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้สมัคร 
เป็นผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 

๓. ผู้กระท ามีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้ง
ให้ผู้สมัครถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ งหรือสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการ
ประกาศผลการเลือกหรือไม่ 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
 

๔.๓ แจ้ ง ห รื อ ให้ ถ้ อ ยค า 
อั น เ ป็ น เ ท็ จ ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ก า ร เ ลื อ ก ต้ั ง  ห รื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(ม. ๗๘ ว. ๓) 

๑. ผู้ใด 
๒. กระท าการอันเป็นเท็จ 
๓. เพื่ อ ให้ผู้ อื่ น เข้ า ใจว่ า

ผู้สมัครกระท าการฝ่าฝืน
ห รื อ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

๔. โดยแจ้งหรือให้ถ้อยค า
ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ห รื อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๗  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๗๘ ว. ๓) 

สืบสวน/ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ข อ ง 

การกระท าอันเป็นเท็จเป็น
อย่างไร และกระท าต่อผู้ใด 

๒. ผู้กระท ามีเจตนาเพื่อให้ผู้ใด
เกิดความเข้าใจผิดว่าผู้สมัคร 
เป็นผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ 

๓. ผู้กระท าได้แจ้งหรือให้ถ้อยค า
อันเป็นเท็จต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ อย่างไร 

๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
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๑๗๑ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๕. ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๕.๑ 

 
เปิดเผยรายชื่อผู้สมัคร
และจ านวนผู้สมัครใน
แต่ละกลุ่มให้บุคคลอื่น
ล่วงรู้ 
(ม. ๑๘) 

๑. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง  ห รื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

๒. เปิดเผยรายช่ือผู้สมัคร
และจ านวนผู้สมัครใน
แต่ละกลุ่ม หรือกระท า
ด้วยประการใดๆ ให้
บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้สมัครล่วงรู้รายชื่อหรือ
จ านวนผู้สมัครในแต่ละ
กลุ่ม 

๓. ก่อนพ้นระยะเวลารับ
สมัคร 

 
เว้นแต่ 
ก ร ณี ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
การเลือกตั้ง หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่  หน่วยงานอื่น
ของรั ฐ เป็นผู้ ตรวจสอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร 
 

จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น  ๓  ปี  
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๖๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
(ม. ๖๘) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการเปิดเผยรายช่ือผู้สมัคร

และจ านวนผู้สมัครในแต่ละ
กลุ่ม หรือกระท าด้วยประการ
ใดๆ ให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
ล่วงรู้รายช่ือหรอืจ านวนผู้สมัคร
ในแต่ละกลุ่มจริงหรือไม่ 

๒. ลักษณะพฤติการณ์และเหตุ
จูงใจในการกระท า รวมถึง
ช่วงระยะเวลาในการกระท า 

๓. ผู้กระท านั้นมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบข้อมู ล เกี่ ยวกับ
ผู้สมัครหรือไม่ 

๔. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า
กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 

๕.๒ หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือกระท าการอื่นใด
อัน เป็นการขัดขวาง 
มิ ให้การ เป็น ไปตาม
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ 
ประกาศ ห รือค าสั่ ง 
อันเกี่ยวกับการเลือก 
(ม. ๓๒ ว. ๑) 

๑. กรรมการการเลื อกตั้ ง 
เลขาธิการคณะกรรมการ  
การเลือกตั้ ง ผู้ตรวจการ
เลื อกตั้ ง ประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดหรือระดับ
อ าเภอ ผู้อ านวยการการ
เลือก พนักงานเจ้าหน้าที่ 

๒. กระท าการดังต่อไปนี้ 
(๑) หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม

หน้าที ่
(๒) ทุจริตต่อหน้าที ่
(๓) กระท าการอื่นใดอันเป็น

การขัดขวางมิให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศหรือค าสั่งของ
คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง คณะกรรมการ
ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด
คณะกรรมการระดับ

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน 
สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง มี
ก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๖๙) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้กระท ามีต าแหน่งหน้าที่ใด

เกี่ยวกับการเลือก และได้
ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นหรือไม่ 
อย่างไร 

๒. ลั ก ษ ณ ะ พ ฤ ติ ก า ร ณ์ ข อ ง 
การกระท าท่ีถูกกล่าวหา 

๓. เหตุจูงใจในการกระท าดังกล่าว 
๔. ความสัมพันธร์ะหว่างผู้กระท า

กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 
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๑๗๒ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

อ าเภอ ผู้อ านวยการการ
เลือก หรือค าสั่งของศาล
อันเกี่ยวกับการเลือก 

 

๕.๓ เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ  
ใ ช้ ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ 
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
กระท าการใดๆ อันเป็น
คุณหรือ เป็น โทษแก่
ผู้สมัคร 
(ม. ๕๘) 

๑. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
๒. ใช้ต าแหน่งหน้าที่ โดย 

มิชอบด้วยกฎหมาย 
๓. กระท าการใดๆ เพื่อเป็น

คุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร 
 

เว้นแต่ 
๑. เป็นการปฏิบัติหน้าที่

ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติ
ในต าแหน่งของเจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้น 

๒. การแนะน าตวัหรอืช่วยเหลอื
ในการด าเนนิการที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกผู้สมัคร โดย
มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ แม้ว่าการกระท าจะ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัครใด 
 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี และปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง มี
ก าหนด ๒๐ ปี 

(ม. ๖๙) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. ผู้กระท ามีต าแหน่งหน้าที่ใด

เกี่ยวกับการเลือก 
๒. ลักษณะพฤติการณ์การใช้

ต าแหน่งหน้าที่เป็นการกระท า
การใดๆ เพื่อเป็นคุณหรือโทษ
แก่ผู้สมัครหรือไม่ อย่างไร 
 

๓. เหตุจูงใจในการกระท าความผิด 
๔. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท า

กับผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือก 

๖. ความผิดฐานอื่น 
๖.๑ เล่นห รือจัดให้มีการ

เล่นการพนันเกี่ยวกับ
ผลการเลือก 
(ม. ๘๕ ว. ๑) 

๑. ผู้ใด 
๒. เล่นหรือจัดให้มีการเล่น

การพนัน 
๓. เกี่ยวกับผลของการเลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๕ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิ เลือกตั้ งของ 
ผู้ เ ล่ น มี ก า ห น ด  
๑๐ ปี และเพิกถอน
สิทธสิมัครรับเลือกตั้ง
ของผู้จัดให้มีการเล่น 

(ม. ๘๕ ว. ๑) 
 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการเล่นหรือจัดให้มีการเล่น

การพนันหรือไม่ 
๒. ใครเป็นผู้จัดและผู้เล่นการพนัน 

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด มีผู้ใด
อยู่ในท่ีเกิดเหตุบ้าง 

๓. รูปแบบของการเล่นการพนัน 
๔. การพนันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

ผลการเลือกหรือไม่ 
๕. ความสัมพันธ์ของผู้กระท ากับ

ผู้สมัคร 

๖.๒ ผู้สมัครกระท าการเล่น
หรือจัดให้มีการเล่น
พนันขันต่อ  
(ม. ๘๕ ว. ๒) 

๑. ผู้สมัคร 
๒. เล่นหรือจัดให้มีการเล่น

พนันขันต่อ 
๓. เกี่ยวกับผลของการเลือก 

๑. จ าคุกตั้ งแต่  ๑  ปี 
ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ 
ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และ 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการเล่นหรือจัดให้มีการเล่น

การพนันหรือไม่ 
๒. ใครเป็นผู้จัดและผู้เล่นการพนัน 

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ใด มีผู้ใด
อยู่ในท่ีเกิดเหตุบ้าง 
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๑๗๓ 
 

ล าดับ ฐานความผิด องค์ประกอบความผิด บทก าหนดโทษ แนวทาง 
ในการสืบสวน/ไต่สวน 

๒. ให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

(ม. ๘๕ ว. ๒) 
 

๓. รูปแบบของการเล่นการพนัน 
๔. การพนันดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

ผลการเลือกหรือไม่ 
๕. ความสัมพันธ์ของผู้กระท ากับ

ผู้สมัครอื่น 
 

๖.๓ เปิดเผยหรือเผยแพร่ผล
การส ารวจความคิดเห็น 
(ม. ๘๗) 

๑. ผู้ใด 
๒. เปิดเผยหรือเผยแพร่ 

ผลการส า ร วจความ
คิดเห็นของประชาชน 
ผู้สมัครหรือผู้เลือก 

๓. เกี่ยวกับการออกเสียงเลือก 
๔. ระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อน

วันเลือกจนถึงเวลาปิด
การเลือก 

จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน 
ห รื อ ป รั บ ไ ม่ เ กิ น 
๖ ,๐๐๐ บาท หรื อ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
(ม. ๘๗) 

สืบสวน/ ไต่สวน ให้ได้ความว่า 
๑. มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการ

ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ออกเสียงเลือกหรือไม่ 

๒. ใครเป็นผู้กระท า และกระท า
ในช่วงระยะเวลาใด 

๓. ได้เปิดเผยหรือเผยแพร่ผล
การส ารวจในช่องทางใดบ้าง 

๔. ความสัมพันธ์ของผู้กระท ากับ
ผู้สมัครหรือมีสิทธิเลือก 
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๑๗๔ 
 
 ๕.๒ ข้อสังเกตในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา๑๐ 
  ก. เนื่องจากกฎหมายมิได้บังคับว่าจะต้องถามผู้เสียหายหรือพยานอย่างไรบ้าง หลักการ 
ถามปากค า จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่ต้องพิจารณาสอบสวนถามถ้อยค าที่อาจเป็นประโยชน์ 
หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่คดีมากที่สุด ซึ่งการที่จะสอบถามอย่างไรบ้างนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องรู้ประเด็น 
ของคดีนั้นว่ามีประเด็นที่ควรสอบถามอย่างไรบ้าง โดยในขั้นต้นควรให้พยานเล่าเรื่องให้ฟังตามจริงที่เขาได้รู้เห็น  
แต่เมื่อเห็นว่ามีข้อบกพร่องในข้อใด หรือถ้อยค าของพยานยังมีความแอบแฝงอยู่อย่างไร ให้ซักฟอกแคะไค้ให้ได้
ความแจ่มแจ้งจนสิ้นกระแสความ และถ้ารู้จักหรือจ าผู้ต้องหาได้แล้ว อาจจัดให้มีการดูตัวหรือดูภาพถ่าย 
  ข. ข้อที่ควรถามผู้เสียหาย เช่น วันเดือนปี เวลากับสถานที่เกิดเหตุ ต าบล อ าเภอใดโดยชัดแจ้ง 
ขณะเกิดเหตุมีอาการหรือกิริยาของผู้เสียหายและผู้กระท าผิดนั้นอย่างไร ตลอดจนพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง 
แก่เหตุการณ์นั้นๆ ว่าใครเป็นผู้กระท าผิดบ้าง รู้จักหรือเพียงแต่จ าได้หรือจ าไม่ได้เลย ถ้ารู้จักชื่อให้ระบุไว้ให้ชัด  
หากมีหลายชื่อให้ระบุไว้ทุกชื่อ ถ้าไม่รู้ชื่อต้องถามรูปพรรณของผู้กระท าผิดไว้ให้ละเอียดเท่าที่จะจ าได้ ถ้าสามารถ
ระบุชื่อบิดา มารดา ภริยา บุตร หรือญาติของผู้กระท าผิดได้ด้วยยิ่งดี เหตุที่รู้จักและจ าได้อาศัยเหตุผลอย่างไร  
(เช่นเป็นคนเคยรู้จักกันก่อนหรือมีเหตุผลประการใดเป็นเหตุให้จ าได้) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ได้รับ  
มีอะไรบ้าง ขณะเกิดเหตุมีใครรู้เห็นและมีใครอยู่ใกล้เคียงที่เกิดเหตุบ้าง หรืออ้างวัตถุ  เอกสาร หรือพยานบุคคล
อย่างไรบ้าง เป็นต้น 
  ค. ข้อที่ควรถามผู้ต้องหา เช่น ตามที่ถูกกล่าวหานั้นจริงหรือไม่ ถ้าไม่จริงในวันเวลาที่ 
ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหากระท าอะไร อยู่ที่ใด มีหลักฐานที่อ้างอย่างไรคือใครบ้าง เป็นต้น ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพ  
อาจขอให้เล่าเรื่องที่กระท าโดยบรรยายเหตุผลตามจริง เมื่อผู้ต้องหารับสารภาพให้น าตัวผู้ต้องหาไปชี้ที่เกิดเหตุ 
และท าแผนที่สังเขปฐานที่เกิดเหตุและบันทึกนั้น และสอบสวนพยานประกอบค ารับของผู้ต้องหาด้วย 
  ง. พนักงานสอบสวนต้องใช้ความระมัดระวังในการสอบสวน และควรให้โอกาสแก่ผู้ให้การ
ได้คิดนึกทบทวนความจ าพร้อมด้วยเหตุผลโดยแม่นย า อย่าคาดคั้น หรือใช้ค าถามน าหรือมีถ้อยค าเป็นเชิงชวน 
ให้ความจ าคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเป็นมูลเหตุท าให้คดีเสียได้ เมื่อผู้ให้การคิดนึกไม่ได้จริงๆ ก็ต้องจดถ้อยค าตามเหตุ  
ที่จ าไม่ได้แล้วค้นหาพยานอื่นๆ ต่อไป 
  จ. กรณีค ารับสารภาพของผู้ต้องหานั้น พนักงานสอบสวนจ าต้องสอบสวนพยานหลักฐานในคดี
เสมือนว่าไม่มีค ารับสารภาพด้วยความละมุนละม่อมแต่โดยดี ให้ได้ความโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพ่ือไว้น า
สืบประกอบในศาล เพราะตามปกติค ารับสารภาพในชั้นสอบสวนจะฟังได้ต่อเมื่อโจทก์ก็ มีพยานหลักฐานอ่ืน
ประกอบ ถ้าพนักงานสอบสวนไปมัวหลงว่าผู้ต้องหารับสารภาพโดยดีแล้วรามือวางใจไม่เตรียมหาพยานหลักฐานไว้
ให้เพียงพอ หากจ าเลยไปถึงศาลกลับปฏิเสธหรือต่อสู้ว่าไม่ควรต้องโทษ ศาลจะไม่รับค ารับชั้นสอบสวนนั้นเสีย  
คดีนั้นก็เป็นอันว่าจ าเลยจะได้กระท าผิดจริงหรือไม่ และควรจะมีโทษเพียงไร ประการใด ก็ต้องสุดแล้วแต่จ าเลย 
จะน าสืบฝ่ายเดียว เพราะทางพนักงานสอบสวนมิได้เตรียมพยาน หลงแต่รับค าสารภาพซึ่งอาจเป็นเหตุให้จ าเลย 
หลุดพ้นอาญา หรือรับอาญาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
  ฉ. การสอบถามค าให้การผู้ต้องหาไม่ควรตั้งใจจู่โจม ควรถามแต่เฉพาะข้อส าคัญ ควรใช้วิธี
สนทนาแล้วค่อยๆ ถามไปทีละเล็กทีละน้อย ให้ได้ความข้อใดที่เป็นจุดส าคัญในคดี คือ อาการและวิธีการกระท าผิด
หรือเหตุผล หรือเป็นข้อประกอบให้เห็นว่าได้ท าผิดจริงดังกล่าวมาข้างต้น ส่วนการจดบันทึกให้จดให้ละเอียดแม้จะ
ยาวไปบ้างก็ไม่เป็นไร 

                                                           
๑๐  ประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล หน้า ๑๙๖ – ๒๐๓  
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๑๗๕ 
 
  ช. พนักงานสอบสวนอย่าคิดนึกเพียงแต่ข้อที่เกี่ยวแก่ในประเด็นเท่านั้น เพราะถ้าถือหลัก 
แต่ในประเด็นแล้วอาจจะท าให้คดีนั้นไม่รัดกุมพอ จึงจ าเป็นต้องสอบสวนเหตุผลทั้งหลายที่เกี่ยวแก่ประเด็น  
หรือเหตุผลอ่ืนใดที่ปรากฏแก่พนักงานสอบสวนเพ่ือประกอบพิจารณาถึงความจริงแห่งคดีอีกด้วย เช่น การพิสูจน์
ถ้อยค าและเหตุผลแห่งถ้อยค าพยานในคดี ยกตัวอย่าง นาย ก. พยานให้ถ้อยค าว่า เขาเคยมารับประทานอาหารที่หนึ่ง 
บังเอิญเวลาเกิดเหตุเขาก าลังรับประทานอาหารในที่นั้นเช่นเคย และขณะที่เขาเข้าไปในร้าน เขาได้เห็นนาย ข.  
ซึ่งเป็นเพ่ือนได้ทักทายกันแล้วออกจากร้านไป จะเห็นได้ว่าพนักงานสอบสวนทราบดีว่าเพ่ือนนาย ก. ไม่เห็น
เหตุการณ์ แต่ก็ควรสอบถ้อยค านาย ข.ตามค านาย ก. อ้างนั้น ถ้านาย ข.รับว่าพบเห็นนาย ก. จริง ก็เรียกว่า พนักงาน
สอบสวนได้พิสูจน์ค านาย ก. พยานไปในตัวว่า นาย ก. ได้ไปที่นั้นจริง ถ้านาย ข. ว่าไม่จริงก็จะได้ค้นคว้าพิสูจน์ค า
นาย ก. ต่อไปว่า ค าคนใดไม่จริงเป็นทางประกอบการพิจารณา 
  ซ.  พนักงานสอบสวนต้องพิจารณาพยานที่ได้มาให้ดีและสมเหตุสมผลไม่ใช่ขึ้นชื่อว่ามีพยานรู้เหน็ 
ในคดีแล้วเป็นพอ ขอให้พิจารณาตามแง่ของพยานดังต่อไปนี้ เช่น 
   ๑. มีนาย ก. พยานคนหนึ่งเดินทางผ่านที่เกิดเหตุ ท าให้รู้เห็นเหตุการณ์ในคดีนั้น 
พนักงานสอบสวนจึงต้องสอบปากค าไว้เป็นพยาน 
   ๒. มีนาย ข. พยานซึ่งปกติท าการค้าขายเป็นประจ าอยู่ในที่ที่เกิดเหตุ จึงท าให้พยาน 
เห็นเหตุการณ์ จึงสอบปากค าไว้เป็นพยาน 
   จากกรณีดังกล่าว มีทั้งนาย ก. และนาย ข. ที่ให้การในเหตุนี้ พนักงานสอบสวนจะต้อง
พิจารณาชั่งน้ าหนัก ซึ่งตามปกติจะต้องเชื่อถ้อยค านาย ข. เป็นหลัก เพราะถือว่าเป็นพยานฐานที่เกิดเหตุและพยาน
ค้าขายประจ าในที่นั้น 
   ส่วนนาย ก. พยานรู้เห็นเหตุการณ์เช่นกัน แต่พนักงานสอบสวนอย่าลืมว่า นายคนนี้ 
เป็นเพียงแต่เดินทางผ่านมาเห็นเหตุการณ์ พยานชนิดนี้เรียกได้ว่าบังเอิญมาเห็นเหตุการณ์พอเหมาะพอเจาะ 
ซึ่งโดยปกติแล้วอาจเป็นทางท าให้ผู้ได้ยินได้ฟังสงสัยค าพยานชนิดนี้อยู่ในตัว น้ าหนักย่อมผิดกับพยานคนที่ท าการ
ค้าขายประจ าอยู่ในสถานที่เป็นธรรมดา เพราะพยานอยู่ประจ าสถานที่นั้นเป็นหลักฐานที่อยู่ประจ าแน่นอนยิ่งกว่า
พยานที่เดินผ่าน 
   จึงมีปัญหาว่า จะท าอย่างไรกับข้อสงสัยในถ้อยค าของพยานนาย ก. ให้มีน้ าหนักได้ 
ในกรณีนี้พนักงานสอบสวนจึงต้องสอบค้นคว้าต่อไปอีกว่า 
   ๑. โดยปกติเวลานั้นๆ นาย ก. ต้องเดินผ่านที่เกิดเหตุทุกวัน เพราะต้องไปประกอบกิจ
ธุระเสมอๆ แล้วสอบผู้รู้เห็นประกอบ หรือ 
   ๒. โดยปกตินาย ก. ไม่ค่อยเดินทางผ่านที่เกิดเหตุ แต่บังเอิญวันนั้นมีกิจต้องเดินผ่าน 
ก็ต้องสอบถึงกิจที่พยานอ้างว่าต้องผ่านทางนั้น เพราะเหตุผลนั้นๆ ตลอดจนผู้ที่ติดต่อกับกิจของพยาน จะเป็น  
ตัวพิสูจน์ไปในตัวว่า พยานได้เดินผ่านไปในที่เกิดเหตุจริง 
  ฌ. การสอบสวนพยานนั้น ควรจะระลึกอีกอย่างหนึ่งว่า โดยปกติธรรมดาเหตุการณ์ทุกอย่าง 
เมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผล การที่จะสอบสวนพยานนั้นไม่ควรจะเลือกสอบสวนแต่พยานที่รู้เห็นตรงกันเพียงจ าพวกเดียว 
พยานเช่นนั้นอาจจับเหตุผลจริงหรือเท็จได้ยากมักจะมีข้อสงสัยได้ต่างๆ เพราะพยานสามารถจะยืนอยู่เพียงสองค า 
คือค าว่า “เห็น” หรือ “ไม่เห็น” หรือค าว่า “จริง” หรือ “ไม่จริง” ฉะนั้น พนักงานสอบสวนจะต้องสอบสวน
เหตุผลประกอบอ่ืนที่น ามาหรือเป็นเหตุให้พยานได้รู้เห็นเหตุการณ์นั้นๆ และภายหลังที่พยานรู้เห็นเหตุการณ์ได้พูดจา
บอกกล่าวแก่ใครหรือไม่ เพราะเหตุผลกลใดจึงบอกหรือไม่บอก เมื่อได้สอบสวนเหตุผลดังกล่าวก็เป็นทางหนึ่งที่จะเชื่อ 
พยานคนนั้นได้หรือไม่เพียงใด และมีทางท่ีจะสอบสวนเหตุผลอื่นใดประกอบน้ าหนักแห่งถ้อยค านั้นได้อีก 
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 ๕.๓ ข้อสังเกตในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีเลือกตั้ง๑๑ 
  ก. ในการรวบรวมพยานเอกสาร พนักงานสืบสวนสอบสวนต้องสอบปากค าผู้อ้างเสมอว่า 
ได้เอกสารมาอย่างไร และให้ผู้อ้างส่งเอกสารลงลายมือชื่อรับรองไว้ในเอกสารนั้นทุกแผ่น และให้สอบสวนปากค ายืนยัน
ข้อเท็จจริงในเอกสารนั้นด้วย 
  ข. ในการรวบรวมพยานวัตถุนั้น โดยปกติของกลางที่น ามาสู่ส านวนการสืบสวนสอบสวน
มักจะประกอบด้วยสิ่งของ ดังนี้ 
   ๑. เงิน เมื่อจัดท าบัญชีของกลางแล้ว ให้ถ่ายเอกสารเงินของกลางติดไว้ในส านวนด้วย 
และสอบปากค าผู้น าส่งด้วยว่า ได้เงินดังกล่าวมาอย่างไร เกี่ยวข้องกับผู้สมัครคนใด หรือไม่ อย่างไร 
   ๒. ภาพถ่ายต้องสอบปากค าผู้ถ่ายหรือผู้น าส่งนั้นให้ได้ความว่า ถ่ายที่ไหน เมื่อใด  
ในเหตุอย่างไร บุคคลในภาพนั้นคือใครบ้าง การอ้างส่งเพื่อพิสูจน์อะไร รวมทั้งให้จัดท าค าอธิบายในภายด้วย 
   ๓. เทปบันทึกเสียง เทปวีดิโอ แผ่นซีดี ให้สอบปากค าผู้น าส่ง ผู้บันทึกเสียงหรือภาพ 
ให้ได้ความว่า กระท าที่ไหน เมื่อใด ในเหตุการณ์ใด โดยให้ผู้น าส่งจัดท ารายงานการถอดเสียงโดยให้ผู้บันทึกเสียง
หรือหรือบันทึกภาพลงลายมือชื่อรับรองไว้ พร้อมทั้งให้บอกรายละเอียดว่ามีวัตถุประสงค์จะน ามาเป็นหลักฐาน
ประกอบประเด็นหรือข้อกล่าวหาใด โดยให้ผู้น าส่งลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย 
  ค. ในการท าแผนที่และถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุเพ่ือใช้เป็นรากฐานแสดงความเข้าใจสถานที่
และเป็นประโยชน์แก่คดีนั้นๆ อย่างน้อยควรต้องด าเนินการในสาระส าคัญดังนี้ 
   ๑. จัดให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือพยานซึ่งผู้น าชี้สถานที่เกิดเหตุนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ใน
แผนที่เกิดเหตุนั้นด้วยทุกราย ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนที่เกิดเหตุนั้นมีน้ าหนักฟังเป็นพยานหลักฐานได้มั่นคงยิ่งขึ้น และป้องกัน
มิให้บุคคลผู้น าชี้สถานที่เกิดเหตุนั้นโต้แย้งคัดค้านแผนที่เกิดเหตุนั้น ในชั้นศาลอันจะท าให้เสียหายแก่รูปคดีได้ด้วย 
   ๒. แผนที่เกิดเหตุต้องแสดงทิศทางการเข้าออกของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนั้น 
รวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ความเคลื่อนไหวของผู้กระท าผิดในขณะเกิดเหตุ ก่อนเกิดเหตุ หรือหลังเกิดเหตุ 
และอ่ืนๆ เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ข้อเท็จจริงต่างๆ แจ่มกระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
   ๓. นอกจากจัดท าแผนที่เกิดเหตุโดสังเขปแล้ว พนักงานสืบสวนสอบสวนควรจัดให้มี
การถ่ายรูปสถานที่เกิดเหตุและร่องรอยต่างๆ ประกอบเข้าไว้ในส านวนเพื่อประโยชน์ในคดีอีกชั้นหนึ่งด้วย 
  ง. หัวใจส าคัญอีกประการหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนคือ การจัดท าบันทึกของ
คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนเพ่ือจะได้ทราบว่า ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น  
มีผู้ใด ท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ทราบพฤติการณ์แห่งกรณีและเอกสารต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้
ในส านวนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งท าการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จ โดยบันทึกดังกล่าวต้องระบุสถานที่ วันเดือนปี 
และต าแหน่งของผู้ปฏิบัติ และให้ผู้บันทึกลงลายมือชื่อของตนในบันทึกนั้น ถ้ามีผู้เกี่ยวข้องก็ให้ผู้เกี่ยวข้องนั้น   
ลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วยก็ได้ เช่น ผู้ร้องหรือผู้ถูกร้องที่ประสงค์จะน าพยานมาให้สอบปากค าอีกกี่ปาก เมื่อใด 
ถ้าไม่น ามาให้ถือว่าเพียงพอแล้ว เป็นต้น 
 ๕.๔ ข้อพึงระมัดระวังในการสืบสวนหรือไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี ้
  (ก) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้สามารถระบุตัวผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหา 
  (ข) ห้ามเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการข่าว 

                                                           
๑๑  เอกสารประกอบการอบรมโครงการเพิ่มประสทิธิภาพด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวน วชิาข้ันตอนและวิธีการท าส านวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียนการเลือกต้ังส าหรับ
พนักงานสืบสวนสอบสวนของส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
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  (ค) ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากผู้ชี้เบาะแส 
  (ง) ต้องรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน 
 ๕.๕ การปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน๑๒ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่มต่อเมื่อได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีการ
ก าหนดขอบเขตแห่งหน้าที่และอ านาจของเจ้าพนักงานไว้ ส่วนการสืบสวนหรือไต่สวนคดีเลือกตั้งนั้น ให้เริ่ม
ด าเนินการได้เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนจากเจ้าพนักงานดังกล่ าว  
และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเรื่องท่ีมีการสั่งให้สืบสวนหรือไต่สวนแล้ว พนักงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง  
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และมีอ านาจเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในการท าส านวนการสืบสวนและไต่สวนเท่านั้น 
  ส่วนการสืบสวนหาข่าว การสอดส่อง การรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ 
ความเคลื่อนไหวในการเลือกตั้งนั้น สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องรอให้มีการแต่งตั้งดังกล่าว 
และเพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
หรือหน่วยงานของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ด้วย 
  

                                                           
๑๒ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ที่ ลต ๐๐๐๙/ว ๑๐๓๕ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนและไต่สวนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
และการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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บทที่ ๖  
แนวทางการจัดเรียงส านวนการสืบสวนหรือไต่สวน 

 เมื่อคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ท าการสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้รวบรวมเอกสารต่างๆ ในการสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภารวมเข้าส านวนไว้ โดยการเรียงล าดับ
เอกสารในส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภานั้น คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า “ให้เรียงล าดับ
เอกสารที่เกิดขึ้นก่อนไว้ด้านล่างสุด ส่วนเอกสารที่เกิดขึ้นภายหลังให้เรียงไล่ขึ้นบนมาตามล าดับ” ดังนั้น เพ่ือให้การ
จัดท าเอกสารในส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนเป็นรูปแบบเดียวกันและสามารถค้นหาเอกสารได้สะดวกขึ้น จึงให้
จัดท าเอกสารในส านวนการสืบสวนหรือไต่สวนใหม่โดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๖.๑ การเรียงล าดับเอกสารในส านวนการสืบสวนหรือไต่สวน ให้เรียงตามล าดับเอกสารที่เกิดขึ้น
ก่อนไว้ด้านล่างสุด ส่วนเอกสารที่เกิดขึ้นภายหลังให้เรียงไล่ขึ้นบนมาตามล าดับ ดังนี้ 
  (๑) ปกส านวน 
  (๒) บัญชีส านวนการสืบสวน/ การไต่สวน 
  (๓) รายงานการสืบสวน/ รายงานการไต่สวน/ รายงานการตรวจมูลกรณี 
  (๔) บันทึกถ้อยค าผู้ร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงล าดับผู้ร้อง) 
  (๕) บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ร้อง  (ถ้ามีหลายคนให้เรียงตามล าดับเหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคน ให้เรียงตามล าดับความส าคัญของพยาน) 
  (๖) บันทึกถ้อยค าผู้ถูกร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงล าดับผู้ถูกร้อง) 
  (๗) บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง (ถ้ามีหลายคนให้เรียงตามล าดับเหตุการณ์ ก่อนเกิดเหตุ 
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ และถ้าในแต่ละเหตุการณ์มีพยานหลายคน ให้เรียงตามล าดับความส าคัญของพยาน) 
  (๘) บันทึกถ้อยค าพยานที่สืบสวน/ ไต่สวนประกอบส านวน โดยเรียงตามจ านวนพยาน 
และล าดับเหตุการณ์ 
  (๙) พยานเอกสาร 
  (๑๐) พยานวัตถุ 
  (๑๑) บัญชีของกลาง 
  (๑๒) แผนที่เกิดเหตุ 
  (๑๓) หนังสือเชิญไปให้ถ้อยค า 
  (๑๔) หมายเรียกพยาน/ หมายเรียกพยานเอกสาร/ พยานวัตถุ 
  (๑๕) บันทึกการแจ้งและรับทราบเหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา 
  (๑๖) หนังสือโต้ตอบ เช่น หนังสือท่ีติดต่อโต้ตอบ สอบถามระหว่างคณะกรรมการสืบสวน 
และไต่สวนกับหน่วยงานต่างๆ โดยให้น าหนังสือที่ตอบกลับมาประกอบคู่กับส าเนาที่คณะกรรมการสืบสวนและ 
ไต่สวนท าไปสอบถาม กรณีที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าหนังสือสอบถามไปหลายแห่งให้เรียงล าดับ  
ตามวันเวลาที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนท าไปสอบถามเป็นหลัก ส่วนหนังสือตอบจะตอบก่อนหลังไม่ต้อง
ค านึงถึง ถ้าเป็นการสอบถามในเรื่องเดียวกันหลายครั้งให้เรียงล าดับตามวันเวลาที่สอบถามและเรียงอยู่ในเรื่อง
เดียวกัน 
  (๑๗) หนังสือขอขยายระยะเวลาการสืบสวน/ ไต่สวน 
  (๑๘) บันทึกคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
  (๑๙) หนังสือมอบเรื่องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
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๑๗๙ 
 
  (๒๐) รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน หรือรายงานการรับเหตุอันควร
สงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน 
  (๒๑) บันทึกพิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และอาจมีการพิจารณาเสนอให้
มีการตรวจมูลกรณี 
  (๒๒) ค าร้อง/ เหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ 
  (๒๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
  (๒๔) ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องคัดค้าน เช่น ประกาศผู้อ านวยการการเลือกระดับ
จังหวัด/ ระดับอ าเภอ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด/ ระดับอ าเภอ, รายงานผลการนับคะแนน  
การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอ าเภอ/ ระดับจังหวัด/ ระดับประเทศ 
  (๒๕) พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา/ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง ก าหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 
 ๖.๒ เอกสารนอกเหนือจากข้อ ๖.๑ ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนพิจารณาเทียบเคียงว่า 
ควรจัดอยู่ในเรื่องใด แล้วให้จัดเรียงเข้าอยู่ในเรื่องและล าดับนั้นๆ 
 ๖.๓ การให้หมายเลขเอกสารในส านวนการสืบสวน/ ไต่สวน เมื่อจัดเรียงเอกสารตามข้อ ๖.๑ แล้ว 
ให้เริ่มต้นหมายเลขเอกสารจากแผ่นล่างสุดเป็นอันดับแรกข้ึนมาตามล าดับ เพราะเผื่อมีไว้ส าหรับการสืบสวน/ไต่สวน
เพ่ิมเติม ส าหรับกรณีการสืบสวน/ ไต่สวนที่มีบันทึกถ้อยค าคนเดียวกันหลายแผ่น หรือเอกสารเรื่องเดียวกัน 
มีหลายแผ่น ให้ใช้เลขล าดับบัญชีส านวนการสืบสวน/ ไต่สวนเพียงเลขเดียว แล้วใช้ทับ (/) ตามจ านวนแผ่น โดยให้
แผ่นท้ายเป็น /๑ ขึ้นมาก่อน เพ่ือป้องกันมิให้จ านวนล าดับเอกสารมีการเพิ่มเติมขึ้นมา 
 ๖.๔ กรณีมีการสั่งสืบสวน/ ไต่สวนเพิ่มเติมในส านวนการสืบสวน/ ไต่สวน ให้เรียงเอกสาร
เพ่ิมเติมจากบัญชีส านวนการสืบสวน/ ไต่สวนเดิม และให้หมายเลขล าดับเอกสารที่เพ่ิมเติมขึ้นใหม่ เรียงล าดับ
เช่นเดียวกันโดยอนุโลม 
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๑๘๐ 
 

(ตัวอย่าง) 
บัญชีส านวนการสืบสวน/ไต่สวน 

เรื่องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
อ าเภอ.................................จังหวัด.............................. 

 
ล าดับ รายการเอกสาร หน้าที-่หน้าที่ จ านวนแผ่น หมายเหตุ 

๑ ปกส านวน ๗๐ ๑  
๒ บัญชีส านวนการสืบสวน/ การไต่สวน ๖๘-๖๙ ๒  
๓ รายงานการสืบสวน/ รายงานการไต่สวน/  

รายงานการตรวจมูลกรณี 
๕๘-๖๗ ๑๐  

๔ บันทึกถ้อยค าผู้ร้อง ๕๖-๕๗ ๒  
๕ บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ร้อง ๕๑-๕๕ ๕  
๖ บันทึกถ้อยค าผู้ถูกร้อง ๔๙-๕๐ ๒  
๗ บันทึกถ้อยค าพยานฝ่ายผู้ถูกร้อง ๔๖-๔๘ ๓  
๘ บันทึกถ้อยค าพยานที่สืบสวน/ ไต่สวนประกอบส านวน ๔๑-๔๕ ๕  
๙ พยานเอกสาร ๓๕-๔๐ ๖  

๑๐ พยานวัตถุ  ๓๔ ๑  
๑๑ บัญชีของกลาง ๓๓ ๑  
๑๒ แผนที่เกิดเหตุ ๓๒ ๑  
๑๓ หนังสือเชิญไปให้ถ้อยค า ๒๙-๓๑ ๓  
๑๔ หมายเรียกพยาน/ หมายเรียกพยานเอกสาร/ พยานวัตถุ ๒๗-๒๘ ๒  
๑๕ บันทึกการแจ้งและรับทราบเหตุแห่งการสืบสวน/  

ข้อกล่าวหา 
๒๕-๒๖ ๒  

๑๖ หนังสือโต้ตอบ เช่น หนังสือที่ติดต่อโต้ตอบกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

๒๑-๒๔ ๔  

๑๗ หนังสือขอขยายระยะเวลาการสืบสวน/ ไต่สวน ๑๙-๒๐ ๒  
๑๘ บันทึกคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ๑๖-๑๘ ๓  
๑๙ หนังสือมอบเรื่องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ๑๕ ๑  
๒๐ รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน  

หรือ รายงานการรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไว้
ด าเนินการสืบสวน/ ไต่สวน 

๑๔ ๑  

๒๑ บันทึกพิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
และอาจมีการพิจารณาเสนอให้มีการตรวจมูลกรณี 

๑๑-๑๓ ๓  

๒๒ ค าร้อง ๘-๑๐ ๓  
๒๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ๗ ๑  
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๑๘๑ 
 

 
ล าดับ รายการเอกสาร หน้าที-่หน้าที่ จ านวนแผ่น หมายเหตุ 
๒๔ ประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการร้องคัดค้าน เช่น ประกาศ

ผู้อ านวยการการเลือกระดับจังหวัด/ ระดับอ าเภอ เรื่อง 
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด/ ระดับอ าเภอ, 
รายงานผลการนับคะแนน การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับ
อ าเภอ/ ระดับจังหวัด/ ระดับประเทศ 

๒-๖ ๕  

๒๕ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา/ ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก าหนดวันเลือกและวัน
รับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 

๑ ๑  

 
รวมเอกสาร   จ านวน ๒๕ รายการ   จ านวน ๗๐ แผ่น 

 
ลงชื่อ                                    คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

(                                      ) 
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๑๘๒ 
 
   

 
 
 
 

บทที่ ๗ 
ตัวอย่างแบบพิมพ์และหนังสอืต่างๆ 

เกี่ยวกับการสืบสวนหรือไต่สวน 
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๑๘๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่      (ระบุชื่อส่วนงานที่ออกหนังสือ)   
วันที่    
เรื่อง  รายงานการรับค าร้องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
เอกสารประกอบเรื่อง  ส าเนาค าร้อง จ านวน        แผ่น 

พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งรับค าร้อง        (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามท่ีมีการกล่าวหา]        ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่  
ตามค าร้องที่บันทึกข้อมูลไว้ในสมุดทะเบียนเลขรับที่            /             เมื่อวันที่  
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)                (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                          ผู้ร้อง 
นาย/นาง/นางสาว)                  (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุสถานะด้วย)                            ผู้ถูกร้อง 
จ านวน          ข้อกล่าวหา รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ข้อกล่าวหาที่ ๑                          มี ๒ ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        ไม่รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)  

และได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือ ที่                           แล้ว 
๒. ข้อกล่าวหาที่ ๒                          รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๓. ข้อกล่าวหาที่ ๓                          ไม่รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)  

และได้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหนังสือ ที่                           แล้ว 
รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามส าเนาค าร้องที่แนบมาพร้อมนี้ 

 (ลงชื่อ)   
 ( ) 
                                                                    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ 
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
   (ระบุชื่อส่วนงาน)  
โทร    
โทรสาร   
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณี 

แบบ สตว. ๑  ตัวอย่าง  
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๑๘๔ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่      (ระบุชื่อส่วนงานที่ออกหนังสือ)  
วันที่   
เรื่อง  รายงานการรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
เอกสารประกอบเรื่อง  ส าเนาเอกสารต้นเรื่อง จ านวน        แผ่น 

พร้อมนี้ ขอรายงานการสั่งรับเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ  (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับ
คะแนนเลือกตั้ง”)        [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ตามที่มีการกล่าวหา]           ในการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่                           กรณีมีการกล่าวหา (นาย/นาง/นางสาว)   (กรณีเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ระบุ
สถานะด้วย)         จ านวน          ข้อกล่าวหา รายละเอียด ดังนี้ 

๑. ข้อกล่าวหาที่ ๑                          มี          ประเด็น ดังนี้ 
 ๑.๑ ประเด็นที่ ๑                        รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
 ๑.๒ ประเด็นที่ ๒                        รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 
๒. ข้อกล่าวหาที่ ๒                          รับเรื่องไว้ด าเนินการ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”) 

รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามส าเนาเอกสารต้นเรื่องที่แนบมาพร้อมนี้ 

 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
                                                                    ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ 
                                                                       เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
   (ระบุชื่อส่วนงาน)  
โทร    
โทรสาร   
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณ ี
  

แบบ สตว. ๒  ตัวอย่าง  
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๑๘๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการตรวจมูลกรณี 
วันที ่                                          . 

กรณี (นาย/นาง/นางสาว)                                 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)   
หมายเลข         [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่  

 (นาย/นาง/นางสาว)                                 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น    (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)   
หมายเลข         [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้รับการเลือกตั้ง)”] (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 

เรียน  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.. ./ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง”) 

ตามที ่(ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง”) 
มีค าสั่ง เมื่อวันที่         มอบหมายให้   (ระบุชื่อ – นามสกุล และต าแหน่งเจ้านนักงานที่ได้รับมอบหมาย)  
ด าเนินการตรวจมูลกรณี ในกรณี  (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  [ระบุชื่อองค์กร รวมทั้ง 
เขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการตรวจมูลกรณ]ี   ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่        มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม นั้น 

บัดนี ้ได้ท าการตรวจมูลกรณีเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
๑.  สรุป  (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑   (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม นร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
      
   ประเด็นที่ ๒   
      
     

 ๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒    
     
     
 ๒. สรุปการตรวจมูลกรณี ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า       
   (ระบุข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณี)  
     

แบบ สตว. ๓  ตัวอย่าง  
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๑๘๖ 
 
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า   (ระบุ “ค าร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
ตามข้อ ๒.๑    (ระบุ เช่น มีหลักฐานหรือข้อมูลนอสมควรเนียงนอที่จะด าเนินการสืบสวนต่อไปได้/ มีหลักฐาน 
หรือข้อมูลนอสมควรเนียงนอที่จะด าเนินการไต่สวนต่อไปได้/ มีหลักฐานหรือข้อมูลไม่เนียงนอที่จะด าเนินการ  
สืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ เป็นต้น)    จึงเห็นควร     
  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า  
     
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                               ตามข้อ ๒.๒          
                              จึงเห็นควร  
 ๓. สรุปการตรวจมูลกรณี ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  ข้อเท็จจริงจากการตรวจมูลกรณี สรุปได้ความว่า  
     
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า                               ตามข้อ ๓          
                              จึงเห็นควร  
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
   เห็นควร     
   ประเด็นที่ ๒ 
   เห็นควร   
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
   เห็นควร   
 พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจมูลกรณีข้างต้น รวมเอกสาร         แผ่น 
มาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (ลงชื่อ)    
         ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  
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๑๘๗ 
 
ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
   (ระบุความเห็นนร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
      
     

 (ลงชื่อ)     
         ( ) 
            (ระบุต าแหน่ง)  
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก “การเลือกตั้ง” 

เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณี 
๒. ให้พิมพ์เลขหน้ำที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ยกเว้นหน้าแรกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 
๔. ให้พิมพ์ค ำต่อเนื่องของข้อควำมที่จะยกไปพิมพ์หน้ำต่อไปไว้ด้ำนล่ำงทำงมุมขวำของหน้ำนั้นๆ แล้วตำมด้วย  

... (จุด ๓ จุด) เช่น หน้าต่อไปเริ่มต้นด้วยข้อความว่า “ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า” ให้พิมพ์ค าต่อเนื่องดังนี้   /ได้พิจารณา... 
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๑๘๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสืบสวน 

ที ่  
 วันที ่   

 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง 
ระหว่าง 
 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ถูกร้อง 

เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ตามค าสั่ง                                  ลงวันที่                             ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ท าการสืบสวน กรณี      (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวน         ในการเลือกตั้ง              เมื่อวันที่   
ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง/ กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”) ได้สั่งให้ด าเนินการสืบสวน เมื่อวันที่         นั้น 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ด าเนินการสืบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ 
ดังนี้ 

๑.  สรุป  (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑   (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม นร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     
   ประเด็นที่ ๒   
     

แบบ สตว. ๔  ตัวอย่าง  
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๑๘๙ 
 

 ๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒   
     
     
 ๒. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ - สกุล)          ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ - สกุล)          (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
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๑๙๐ 
 
  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      ผูร้้อง ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการสืบสวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
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๑๙๑ 
 
  เหตุแห่งการสืบสวนที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (ถ้ามี) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
  พยานบุคคลที่สืบสวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
  (๑)          
      
  (๒)          
      
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจากการสืบสวน ฟังได้ว่า  
      
      
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
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๑๙๒ 
 
 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการสืบสวน รวมเอกสาร           แผ่น มาเพ่ือ 
โปรดพิจารณาต่อไป 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้าม)ี 
     
   (ระบุความเห็นนร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     

 (ลงชื่อ)     
         ( ) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         . 
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีเป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก “การเลือกตั้ง” 

เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณ ี
๒. ให้ตัดส่วนของความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดออก ในกรณีการสืบสวนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 

๓. ให้พิมพ์เลขหน้ำที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ยกเว้นหน้าแรกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 
๔. ให้พิมพ์ค ำต่อเนื่องของข้อควำมที่จะยกไปพิมพ์หน้ำต่อไปไว้ด้ำนล่ำงทำงมุมขวำของหน้ำนั้นๆ แล้วตำมด้วย  

... (จุด ๓ จุด) เช่น หน้าต่อไปเริ ่มต้นด้วยข้อความว่า “๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒” ให้พิมพ์ค าต่อเนื่อง 
ดังนี้   /๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒... 
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๑๙๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการไต่สวน 

ที ่  
 วันที ่   

 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ร้อง 
ระหว่าง 
 (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] ผู้ถูกร้อง 

เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผ่านผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง) 

ตามค าสั่ง                                  ลงวันที่                             ได้แต่งตั้งให้ 
๑.   
๒.   
๓.   

เป็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ท าการไต่สวน กรณี      (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)  
[ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวน         ในการเลือกตั้ง              เมื่อวันที่   
ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่ง  (ระบุ “ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด.../ เลขาธิการคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง/ กรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมการการเลือกตั้ง”) ได้สั่งให้ด าเนินการไต่สวน เมื่อวันที่         นั้น 

คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ด าเนินการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑.  สรุป  (ระบุ “เรื่องตามค าร้องของผู้ร้อง/ กรณีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏ”) 
 ๑.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑   (ระบุข้อกล่าวหาโดยย่อตามบทบัญญัติ)  
  ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 

ท าไม นร้อมระบบุทบัญญัติที่เป็นความผิด)    (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     
   ประเด็นที่ ๒   
     
  

แบบ สตว. ๕  ตัวอย่าง  
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๑๙๔ 
 

 ๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒   
     
     
 ๒. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ๒.๑ ประเด็นที่ ๑ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ - สกุล)          ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ - สกุล)          (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   (๒)      (ระบุชื่อ - สกุล)          พยาน ให้การว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
      
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
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๑๙๕ 
 
  ๒.๒ ประเด็นที่ ๒ 
   พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
   ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
   พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
   พยานบุคคลที่ไต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
   (๑)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
   (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
   พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
   (๑)          
      
   (๒)          
      
   ความเห็น 
   ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
      
      
   ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๓. สรุปการไต่สวน ในข้อกล่าวหาที่ ๒ 
  พยานหลักฐานฝ่ายผู้ร้อง (ถ้ามี) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      ผู้ร้อง ให้การว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
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๑๙๖ 
 
  ข้อกล่าวหาที่แจ้งแก่  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
      
      
  พยานหลักฐานฝ่าย  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                       (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) ให้การว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
  พยานบุคคลทีไ่ต่สวนประกอบ (จ านวน         ปาก) 
  (๑)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
  (๒)                                      พยาน ใหก้ารว่า  
      
  พยานหลักฐานอ่ืนๆ (พยานเอกสารและพยานวัตถุ) 
  (๑)          
      
  (๒)          
      
  ความเห็น 
  ข้อเท็จจริงจากการไต่สวน ฟังได้ว่า  
      
      
      
  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
      
จึงเห็นควร      
 ๔. สรุปความเห็น 
  ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
   ประเด็นที่ ๑ 
     
     
   ประเด็นที่ ๒ 
     
     
  ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ 
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๑๙๗ 
 
 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ขอเสนอส านวนการไต่สวน รวมเอกสาร           แผ่น มาเพ่ือ 
โปรดพิจารณาต่อไป 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                            . (ถ้าม)ี 
     
   (ระบุความเห็นนร้อมเหตุผลของแต่ละข้อกล่าวหา)  
     
     

 (ลงชื่อ)     
         ( ) 
 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                         . 
                   (ระบุ วัน เดือน ปี)  
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีเป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก “การเลือกตั้ง” 

เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
๒. ให้ตัดส่วนของความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดออก ในกรณีการไต่สวนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพรรคการเมืองซึ่งเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักร 

๓. ให้พิมพ์เลขหน้ำที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ยกเว้นหน้าแรกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 
๔. ให้พิมพ์ค ำต่อเนื่องของข้อควำมที่จะยกไปพิมพ์หน้ำต่อไปไว้ด้ำนล่ำงทำงมุมขวำของหน้ำนั้นๆ แล้วตำมด้วย  

... (จุด ๓ จุด) เช่น หน้าต่อไปเริ ่มต้นด้วยข้อความว่า “๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒” ให้พิมพ์ค าต่อเนื่อง 
ดังนี้   /๑.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒... 
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๑๙๘ 
 

 
 
 
 
 
 

 

บันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง          

เขตเลือกตั้งท่ี      อ าเภอ                    จังหวัด                       หมายเลข      

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
        (ระบุสถานที่ท่ีออกบันทึก)  
   
 วันที่   

ด้วยในการเลือกตั้ง                     เมื่อวันที่                 มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ”)  ว่า (นาย/นาง/นางสาว)                       ผู้สมัครรับเลือกตั้ง                    หมายเลข   
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน   (ระบุบทบัญญัติที่ฝ่าฝืน) จึงจัดท าบันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ  (ระบุ “๔๕/ ๕๔/ ๖๗”) แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ....  เพ่ือแจ้งให้ท่านทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/  
ข้อกล่าวหา”)  ดังนี้ 

๑.       (ระบุข้อกล่าวหา โดยอธิบายข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  
  
  

๒.       (ระบุข้อกล่าวหา โดยอธิบายข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  
   

ตาม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้างต้น ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค าหรือมี
หนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟัง
การชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ 

 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
         (ระบุต าแหน่ง)  

แบบ สตว. ๖  ตัวอย่าง  
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๑๙๙ 
 

 
ส่วนบันทึกรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วยว่า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือชี้แจง

แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจง 
แสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                             ได้รับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ 
ข้อกล่าวหา”) และสิทธิที่จะพึงมีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกการแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตามบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ฉบับลงวันที่   (ระบุวัน เดือน ปี ของบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา)   
ข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่           เดือน                            พ.ศ.              เวลา                    นาฬิกา 

 (ลงชื่อ)      ผู้ถูกกล่าวหา  
 ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีเป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก “การเลือกตั้ง” 

เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
๒ ให้พิมพ์เลขหน้ำที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ยกเว้นหน้าแรกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 
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๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
กรณี (นาย/นาง/นางสาว)    (ระบุชื่อผู้ถูกร้อง)          ผู้สมัครรับเลือกตั้ง          

เขตเลือกตั้งท่ี      อ าเภอ                    จังหวัด                       หมายเลข      

 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
        (ระบุสถานที่ท่ีออกบันทึก)  
   
 วันที่   

ด้วยในการเลือกตั้ง                  เมื่อวันที่                 มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย
หรือความปรากฏ”)  ว่า (นาย/นาง/นางสาว)                     ผู้สมัครรับเลือกตั้ง                  หมายเลข   
กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืน       (ระบุบัญญัติที่ฝ่าฝืน)             คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณา 
ครั้งที่              เมื่อวันที่               มีมติให้  (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมกรรมการ
ช่วยตรวจส านวน”)  จัดท าบันทึกการแจ้งและรับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตามมาตรา ๔๓ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๖๗ แห่งระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. ....  

   (ระบุ “เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง/ คณะกรรมกรรมการช่วยตรวจส านวน”)                     
จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ดังนี้ 

๑.       (ระบุข้อกล่าวหา โดยอธิบายข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

๒.       (ระบุข้อกล่าวหา โดยอธิบายข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานโดยสรุป)  
  
  

ตาม  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) ข้างต้น ท่านมีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค าหรือมี
หนังสือชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟัง
การชี้แจงแสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ 

 (ลงชื่อ)      
 ( ) 
         (ระบุต าแหน่ง)  
  

แบบ สตว. ๗  ตัวอย่าง  
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๒๐๑ 
 

ส่วนบันทึกรับทราบข้อกล่าวหา 
ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วยว่า ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค าหรือมีหนังสือชี้แจง

แสดงพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา และมีสิทธิที่จะให้ทนายความหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจเข้าร่วมฟังการชี้แจง 
แสดงหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาได้ 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                           ได้รับทราบ  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/  
ข้อกล่าวหา”) และสิทธิที่จะพึงมีในฐานะผู้ถูกกล่าวหา พร้อมทั้งได้รับคู่ฉบับบันทึกการแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่ง 
การสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”)  ตามบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ฉบับลงวันที่   (ระบุวัน เดือน ปี ของบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา)   
ข้างต้นแล้ว เมื่อวันที่           เดือน                            พ.ศ.              เวลา                    นาฬิกา 

 (ลงชื่อ)      ผู้ถูกกล่าวหา  
 ( ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีเป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก “การเลือกตั้ง” 

เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
๒ ให้พิมพ์เลขหน้ำที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ยกเว้นหน้าแรกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 
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๒๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่   
ที ่            /    

วันที ่                                          . 

เรื่อง การ  (ระบุ “สืบสวน/ ไต่สวน”)   กรณี   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)   
[ระบุชื่อองคก์ร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน)]  

ผู้ร้อง (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] 
ผู้ถูกร้อง (นาย/นาง/นางสาว)  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น  (ระบุชื่อการเลือกตั้ง)  
   หมายเลข       [ระบุ “(ได้รับการเลือกตั้ง)/ (ไม่ได้ 
   รับการเลือกตั้ง)”] 
วันครบวาระ วันที่  
 (หากเป็นกรณีอ่ืนให้ระบุด้วย เช่น แทนต าแหน่งที่ว่างเนื่องจาก เสียชีวิต/ ลาออก/ 

ยกฐานะ/ ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ระบุวันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วย) 
วันเลือกตั้ง วันที่  
วันยื่นค าร้อง วันที่  
วันประกาศผลการเลือกตั้ง วันที่  
ข้อกล่าวหา 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑     (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)       จ านวน ๒ ประเด็น 
 ข้อกล่าวหาที่ ๒     (ระบุข้อกล่าวหาตามบทบัญญัติ)  
การแจ้ง  (ระบุ “เหตุแห่งการสืบสวน/ ข้อกล่าวหา”) 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๑ แจ้งเมื่อวันที่              แก่ (นาย/นาง/นางสาว)  
  ประเด็นที่ ๑ แจ้งเมื่อวันที่              แก่ (นาย/นาง/นางสาว)  
 ข้อกล่าวหาที่ ๒ แจ้งเมื่อวันที่        แก่          (กรณีไม่แจ้ง ระบุ “ไมม่ีการแจ้งข้อกล่าวหา”) 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
 ประเด็นที่ ๑    (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  
นร้อมระบุบทบัญญัติท่ีเป็นความผิด)   (หากมีข้อกล่าวหาย่อยในประเด็น ให้แยกย่อยเป็น “กรณี”)  
     

แบบ สตว. ๘  ตัวอย่าง  
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๒๐๓ 
 
 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า       
                     (ระบุข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน/ ไต่สวน โดยสรุป)  
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า              
     
         (ปรับข้อเท็จจริง นฤติการณ์ การกระท านั้น เข้าข่ายความผิดหรือไม่ อย่างไร นร้อมเหตุผลประกอบ  
หากอนุกรรมการวินิจฉัยคนใดมีความเห็นแย้งให้ท าความเห็นแย้งไว้ในความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัย)  
     
     
จึงเห็นควร     
 ประเด็นที่ ๒    
     
     
 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า   
     
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
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๒๐๔ 
 
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า   
     
              
     
     
     
จึงเห็นควร     
 ข้อกล่าวหาที่ ๒   (ระบุรายละเอียดข้อกล่าวหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ท าไม  
นร้อมระบุบทบัญญัตทิี่เป็นความผิด)   
     
 ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า       
                     (ระบุข้อเท็จจริงและนยานหลักฐานที่ได้จากการสืบสวน/ ไต่สวน โดยสรุป)  
     
     
     
 ความเห็นคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด... เห็นว่า  
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่           /            ลงวันที่     
เห็นว่า     
     
จึงเห็นควร     
 ความเห็นคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่         . 
 พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า              
              
     
     
     
จึงเห็นควร     
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๒๐๕ 
 
 สรุปความเห็น 
 ข้อกล่าวหาที่ ๑ 
  ประเด็นที่ ๑ เห็นควร   
  ประเด็นที่ ๒ เห็นควร   
 ข้อกล่าวหาที่ ๒ เห็นควร   

 (ลงชื่อ)    ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    อนุกรรมการวินิจฉัย 
         ( ) 
 
 
หมายเหตุ 
1. กรณีท่ีเป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก “การเลือกตั้ง” 

เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
๒. ในกรณีท่ีคณะอนุกรรมการฯ ได้ส่งเรื่องให้เลขาธิการด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนเพิ่มเติม หรือด าเนินการอ่ืนใด 

ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งครั้งที่และวันที่ประชุมไว้ในความเห็นคณะอนุกรรมการฯ ด้วย 
๓. ให้พิมพ์เลขหน้ำที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ ยกเว้นหน้าแรกไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 
๔. ให้พิมพ์ค ำต่อเนื่องของข้อควำมที่จะยกไปพิมพ์หน้ำต่อไปไว้ด้ำนล่ำงทำงมุมขวำของหน้ำนั้นๆ แล้วตำมด้วย  

... (จุด ๓ จุด) เช่น หน้าต่อไปเริ ่มต้นด้วยข้อความว่า “ข้อเท็จจริงฟังได้ความว่า” ให้พิมพ์ค าต่อเนื่อง 
ดังนี้   /ข้อเท็จจริง... 
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๒๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกค าร้องด้วยวาจา 
เรื่อง การ (ระบุ “เลือกตั้ง/ เลือก/ ออกเสียงประชามติ”)               (๑)  
ซึ่งมีข้อกล่าวหาว่า   
  
สถานที่บันทึกค าร้อง   

วันที ่                                         . 
ข้าพเจ้า       (ระบุชื่อ – นามสกุล นร้อมสถานะของผู้ร้อง)             (๒)                     ผู้ร้อง 

อายุ        ปี สัญชาติ               อาชีพ                       เลขประจ าตัวประชาชน   
ที่อยูต่ามภูมิล าเนาเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                              ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   

ก่อนบันทึกค าร้องด้วยวาจา ผู้บันทึกค าร้องได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า ถ้อยค าที่ให้บันทึกนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ หากให้ถ้อยค าเท็จเพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว และขอแจ้งให้บันทึกค าร้องด้วยวาจาด้วยความสัตย์จริง 
ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า กระท าการ
ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

                                           (๓)  
  
  
  

 (ลงชื่อ)   ผู้ร้อง 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกค าร้อง 
         ( ) 
 ต าแหน่ง   

แผ่นที่ ๑ 
 

ตัวอย่าง  
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(ใบต่อ) 
บันทึกค าร้องด้วยวาจาของ ...                                                                               แผ่นที่ ........ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนไว้กับบันทึกค าร้องด้วยวาจานี้แล้ว  (๔) 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ

ไว้เป็นหลักฐาน  (๕) 

 (ลงชื่อ)   ผู้ร้อง 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)   ผู้บันทึกค าร้อง 
         ( ) 
 ต าแหน่ง   
 
ค าอธิบาย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกต้ังที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) ให้ระบุข้อเท็จจริงของแต่ละข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ที่ท าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม  

อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการกระท า รวมทั้งชื่อผู้ถูกร้อง พร้อมที่อยู่และสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี) 
เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ...  เป็นต้น บุคคลและ
หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุเหตุจ าเป็นที่ผู้ร้องไม่สามารถท าค าร้องเป็นหนังสือได้ ทั้งนี้ ตามที่ 
ผู้ร้องแจ้งให้บันทึก 

(๔) กรณีผู้ร้องแนบส าเนาบัตรแสดงตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ก็ให้เปลี่ยน
ข้อความเป็นชื่อตามส าเนาบัตรที่แนบนั้น 

(๕) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ
ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร โทร. ........... 
ที่   ลต (ศน) ๐๗๐๕/             วันที่            
เร่ือง พิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร 

๑. ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาย ก. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๑  

ได้ยื่นค าร้อง ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือคัดค้านว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีข้อกล่าวหา
อันเป็นสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ข้อกล่าวหาที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬิกา นาย ข. 
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๒ ได้มีการจ้างคณะดนตรีมาแสดงที่บริเวณลานหน้าบ้านของตนเอง 
เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลดอกไม้ อ าเภอเมืองศรีนคร จังหวัดศรีนคร และนาย ข. ได้ขึ้นเวทีการแสดงไปแนะน าตัวว่า
เป็นผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา การกระท าดังกล่าวเป็นการแนะน าตัวด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริง 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ (๒) 

 ข้อกล่าวหาที่ ๒ นาย ก. ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน (ไม่ขอเปิดเผยชื่อ – นามสกุล) มาว่า  
มีผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด) รับเงินเพ่ือลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์กับผู้สมัคร  
อีกราย (ไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด) การกระท าดังกล่าวเป็นการรับทรัพย์สินเพ่ือลงสมัครรับเลือกเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครใด 
อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 

๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ. ....  ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ 
๓. ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ได้ตรวจค าร้องและบันทึกถ้อยค าประกอบค าร้อง

ของนาย ก. แล้วมีความเห็นดังนี้ 
 ๓.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ เป็นค าร้องที่ได้จัดท าและยื่นถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๒ ของระเบียบดังกล่าว โดยมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ รวมทั้งพยานหลักฐานที่สามารถ 
ท าการไต่สวนต่อไปได ้

 ๓.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ เป็นค าร้องที่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่ชัดเจน 
รวมทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะท าการสืบสวนหรือไต่สวนต่อไปได้ 

 
/๔. ความเห็นและข้อเสนอ... 

  

ตัวอย่าง 
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๔. ความเห็นและข้อเสนอ 
 ๔.๑ ข้อกล่าวหาที่ ๑ เห็นควรสั่งรับค าร้องของนาย ก. ไว้ด าเนินการไต่สวน และแจ้งการสั่งรับ

ดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 
 ๔.๒ ข้อกล่าวหาที่ ๒ เห็นควรสั่งให้มีการตรวจมูลกรณี 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (นายสุจริต เที่ยงธรรม) 
                                 พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
  ความเห็น ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
  - รับค าร้องของนาย ก.  ในส่ วนข้อกล่ าวหาที่  ๑  

ไว้ด าเนินการไต่สวนในข้อกล่าวหาที่ ๑ โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน คณะที่  ๑  
ท าการไต่สวนต่อไป 

  - แจ้งการสั่งรับไว้ด าเนินการไต่สวนในส่วนข้อกล่าวหา
ที่ ๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

  - ให้ตรวจมูลกรณีตามค าร้องของนาย ก. ในส่วน 
ข้อกล่าวหาที่ ๒ โดยมอบหมายให้นายสุจริต เที่ยงธรรม 
ด าเนินการตรวจมูลกรณีดังกล่าว 

     (นายสะอาด ใจซื่อ) 
     ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
   วันที่    
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร โทร. ........... 
ที่   ลต (ศน) ๐๗๐๕/             วันที่            
เร่ือง พิจารณาค าร้องคัดค้านการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
เรียน ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดศรีนคร 

๑. ข้อเท็จจริง 
 เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นาย ข. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๒  

ได้ยื่นค าร้อง ฉบับลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือคัดค้านว่าการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับประเทศ เมื่อวันที่ 
๕ สิ งหาคม ๒๕๖๑ มีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง 
และพรรคการเมือง หรือจะมีผลให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือเป็นไปโดยมิชอบ 
ด้วยกฎหมาย โดยมีข้อกล่าวหาอันเป็นสาระส าคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ  
๑๒.๐๐ นาฬิกา นาย ก. ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หมายเลข ๑ ได้จัดเลี้ยงอาหารแก่ชาวบ้านในหมู่ที่ ๑ 
ต าบลดอกไม้ อ าเภอเมืองศรีนคร จังหวัดศรีนคร ประมาณ ๕๐ ถึง ๖๐ คน ที่ร้านอาหารนกน้อย หน้าที่ว่าการ
อ าเภอเมืองศรีนคร อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ (๓) 

๒. ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  

พ.ศ. ....  ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ 
๓. ข้อพิจารณา 
 กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ได้ตรวจค าร้องและบันทึกถ้อยค าประกอบ 

ค าร้องของนาย ข. แล้วเห็นว่าเป็นค าร้องที่ยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จึงเป็นค าร้องที่มีลักษณะต้องห้าม 
มิให้รับไว้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด 
พ.ศ. .... ข้อ ๑๙ ประกอบข้อ ๒๒ (๓) 

๔. ความเห็นและข้อเสนอ 
 เห็นควรสั่งมิให้รับค าร้องของนาย ก. ไว้ด าเนินการไต่สวน และเสนอค าร้องนี้พร้อมความเห็น

ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งท่ีได้รับมอบหมายพิจารณาต่อไปตามระเบียบข้อ ๒๓  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 (นายสุจริต เที่ยงธรรม) 
                                  พนักงานสืบสวนและไต่สวนช านาญการ 

  

ตัวอย่าง  
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๒๑๑ 
 
  ความเห็น ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
  - ไมร่ับค าร้องของนาย ข. ไว้ด าเนินการไต่สวน 
  - เสนอค า ร้ อ งของนาย  ข .  พร้ อมความเห็นต่ อ

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาต่อไป 

     (นายสะอาด ใจซื่อ) 
     ผอ.กต.จว.ศรีนคร 
   วันที่    
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๒๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกถ้อยค า  (ระบุ “ผู้ร้อง/ พยาน”) 
เรื่อง   (ระบุ “การสืบสวน/ การไต่สวน/ การตรวจมูลกรณี”)  กรณี   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนน
เลือกตั้ง”)                              (๑)  
ผู้ถูกร้อง     [ระบุชื่อ – นามสกุล นร้อมทั้งสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี)]             (๒)  
ข้อกล่าวหา   
สถานที่บันทึกถ้อยค า   
ต่อหน้า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

วันที ่                                         . 
ข้าพเจ้า                                                    อายุ         ปี สัญชาติ   

อาชีพ                                      . เลขประจ าตัวประชาชน   
ที่อยูต่ามภูมิล าเนาเลขท่ี                   หมู่ที่         ซอย                          ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                  หมู่ที่         ซอย                                  ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   
เกี่ยวข้องกับเรื่อง.นี้ ในฐานะเป็น       (ระบุ “ผู้ร้อง/ นยานฝ่าย.../ นยานประกอบ”)    ซึ่งได้สาบานตนแล้ว . 

  ก่อนให้ถ้อยค า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า 
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา หากให้ถ้อยค าเท็จเพ่ือให้ผู้อ่ืน
เข้าใจว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองอาจมี
ความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว และขอให้ถ้อยค า
ด้วยความสัตย์จริง ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้า
ให้ถ้อยค าแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  
  
  

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ร้อง/ นยาน”) 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์  

แผ่นที่ ๑ ตัวอย่าง  
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๒๑๓ 
 

(ใบต่อ) 
บันทึกถ้อยค าของ ...                                                                                           แผ่นที่ ....... 
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  (๓) 

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ร้อง/ ผู้นยาน”) 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์ 
         ( ) 
 
ค าอธิบาย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ถูกร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ

ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณี 
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๒๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บันทึกถ้อยค า  (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
เรื่อง   (ระบุ “การสืบสวน/ การไต่สวน/ การตรวจมูลกรณี”)  กรณี   (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนน
เลือกตั้ง”)                              (๑)  
(ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)     [ระบุชื่อ – นามสกุล นร้อมทั้งสถานะของผู้ถูกร้อง (ถ้ามี)]     (๒)  
ข้อกล่าวหา   
สถานที่บันทึกถ้อยค า   
ต่อหน้า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 

วันที ่                                         . 
ข้าพเจ้า                                                    อายุ         ปี สัญชาติ   

อาชีพ                                      . เลขประจ าตัวประชาชน   
ที่อยูต่ามภูมิล าเนาเลขท่ี                   หมู่ที่         ซอย                          ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จงัหวัด   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่                  หมู่ที่         ซอย                                  ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   
เกี่ยวข้องกับเรื่อง.นี้ ในฐานะเป็น     (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”)    ซึ่งได้สาบานตนแล้ว . 

  ก่อนให้ถ้อยค า คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า 
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และถ้อยค าที่ให้บันทึกนั้น
อาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ ซึ่งข้าพเจ้าทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นโดยตลอดแล้ว  
และขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง ไม่มีผู้ใดบังคับ ขู่เข็ญ ล่อลวง หรือให้สัญญา หรือกระท าการด้วยประการใดๆ 
เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยค าแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  
  
  
  

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์  

แผ่นที่ ๑ 
 
  

ตัวอย่าง  
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๒๑๕ 
 

(ใบต่อ) 
บันทึกถ้อยค าของ ...                                                                                           แผ่นที่ ....... 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน  (๓) 

 (ลงชื่อ)    (ระบุ “ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา”) 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ พิมพ์ 
         ( ) 
 
ค าอธิบาย 
(๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
(๒) สถานะของผู้ถูกร้อง เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบล... เขตเลือกตั้งที่ ... หมายเลข ... ,  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๓) กรณีที่ผู้ให้ถ้อยค าอ่านหนังสือไม่ได้ ให้ระบุข้อความนี้ว่า “ข้าพเจ้าได้รับฟังการอ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจ

ข้อความดังกล่าวแล้ว รับว่าเป็นความจริงถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน” 
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก  

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามติ” แล้วแต่กรณี 
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๒๑๖ 
 
 

 
แผ่นที่ .......... 

ภาพถ่ายที่เกิดเหตุเร่ืองกล่าวหา (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ”) 
 

   ผู้ร้อง 

ระหว่าง 
   ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อกล่าวหา   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้า                                            ผู้ร้อง   ผู้ถูกร้อง   พยาน ขอรับรองว่า  
ภาพถ่ายข้างต้น เป็นภาพถ่ายของที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นรูปถ่ายบริเวณ ที่  
  
  
ซึ่งข้าพเจ้า  น ามามอบ   คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนได้ถ่ายไว้ประกอบเป็นหลักฐานในการสืบสวน/  
ไต่สวน เป็นความจริง 

อ่านให้ฟังและให้อ่านเองแล้วรับว่าถูกต้อง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ร้อง/ ผู้ถูกร้อง/ พยาน 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน/ บันทึก 
 วันที่   
 
หมายเหตุ : กรรมกำรคนใดเป็นผู้บันทึกแผนที่ให้ระบุต่อท้ำยต ำแหน่งว่ำเป็นผู้บันทึก 
  

ตัวอย่าง  
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๒๑๗ 
 

 
แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุเรื่องกล่าวหา (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การเลือก/ การออกเสียงประชามติ”) 

 

   ผู้ร้อง 

ระหว่าง 
   ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อกล่าวหา   
เหตุเกิดที่                         หมู่ที่             ต าบล                               อ าเภอ  
จังหวัด                           เมื่อวันที่                                      เวลาประมาณ                   น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้า                                            ผู้ร้อง   ผู้ถูกร้อง   พยาน ขอรับรองว่า  
แผนที่เกิดเหตุข้างต้น ถูกต้องกับความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 (ลงชื่อ)    ผู้ร้อง/ ผู้ถูกร้อง/ พยาน 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 วันที่   
 
หมายเหตุ : กรรมกำรคนใดเป็นผู้บันทึกแผนที่ให้ระบุต่อท้ำยต ำแหน่งว่ำเป็นผู้บันทึก 

เหนือ 

ตัวอย่าง  
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๒๑๘ 
 

* ค าเตือน * การขัดขืนหลีกเลี่ยงไม่มา
ตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานมีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หมายเรียกพยาน 
 
 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 สถานที่ออกหมาย   
  ออกหมายเม่ือวันที่             

คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
ด้วยในการเลือกตั้ง        (๑)       เมื่อวันที่        (๒)       มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย 

หรือความปรากฏ” ว่า        (๓)        กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม        (๔)  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่        /            ลงวันที่   
และมาตรา ๕๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
หมายถึง                                (๕)  
อยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   
ด้วยเหตุ                               (๖)  

ฉะนั้น ให้                            (๗)                      ไปพบ                  (๘)  
ณ                        (๙)                    ในวันที่                            เวลา                  นาฬิกา 

 (ลงชื่อ)                                           ผู้ออกหมาย 
         (                                          ) 
 ต าแหน่ง                                         . 
 โทร.                                               . 

 
ส่วนนี้ส าหรับผู้รับหมาย 

ใบรับหมายเจ้าพนักงาน 
วันที่             เดือน                              พ.ศ.                 เวลา                      นาฬิกา 

ข้าพเจ้า                       (๑๐)                       ได้รับหมายเรียกของ                 (๑๑)  
ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำไปยัง             (๑๒)            ในวันที่                       เวลา                  นาฬิกา ไว้แล้ว 

 (ลงชื่อ)                                           ผู้รับหมาย 
         (                                          ) 
 (ลงชื่อ)                                           ผูส้่งหมาย 
         (                                          ) 

ตัวอย่าง  
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๒๑๙ 
 

ค าเตือนสติผู้รับหมาย 
 

ถ้าพยานได้รับหมายเรียกแล้วขัดขืนหมายเรียก ไม่ไป ณ สถานที่และตามวันเวลาก าหนดในหมาย 
ต้องมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

เว้นแต่พยานไม่สามารถจะไปตามหมายได้เพราะความเจ็บป่วย หรือมีข้อแก้ตัวอันจ าเป็นอย่างอ่ืน
แต่ต้องแจ้งเหตุนั้นให้เจ้าพนักงานที่ออกหมายทราบ ภายในก าหนดเวลาที่หมายเรียกมาพบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 
(๑) ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน 
(๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่มีการเลือกตั้งขององค์กรตาม (๑) 
(๓) ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้ถูกร้องหรือถูกกล่าวหา พร้อมทั้งสถานะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร... หมายเลข ... ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา... หมายเลข .. .  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง... หรือผู้มีสิทธิเลือก... เป็นต้น 

(๔) ระบุบทบัญญัติที่เป็นความผิด เช่น มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 

(๕) ระบุชื่อ – นามสกุล พยานผู้รับหมาย 
(๖) ระบเุหตุผลที่ต้องออกหมายเรียกพยานมา 
(๗) ระบุชื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๘) ระบุชื่อเจ้าพนักงานผู้ออกหมาย 
(๙) ระบุสถานที่ท่ีเรียกพยานมาพบ 
(๑๐) ระบุชื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๑๑) ระบุบุคคลตาม (๘) 
(๑๒) ระบุสถานที่ตาม (๙) 
 
หมายเหตุ  
(ก) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้สามารถระบุตัวผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหา 
(ข) ห้ามเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการข่าว 
(ค) ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากผู้ชี้เบาะแส 
(ง) ต้องรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน 
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๒๒๐ 
 

* ค า เตือน  *  การขัดขืนหลีก เลี่ ย ง 
ไม่จัดส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
ตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานมีความผิด
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หมายเรียกพยานเอกสาร 
หรือพยานวัตถุ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 สถานที่ออกหมาย   
  ออกหมายเม่ือวันที่   

คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง 
ด้วยในการเลือกตั้ง        (๑)       เมื่อวันที่        (๒)       มี  (ระบุ “การร้อง/ เหตุอันควรสงสัย 

หรือความปรากฏ” ว่า        (๓)        กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม        (๔)  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่        /         ลงวันที่   
และมาตรา ๕๒ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗  
หมายถึง                                (๕)  
อยู่บ้านเลขท่ี               หมู่ที่         ซอย                                     ถนน   
แขวง/ต าบล                                เขต/อ าเภอ                                จังหวัด   
รหัสไปรษณีย์                           โทรศัพท์                                 โทรสาร   
ด้วย                                      (๖)                                                          ซึ่งมีอยู่ที่ท่านเป็นพยาน  

ฉะนั้น ให้         (๗)           จัดการส่ง            (๘)          ดังกล่าว ไปยัง         (๙)  
ณ                   (๑๐)                  ภายในวันที่                              . 

 (ลงชื่อ)                                           ผู้ออกหมาย 
         (                                          ) 
 ต าแหน่ง                                         . 
 โทร.                                               . 

ส่วนนี้ส าหรับผู้รับหมาย 

ใบรับหมายเจ้าพนักงาน 
วันที่             เดือน                              พ.ศ.                 เวลา                      นาฬิกา 

ข้าพเจ้า                       (๑๑)                       ได้รับหมายเรียกของ                 (๑๒)  
ซึ่งก ำหนดให้ข้ำพเจ้ำจัดส่ง                       (๑๓)                      ไปยัง                   (๑๔)  
ภายในวันที่                         ไว้แล้ว 
 (ลงชื่อ)                                           ผู้รับหมาย 
         (                                          ) 
 (ลงชื่อ)                                           ผูส้่งหมาย 
         (                                          ) 

ตัวอย่าง  
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๒๒๑ 
 

ค าเตือนสติผู้รับหมาย 
 

ถ้าพยานได้รับหมายเรียกแล้วขัดขืนหมายหมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ไม่จัดการส่ง
พยานเอกสารหรือพยานวัตถุดังกล่าว ไปยังเจ้าพนักงานตามสถานที่และภายในวันที่ก าหนดในหมาย ต้องมีโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๙ ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เว้นแต่พยานไม่สามารถจัดส่งได้เพราะมีเหตุอ่ืนใด แต่ต้องแจ้งเหตุนั้นให้เจ้าพนักงานที่ออกหมาย
ทราบ ภายในก าหนดเวลาที่ให้จัดส่ง 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 
(๑) ระบุชื่อองค์กร รวมทั้งเขตเลือกตั้ง (ถ้ามี) ที่ท าการสืบสวนหรือไต่สวน 
(๒) ระบุวัน เดือน ปี ที่มีการเลือกตั้งขององค์กรตาม (๑) 
(๓) ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้ถูกร้องหรือถูกกล่าวหา พร้อมทั้งสถานะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร... หมายเลข ... ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา... หมายเลข .. .  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง... หรือผู้มีสิทธิเลือก... เป็นต้น 

(๔) ระบุบทบัญญัติที่เป็นความผิด เช่น มาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น 

(๕) ระบุชื่อ – นามสกุล ผู้รับหมาย 
(๖) ระบพุยานเอกสารหรือพยานวัตถุท่ีออกหมายเรียก 
(๗) ระบุชื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๘) ระบุพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม (๖) 
(๙) ระบุชื่อเจ้าพนักงานผู้ออกหมาย 
(๑๐) ระบุสถานที่ในการจัดส่งพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม (๖) 
(๑๑) ระบชุื่อ – นามสกุล บุคคลตาม (๕) 
(๑๒) ระบบุุคคลตาม (๙) 
(๑๓) ระบุพยานเอกสารหรือพยานวัตถุตาม (๖) 
(๑๔) ระบุสถานที่ตาม (๑๐)  
 
หมายเหตุ  
(ก) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่ท าให้สามารถระบุตัวผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหา 
(ข) ห้ามเปิดเผยข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการข่าว 
(ค) ห้ามเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากผู้ชี้เบาะแส 
(ง) ต้องรักษาความลับให้แก่ผู้เป็นพยาน 
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๒๒๒ 
 

 
บัญชีของกลาง 

 

ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  วันที่                                     . 
เรื่องกล่าวหา (ระบุ “การเลือกตั้ง/ การนับคะแนนเลือกตั้ง”)      (๑)                 ส านวนที่      

   ผู้ร้อง (ถ้ามี) 
ระหว่าง 
   ผู้ถูกร้อง/ ผู้ถูกกล่าวหา 

ข้อกล่าวหา   
 
 

ล าดับที่ รายการของกลาง จ านวน รับจากผู้ใด ว./ด./ป. ที่รับ หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
 
ค าอธิบาย : (๑) ให้ระบุชื่อองค์กรที่ถูกกล่าวหาให้ครบถ้วน ทั้งเขตเลือกตั้ง ชื่ออ าเภอ และชื่อจังหวัด 
 
หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการร้องหรือกล่าวหาในการเลือก หรือการออกเสียงประชามติ ให้เปลี่ยนข้อความจาก 

“การเลือกตั้ง” เป็น “การเลือก” หรือ “การออกเสียงประชามต”ิ แล้วแต่กรณ ี
  

ตัวอย่าง  
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๒๒๓ 
 

 
 

บันทึกคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
 

 ที ่  
 วันที่   

บันทึกนี้ท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า วันนี้   
  
                                             (ระบุการด าเนินการในวันดังกล่าว)  
  
  
  

และได้ก าหนดจะด าเนินการ          (ระบุการด าเนินการที่จะท าต่อไป)  
  
  

จึงบันทึกไว้ 

 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 

 (ลงชื่อ)    กรรมการสืบสวนและไต่สวน 
         ( ) 
 
  

ตัวอย่าง  
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๒๒๔ 
 

อนึ่ง ส าหรับตัวอย่างหนังสือต่างๆ ที่เก่ียวกับการสืบสวนหรือไต่สวนดังกล่าวข้างต้นนั้น 
๑. แบบ สตว. ๑ – แบบ สตว. ๘ เป็นแบบพิมพ์ที่ก าหนดไว้ตามร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... ฉบับข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
๒. ตัวอย่างหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ได้จัดท าขึ้นตามร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 

การสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. .... ฉบับข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นแนวทาง
เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

อย่างไรก็ตาม เมื่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัย  
ชี้ขาด พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างนั้น ได้ประกาศมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้บรรดาแบบพิมพ์  
ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ รวมทั้งตัวอย่างหนังสือและแบบพิมพ์ต่างๆ ซึ่งจะได้จัดท าในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบดังกล่าว ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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๒๒๕ 
 
 

   

 
 

ภาคผนวก  
 อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ ่
     ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 
 อ านาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย 
     วิธีพิจารณาความอาญา 
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๒๒๖ 
 
  อ านาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจช้ันผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 
  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) 
“พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ” หมายความถึง เจ้าพนักงาน ดังนี้ 
  (๑) เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (๒) พัศดี เจ้าพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า พนักงานตรวจคนเข้าเมือง 
และเจ้าพนักงานอ่ืนๆ ในเมื่อท าหน้าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้อง
จับกุมหรือปราบปราม 
  พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา ๒ (๑๗) “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่” หมายความถึง เจ้าพนักงาน ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  (ข) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  (ค) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
  (ฆ) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย 
  (ง) อธิบดีกรมการปกครอง 
  (จ) รองอธิบดีกรมการปกครอง 
  (ฉ) ผู้อ านวยการกองการสืบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
  (ช) หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานในกองการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 
  (ซ) ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง 
  (ฌ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (ญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (ฎ) ปลัดจังหวัด 
  (ฏ) นายอ าเภอ 
  (ฐ) ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ 
  (ฑ) อธิบดีกรมต ารวจ 
  (ฒ) รองอธิบดีกรมต ารวจ 
  (ณ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมต ารวจ 
  (ด) ผู้บัญชาการต ารวจ 
  (ถ) ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ 
  (ท) ผู้บังคับการต ารวจ 
  (ธ) รองผู้บังคับการต ารวจ 
  (น) หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 
  (บ) รองหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 
  (ป) ผู้ก ากับการต ารวจ 
  (ผ) ผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต 
  (ฝ) รองผู้ก ากับการต ารวจ 
  (พ) รองผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัดเขต 
  (ฟ) สารวัตรใหญ่ต ารวจ 
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  (ภ) สารวัตรต ารวจ 
  (ม) ผู้บังคับกองต ารวจ 
  (ย) หัวหน้าสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
  (ร) หัวหน้ากิ่งสถานีต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่นายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไป 
  ทั้งนี้ หมายความรวมถึงผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงานดังกล่าวแล้ว แต่ผู้รักษาการแทนเจ้าพนักงาน
ใน (ม) (ย) และ (ร) ต้องมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยต ารวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยต ารวจตรีขึ้นไปด้วย” 
  อ านาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 
  มาตรา ๑๗ บัญญัติว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจท าการสืบสวนคดีอาญาได้” 
  “การสืบสวน” ตามมาตรา ๒ (๑๐) บัญญัติว่า “ในประมวลกฎหมายนี้ ... (๑๐) “การสืบสวน” 
หมายความถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ปฏิบัติไปตามอ านาจ  
และหน้าที่เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพ่ือที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิด” 
  เพ่ือให้การสืบสวนเกิดผลสัมฤทธิ์ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได้ให้อ านาจหน้าที่
แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ เช่น 
  ก. การออกหมายเรียก 
   ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๒๑๓ หมายเรียก ไม่มีความหมาย 
ในบทนิยามแต่ในคู่มือการออกค าสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ของส านักงานศาลยุติธรรม ให้ความหมายว่า 
หมายถึง “หนังสือของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลสั่งการให้
บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวน หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน 
การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดี หรือการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้” 
   ผลของการขัดขืนหมายเรียก มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๖๘ และ
มาตรา ๑๖๙ เว้นแต่หมายเรียกท่ีมีไปถึงผู้ต้องหา 
  ข.  การจับ๑๔  
   ๑. การจัดการตามหมายจับ 
    มาตรา ๗๗ บัญญัติว่า “หมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักร 
    การจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ก็ได ้
    (๑) ส าเนาหมายจับอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว 
    (๒) โทรเลขแจ้งว่าได้ออกหมายแล้ว 
    (๓) ส าเนาหมายที่ส่งทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ
ประเภทอ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 
    การจัดการตาม (๒) และ (๓) ให้ส่งหมายหรือส าเนาอันรับรองแล้วไปยังเจ้าพนักงาน
ผู้จัดการตามหมายโดยพลัน” 
  

                                                           
๑๓ หลักและค าพิพากษา : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สหรัฐ กิติ ศุภการ หน้า ๒๐๓ 
๑๔ สัมมนำกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ สมชัย ฑีฆำอุตมำกร หน้ำ ๑๖๐ 
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    การขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง 
    มาตรา ๘๒ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับ จะขอความช่วยเหลือ 
จากบุคคลใกล้เคียงเพ่ือจัดการตามหมายจับก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขาไม่ได้” 
   ๒. การจับโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ (การจับโดยไม่มีหมายจับ) 
    มาตรา ๗๘ บัญญัติว่า “พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับ
หรือค าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่ 
    (๑) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๘๐ 
    (๒) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิด
ภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอ่ืนอันสามารถอาจใช้ในการกระท า
ความผิด 
    (๓) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตาม มาตรา ๖๖ (๒) แต่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ 
    (๔) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่ อยตัว
ชั่วคราวตามมาตรา ๑๑๗” 
   ๓. การจับในที่รโหฐาน 
    มาตรา ๘๑ บัญญัติว่า “ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่ก็ตาม ห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน  
เว้นแต่จะได้ท าตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน” 
    การจับในที่รโหฐานจะต้องมีหมายค้นหรือค าสั่งศาลตามมาตรา ๙๒ เว้นแต่ในกรณี 
ที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๙๒ (๑) ถึง (๕) การจับของ
เจ้าพนักงานในที่รโหฐานก็ไม่ต้องมีหมายค้นหรือค าสั่งศาล 
  ค. การค้น 
   ๑. การค้นในที่รโหฐาน 
    ๑.๑ ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งศาล 
     มาตรา ๙๒ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งศาล 
เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (๑) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อ่ืนใด 
อันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนในที่รโหฐานนั้น 
     (๒) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน 
     (๓) เมื ่อบุคคลที่ได้กระท าผิดซึ ่งหน้าขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุ  
อันแน่นแฟ้น ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น 
     (๔) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มา 
โดยการกระท าความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือจะใช้ในการกระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ 
การกระท าความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมาย
ค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน 
     (๕) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับ 
หรือจับตามมาตรา ๗๘ 
     การใช้อ านาจตาม (๔) ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจผู้ค้น ส่งมอบส าเนา
บันทึกการตรวจค้นและบัญชีทรัพย์ที่ได้จากการตรวจค้น รวมทั้งจัดท าบันทึกแสดงเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้
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เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่ที่ถูกตรวจค้น แต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้ส่งมอบหนังสือ
ดังกล่าวแก่บุคคลเช่นว่านั้นในทันทีที่กระท าได้ และรีบรายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบญัชาเหนือข้ึนไป” 
    ๑.๒ เหตุของการค้นในที่รโหฐาน 
     มาตรา ๙๘ บัญญัติว่า “การค้นในที่รโหฐานนั้นจะค้นได้แต่เฉพาะเพ่ือหาตัวคน
หรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่มีข้อเว้นดังนี้ 
     (๑) ในกรณีค้นหาสิ่งของโดยไม่จ ากัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจยึดสิ่งของใดๆ 
ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจ าเลย 
     (๒) เจ้าพนักงานซึ่งท าการค้นมีอ านาจจับบุคคลหรือสิ่งของอ่ืนในที่ค้นนั้นได้  
เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า” 
    ๑.๓ การค้นและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนลงมือค้นในที่รโหฐาน 
     มาตรา ๑๐๒ บัญญัติว่า “การค้นในที่รโหฐานนั้น ก่อนลงมือค้นให้เจ้าพนักงาน 
ผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์ เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะท าได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครอบครองสถานที่หรือบุคคล 
ในครอบครัวของผู้นั้น หรือถ้าหาบุคคลเช่นกล่าวนั้นไม่ได้ ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นอย่างน้อยสองคนซึ่งเจ้าพนักงาน
ได้ร้องขอมาเป็นพยาน 
     การค้นที่อยู่หรือส านักงานของผู้ต้องหาหรือจ าเลยซึ่งถูกควบคุมหรือขังอยู่ให้ท า
ต่อหน้าผู้นั้น ถ้าผู้นั้นไม่สามารถหรือไม่ติดใจมาก ากับจะตั้งผู้แทนหรือให้พยานมาก ากับก็ได้ ถ้าผู้แทนหรือพยานไม่มี 
ให้ค้นต่อหน้าบุคคลในครอบครัวหรือต่อหน้าพยานดังกล่าวในวรรคก่อน 
     สิ่งของใดท่ียึดได้ต้องให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว ผู้ต้องหา จ าเลย 
ผู้แทนหรือพยานดูเพื่อให้รับรองว่าถูกต้อง ถ้าบุคคลเช่นกล่าวนั้นรับรองหรือไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้” 
    ๑.๔ ข้อปฏิบัติในการค้นในที่รโหฐาน 
     (ก) การสั่งให้เจ้าของให้ยอมให้ค้น 
     มาตรา ๙๔ บัญญัติว่า “ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่ท าการค้นในที่
รโหฐาน สั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความสะดวก
ตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมาย หรือถ้าค้นได้โดยไม่ต้อง 
มีหมายก็ให้แสดงนามและต าแหน่ง 
     ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอ านาจใช้ก าลังเพ่ือเข้าไป
ในกรณีจ าเป็นจะเปิดหรือท าลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้วหรือสิ่งกีดขวางอย่างอ่ืนท านองเดียวกันนั้นก็ได้” 
     (ข) การค้นหาสิ่งของที่หาย 
      มาตรา ๙๕ บัญญัติว่า “ในการค้นหาสิ่งของที่หาย ถ้าพอท าได้จะให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้นหรือผู้แทนของเขาไปกับเจ้าพนักงานในการค้นนั้นด้วยก็ได้” 
     (ค) เวลาในการค้นในที่รโหฐาน 
      มาตรา ๙๖ บัญญัติว่า “การค้นในที่รโหฐานต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและตก มีข้อเว้นดังนี้ 
      (๑) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลา
กลางคืนก็ได้ 
      (๒) ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ 
จะท าการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ 
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      (๓) การค้นเพ่ือจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายส าคัญจะท าในเวลากลางคืนก็ได้ แต่ต้อง
ได้รับอนุญาตพิเศษจากศาลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา” 
   ๒ การค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน 
    มาตรา ๙๓ บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่ งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ 
ในการกระท าความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิด หรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด” 
   ๓. เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจค้นในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย 
    มาตรา ๙๗ บัญญัติว่า “ในกรณีที่ค้นโดยมีหมาย เจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือ 
ผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสามหรือต ารวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นร้อยต ารวจตรีขึ้นไป
เท่านั้นมีอ านาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น” 
   ๔. การค้นจะมีการขัดขวาง 
    มาตรา ๑๐๐ บัญญัติว่า “ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น 
จะขัดขวางถึงกับท าให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความดูแลของ 
เจ้าพนักงานในขณะที่ท าการค้นเท่าที่จ าเป็น เพ่ือมิให้ขัดขวางถึงกับท าให้การค้นนั้นไร้ผล 
    ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้เอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย 
เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอ านาจค้นตัวผู้นั้นได้ดังบัญญัติไว้ตามมาตรา ๘๕” 
   ๕. การจัดการแก่สิ่งของท่ีค้นได้ 
    มาตรา ๑๐๑ บัญญัติว่า “สิ่งของที่ยึดได้ในการค้น ให้ห่อหรือบรรจุหีบห่อตีตราไว้ 
หรือให้ท าเครื่องหมายไว้เป็นส าคัญ” 
   ๖. บันทึกการค้น 
    มาตรา ๑๐๓ บัญญัติว่า “ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นบันทึกรายละเอียดแห่งการค้น และสิ่งของ
ที่ค้นได้นั้นต้องมีบัญชีรายละเอียดไว้ 
    บันทึกการค้นและบัญชีสิ่งของนั้นให้อ่านให้ผู้ครอบครองสถานที่ บุคคลในครอบครัว 
ผู้ต้องหา จ าเลย ผู้แทนหรือพยานฟัง แล้วแต่กรณี แล้วให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้” 
    มาตรา ๑๐๔ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานที่ค้นโดยมีหมาย ต้องรีบส่งบันทึกและบัญชี
ดังกล่าวในมาตราก่อนพร้อมด้วยสิ่งของที่ยึดมา ถ้าพอจะส่งได้ ไปยังผู้ออกหมายหรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่ก าหนด
ไว้ในหมาย 
    ในกรณีที่ค้นโดยไม่มีหมายโดยเจ้าพนักงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่พนักงานสอบสวนให้ส่งบันทึก
บัญชี และสิ่งของไปยังพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ใดซึ่งต้องการสิ่งเหล่านั้น” 
   ๗. มาตรา ๑๐๕ บัญญัติว่า “จดหมาย ไปรษณียบัตร โทรเลข สิ่งพิมพ์ หรือเอกสารอ่ืน 
ซึ่งส่งทางไปรษณีย์และโทรเลข จากหรือถึงผู้ต้องหาหรือจ าเลยและยังมิได้ส่ง ถ้าเจ้าหน้าที่ต้องการเพ่ือประโยชน์
แห่งการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง พิจารณาหรือกระท าการอย่างอ่ืนตามประมวลกฎหมายนี้ ให้ขอค าสั่งจากศาล  
ถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์โทรเลขให้ส่งเอกสารนั้นมา ...” 
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  ง. การค้นและยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐาน 
   มาตรา ๘๕ บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ านาจค้นตัวผู้ต้องหา 
และยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
   การค้นนั้นจักต้องกระท าโดยสุภาพ ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ค้นสิ่งของใดที่ยึดไว้ 
เจ้าพนักงานมีอ านาจยึดไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เมื่อเสร็จคดีแล้วก็ให้คืนแก่ผู้ต้องหาหรือแก่ผู้อ่ืนซึ่งมีสิทธิเรียกร้อง
ขอคืนสิ่งของนั้น เว้นแต่ศาลจะสั่งเป็นอย่างอ่ืน” 
  จ. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
   พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวนและ
เป็นผู้ซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามกฎหมายมีอ านาจรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้เสียหาย 
   มาตรา ๑๒๔ บัญญัติว่า “ผูเสียหายจะรองทุกข์ตอพนักงานฝายปกครองหรือต ารวจซึ่งมี 
ต าแหนงหน้าที่รองหรือเหนือพนักงานสอบสวน และเปนผูซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยตามกฎหมายก็ได 
   เมื่อมีหนังสือรองทุกขยื่นตอเจาพนักงานเชนกลาวแลว ใหรีบจัดการสงไปยังพนักงาน
สอบสวนและจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพ่ือประโยชนของพนักงานสอบสวนก็ได 
   เมื่อมีค ารองทุกขดวยปาก ใหรีบจัดการใหผูเสียหายไปพบกับพนักงานสอบสวนเพ่ือจด
บันทึกค ารองทุกขนั้นดั่งบัญญัติในมาตรากอน ในกรณีเรงรอนเจาพนักงานนั้นจะจดบันทึกเสียเองก็ได้ แตแลว 
ใหรีบสงไปยังพนักงานสอบสวน และจะจดหมายเหตุอะไรไปบางเพ่ือประโยชน์ของพนักงานสอบสวนก็ได้” 
  อ านาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  พนักงานสอบสวนหมายถึงผู้ใด มาตรา ๒ บัญญัติว่า “ในประมวลกฎหมายนี้ ... (๖) 
“พนักงานสอบสวน หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่สอบสวน” 
  “พนักงานสอบสวน” เป็นเจ้าพนักงานซึ่ง “กฎหมาย” ให้มีอ านาจและหน้าที่สอบสวนซึ่งอาจ
มิใช่เจ้าพนักงานซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๘ ให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวน 
จึงอาจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอ่ืนซึ่งให้มีอ านาจและหน้าที่ท าการสอบสวนก็ได้  แต่การสอบสวนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ต้องกระท าโดยพนักงานสอบสวนที่ระบุไว้ในมาตรา ๒ (๖) ที่มีอ านาจ
สอบสวนตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ หากการสอบสวนท าโดยพนักงานสอบสวนที่ไม่มีอ านาจ
สอบสวน การสอบสวนนั้นไม่ชอบมีผลให้พนักงานอัยการไม่มีอ านาจฟ้องมาตรา ๑๒๐ 
  อ านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวน เช่น 
  ก. การเริ่มการสอบสวน 
   มาตรา ๑๓๐ “ให้เริ่มการสอบสวนโดยไม่ชักช้า จะท าการในที่ใด เวลาใด แล้วแต่จะเห็นสมควร 
โดยผู้ต้องหาไม่จ าต้องอยู่ด้วย” 
  ข. การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวน 
   ๑. พยานหลักฐานที่จะรวบรวม มาตรา ๑๓๑ ก าหนดให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิด โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนหาได้เอง หรือที่ผู้เสียหายหรือ
ผู้ต้องหายื่นหรืออ้างต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นพยาน หรือที่บุคคลภายนอกส่งมา ทั้งนี้ เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา 
   ๒. การรวบรวมพยานหลักฐาน มาตรา ๑๓๒ ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการรวบรวม
พยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจ 
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    (๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือ 
ที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ รวมทั้งท าภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาด จ าลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ลายมือหรือลายเท้า 
    (๒) ค้นเพ่ือพบสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระท าผิด หรือได้ใช้ 
หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่ต้องปฏิบัติบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 
    (๓) หมายเรียกบุคคลซึ่งครอบครองสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 
    (๔) ยึดไว้ซึ่งสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดังกล่าวไว้ใน (๒) และ (๓) 
    ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้จับกุมยึดสิ่งของต่างๆ ไว้ตามมาตรา ๘๕ วรรคสาม ถ้าพนักงาน
สอบสวนเห็นว่าสิ่งของที่ผู้จับกุมหรือตรวจค้นยึดได้นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดได้ 
พนักงานสอบสวนก็จะสั่งยึดเป็นของกลางในคดีนั้นต่อไป และถ้าหากว่าพนักงานสอบสวนเห็นว่าสิ่งของนั้นไม่ใช่
พยานหลักฐานอันจ าเป็นในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดก็อาจไม่สั่งยึดของนั้นไว้เป็นของกลางได้ 
   ๓. การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ มาตรา ๑๓๑/๑ ว่าด้วยอ านาจของ
พนักงานสอบสวนในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นดุลพินิจของพนักงานสอบสวน 
ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคล วัตถุหรือเอกสารใดๆ ทั้งนี้  
เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามมาตรา ๑๓๑ 
   ๔. การออกหมายเรียกและถามปากค า 
    (๑) การถามปากค าผู้เสียหายหรือบุคคลใด มาตรา ๑๓๓ ก าหนดให้พนักงานสอบสวน
มีอ านาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยค าของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีให้มา
ตามเวลาและสถานที่ในหมาย แล้วให้ถามปากค าบุคคลนั้นไว้ 
     การถามปากค านั้น พนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยค าสาบานหรือปฏิญาณตัว
เสียก่อนก็ได้ และต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยพยานบุคคล 
     ในกรณีมีความจ าเป็นต้องจัดให้ผู้เสียหายหรือพยานยืนยันตัวผู้กระท าความผิด 
ในชั้นจับกุมหรือชี้ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีการ
ยืนยันตัวผู้กระท าความผิดหรือผู้ต้องหาในสถานที่ที่เหมาะสม และสามารถจะป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด  
หรือผู้ต้องหาเห็นตัวผู้เสียหายหรือพยาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือพยานเท่าที่เหมาะสมแก่
พฤติการณ์แห่งกรณี เว้นแต่ผู้เสียหายหรือพยานนั้นยินยอม และให้บันทึกความยินยอมนั้นไว้ 
    (๒) การถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ 
ก าหนดให้พนักงานสอบสวนแยกกระท าเป็นส่วนสัดในสถานที่ที่เหมาะสมส าหรับเด็ก กับให้มีนักจิตวิทยาหรือ 
นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้น ในคดีต่อไปนี้ 
     (๒.๑) คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 
     (๒.๒) ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายอันมิใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้ 
     (๒.๓) ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
     (๒.๔) ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ 
     (๒.๕) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
     (๒.๖) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้าหญิงและเด็ก 
     (๒.๗) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
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๒๓๓ 
 
     (๒.๘) คดีความผิดอื่นท่ีมีอัตราโทษจ าคุก ไม่จ ากัดประเภทของความผิดและไม่ว่า
จะมีโทษจ าคุกมากน้อยเพียงใด 
     คดีตาม (๒.๑) – (๒.๗) ซึ่งมีผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ไม่ว่า
ผู้เสียหายหรือพยานดังกล่าวจะร้องขอหรือไม่ต้องการให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ 
และพนักงานอัยการร่วมอยู่ด้วยในการถามปากค าเด็กนั้นก็ตาม ก็อยู่ในบังคับที่พนักสอบสวนจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๓๓ ทวิ ววรรคหนึ่ง แต่คดีตาม (๒.๘) พนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคหนึ่ง  
ก็ต่อเมื่อผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ร้องขอแต่หากไม่ร้องขอก็ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๓๓ ทวิ 
วรรคหนึ่ง 
     ในกรณีที่ไม่อาจรอบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ มาตรา ๑๓๓ ทวิ วรรคห้า มีหลักว่า 
ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งมีเหตุอันควรไม่อาจรอนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอ 
และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากค าพร้อมกันได้ ให้พนักงานสอบสวนถามปากค าเด็กโดยมีบุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามวรรคหนึ่งอยู่ร่วมด้วยก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจรอบุคคลอื่นไว้ในส านวนการสอบสวน และมิให้
ถือว่าการถามปากค าผู้เสียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็กในกรณีดังกล่าวที่ได้กระท าไปแล้วไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคม
สงเคราะห์ บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กทราบถึงสิทธิ
ตามวรรคหนึ่งด้วย (ม. ๑๓๓ ทวิ ว. ๒) 
     ให้พนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงการถามปากค าดังกล่าว 
ซึ่งสามารถน าออกถ่ายทอดได้อย่างต่อเนื่องไว้เป็นพยาน (ม. ๑๓๓ ทวิ ว. ๔) 
     การสอบสวนผู ้ต้องหาซึ ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี มาตรา ๑๓๔/๒ ให้น า
มาตรา ๑๓๓ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ม. ๑๓๔/๒) 
   ๕. อ านาจอื่นๆ ของพนักงานสอบสวน 
    (๑) มาตรา ๑๓๗ มีหลักว่า “พนักงานสอบสวนขณะท าการอยู่ในบ้านเรือน หรือใน
สถานที่อ่ืนๆ มีอ านาจมิให้ผู้ใดออกจากที่นั้นๆ ชั่วเวลาเท่าที่จ าเป็น” 
    (๒) มาตรา ๑๓๘ มีหลักว่า “พนักงานสอบสวนมีอ านาจสอบสวนเองหรือส่งประเด็น
ไปสอบสวนเพ่ือทราบความเป็นมาแห่งชีวิตและความประพฤติอันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา แต่ต้องแจ้งให้ผู้ ต้องหา
ทราบความทุกข้อที่ได้มา” 
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ที่ปรึกษา 

 ๑. พันต ำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 ๒. นำยดุษฎี พรสุขสวัสดิ์ รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

 ๓. ผู้บริหำรกลุ่มภำรกิจสืบสวน ไต่สวน วินิจฉัย และด ำเนินคดีในศำล 

คณะผู้จัดท า 

 ๑. นำยครรชิต  เจริญอินทร์  หัวหน้ำคณะท ำงำน 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๓ 
 ๒. นำยชำญชัย  สมำคม  รองหัวหน้ำคณะท ำงำน   
  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๓ 
 ๓. นำยอนุกูล  ศรีจันทร์งำม รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ๖ 
 ๔.  นำยประเคียง  เพียรดี คณะท ำงำน 
  พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
 ๕. นำยธนำวุฒิ  ไทยจินดำ  คณะท ำงำน 
  พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
 ๖. นำยนทฉัฐ  ก้ำวกิจเจริญ  คณะท ำงำน 
  พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
 ๗. นำยสุรเดช  พรหมสกุล  คณะท ำงำน 
  พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
 ๘. นำงสำวศริลักษณ์  ค ำวำ  คณะท ำงำน 
  พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
 ๙. นำงสำวนัยนำ  คงสุขนิรันดร์  คณะท ำงำน 
  พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร   
๑๐. นำงสำวเกศสุดำ จินดำเลิศ  คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
๑๑. นำงสำวกิรณำ  บัวบำล  คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
๑๒. นำงสำวภูริตำ   นิติโชติ  คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
๑๓. นำงสำววรำรัตน์  ทองบ่อ  คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนช ำนำญกำร  
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๑๔. นำงสำวภำวี  สุวรรณมณ ี  คณะท ำงำน 
 พนักงำนสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติกำร   
๑๕. นำงพลินี  กลิ่นเสือ  คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
๑๖. นำงสำวนงค์นุช  ผะอบเหล็ก  คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
๑๗. นำงสำวธันยวรรณ  เริงณรงค ์ คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
๑๘. นำยสุเมธ  หัสดิพันธ์  คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
๑๙. นำยกษิณ  รักษำ  คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
๒๐. นำยปิติ  สมันตรัฐ  คณะท ำงำน 
 นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร   
๒๑. นำงสำวอัณณ์วีระญำ หำเรือนกิจ คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน   
๒๒. นำยสัญชัย  สมคิด  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
๒๓. นำยเกียรติ์สิริ  แห้วเพ็ชร  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
๒๔. นำยสิทธิชัย  ทำทิตย์  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
๒๕. นำยชนะศักดิ์  อินทยำรัตน์  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
๒๖. นำยธีรธัชช์  บุญช่วย  คณะท ำงำน 
 เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน   
 
 


