


คู่มือสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเป็น

สม�ชิกวุฒิสภ�

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

ส�รบัญ
    หน้�

๑. บทนำา  ๑

๒. ความสำาคัญของสมาชิกวุฒิสภา ๒

๓. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา  ๕

๔. ผู้ดำาเนินการเกี่ยวกับการเลือก ๘

 ๔.๑ คณะกรรมการการเลือก ๙

 ๔.๒ ผู้อำานวยการการเลือก ๑๐

 ๔.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือ               ๑๑

  การปฏิบัติงานของผู้อำานวยการการเลือก 

๕. กลุ่มและการสมัคร ๑๒

 ๕.๑ จำานวนกลุ่มในการเลือก ๑๔

 ๕.๒ วิธีการสมัครรับเลือก ๑๕

 ๕.๓ องค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือก ๑๖

๖. การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ๑๗

 ๖.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น ๑๗

  สมาชิกวุฒิสภา 

  ๖.๑.๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ๑๗

  ๖.๑.๒ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็น ๑๙

   สมาชิกวุฒิสภา 

 ๖.๒ วิธีการสมัคร ๒๒

  ๖.๒.๑ ก่อนการสมัคร ๒๒

  ๖.๒.๒ เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร ๒๒

  ๖.๒.๓ ขั้นตอนการยื่นใบสมัคร ๒๕



คู่มือสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

ส�รบัญ (ต่อ)
     หน้�

 ๖.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติและการยื่นคำาร้องคัดค้าน ๒๗

 ๖.๔ เงื่อนไขในการสมัคร ๒๙

 ๖.๕ ความผิดเกี่ยวกับการสมัคร ๓๐

๗. การเลือกกันเอง ๓๒

 ๗.๑ การเลือกระดับอำาเภอ ๓๓

  ๗.๑.๑ การรายงานตัว ๓๓

  ๗.๑.๒ การลงคะแนน ๓๔

  ๗.๑.๓ การนับคะแนนและรายงานผลคะแนน ๓๗

  ๗.๑.๔ การได้รับเลือก ๓๗

  ๗.๑.๕ การจับสลาก ๓๘

  ๗.๑.๖ การเลือกกันเองใหม่ ๓๘

 ๗.๒ การเลือกระดับจังหวัด ๓๙

  ๗.๒.๑ การรายงานตัว ๓๙

  ๗.๒.๒ การลงคะแนน ๓๙

  ๗.๒.๓ การนับคะแนนและรายงานผลคะแนน ๔๐

  ๗.๒.๔ การได้รับเลือก ๔๐

  ๗.๒.๕ การจับสลาก ๔๐

  ๗.๒.๖ การเลือกกันเองใหม่ ๔๑

 ๗.๓ การเลือกระดับประเทศ ๔๑

  ๗.๓.๑ การรายงานตัว ๔๑

  ๗.๓.๒ การลงคะแนน ๔๑

  ๗.๓.๓ การนับคะแนนและรายงานผลคะแนน ๔๒



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

ส�รบัญ (ต่อ)
     หน้�

  ๗.๓.๔ การได้รับเลือก ๔๒

  ๗.๓.๕ การจับสลาก ๔๒

  ๗.๓.๖ การเลือกกันเองใหม่ ๔๓

 ๗.๔ การทักท้วงและการคัดค้านการเลือก ๔๓

  ๗.๔.๑ การทักท้วงการลงคะแนน ๔๓

  ๗.๔.๒ การทักท้วงการนับคะแนน ๔๓

  ๗.๔.๓ การคัดค้านการเลือก ๔๔

 ๗.๕ ความผิดเกี่ยวกับการเลือก                                      ๔๔           

  ตัวอย่างแผนผังการจัดสถานที่เลือก                  ๔๗                              

  ตัวอย่างบัตรลงคะแนน ๔๘                      

๘. การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ๕๐
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๑. บทนำ�

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้สมาชิก
วฒุสิภามาจากการเลอืกกนัเองของบุคคลซ่ึงมีความรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ 
อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทำางาน หรือเคยทำางานด้านต่าง ๆ  
ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทำาให้ประชาชน 
ซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ ซ่ึงในการดำาเนินการ 
เลือกกันเองนั้น ให้ดำาเนินการตั้งแต่ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
เพือ่ใหส้มาชิกวฒุสิภาเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทยในระดบัประเทศ แตใ่นวาระเริม่แรก 
นอกจากสมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกกันเองแล้วยังมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก 
การสรรหาและสมาชิกวุฒิสภาโดยตำาแหน่งด้วย

 สำาหรับในวาระเริ่มแรก คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำาเนินการ 
จัดให้มีการเลือกกันเองของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้ได้รายชื่อ 
จำานวน ๒๐๐ คน เสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อคัดเลือกให้ได้จำานวน  
๕๐ คน เปน็สมาชกิวฒุสิภา และคดัเลือกรายชือ่สำารองอกี ๕๐ คน โดยการคดัเลอืก
ดงักลา่วใหค้ำานงึถงึบคุคลจากกลุม่ตา่ง ๆ  อยา่งทัว่ถงึ ดังนัน้ สำานกังานคณะกรรมการ     
การเลอืกตัง้จงึไดจ้ดัทำาคูม่อืสำาหรับผูส้มคัรรบัเลอืกเป็นสมาชกิวฒุสิภาเพ่ือใหผู้้สนใจ
จะสมคัรรับเลอืกเป็นสมาชกิวุฒสิภาไดม้คีวามรู้ ความเขา้ใจและเตรยีมการเกีย่วกับ
กระบวนการรับสมัครและการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง ๓ ระดับอย่างถูกต้อง
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๒. คว�มสำ�คัญของสม�ชิกวุฒิสภ�

 สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง
อาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำาใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของปวงชนชาวไทย 
โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ วุฒิสภาจึงมีหน้าท่ีและอำานาจที่สำาคัญ 
ดังนี้
 (๑) การกลั่นกรองกฎหมาย ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการ 
ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีหรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ ให้กระทำาได้ปีละหนึ่งครั้ง
 (๒) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ
 (๓) แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ยงักำาหนดให้วุฒสิภามหีนา้ทีแ่ละอำานาจอกีหลายประการ ไดแ้ก ่การพจิารณาเลอืก 
แต่งตั้ง ให้คำาแนะนำา หรือให้ความเห็นชอบ การแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  
ผูด้ำารงตำาแหนง่ตา่งๆ ในองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ เช่น คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภา คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหง่ชาต ิคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
อีกทั้งยังกำาหนดให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประชุมร่วมกันในกรณีต่อไปนี้
 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ 
ตามมาตรา ๑๗
 (๒) การปฏิญาณตนของผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภา 
ตามมาตรา ๑๙
 (๓) การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์  
พุทธศักราช ๒๔๖๗ ตามมาตรา ๒๐
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 (๔)  การรบัทราบหรอืใหค้วามเหน็ชอบในการสบืราชสมบตัติามมาตรา ๒๑
 (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑
 (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒
 (๗) การพจิารณารา่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒
 (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ 
ใหม่ตามมาตรา ๑๔๖
 (๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๑๔๗ กรณีร่างรัฐธรรมนูญ
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือร่างพระราชบัญญัติท่ีรัฐสภายังไม่ได้ให้ความเห็นชอบที่ตกไป 
เนื่องจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
 (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕
 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗
 (๑๒) แถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒
 (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗
 (๑๔) การรับฟังคำาชี้แจงและการให้ความเห็นชอบ หนังสือสัญญา 
ตามมาตรา ๑๗๘
 (๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖
 (๑๖)  กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
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หน้�ที่และอำ�น�จสม�ชิกวุฒิสภ�ในว�ระเริ่มแรก

 บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ได้กำาหนดหน้าที่และอำานาจของสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก ดังนี้
 ๑. ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำา 
และดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๒๗๐ วรรคหนึ่ง)
 ๒. ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับ 
การปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๒๗๐ วรรคสอง) 
 ๓. ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ที่ถูกยับยั้ง 
บางเรื่อง (มาตรา ๒๗๑)
 ๔. ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ ง 
นายกรัฐมนตรี (มาตรา ๒๗๒ วรรคหนึ่ง)
 ๕. ร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบยกเว้นการเสนอชื่อ 
นายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมือง (มาตรา ๒๗๒ วรรคสอง)
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๓. ที่ม�ของสม�ชิกวุฒิสภ� (ในว�ระเริ่มแรก)
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๗  
บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำานวน ๒๐๐ คน ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง
ของบคุคลซึง่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ ประสบการณ ์อาชพี ลกัษณะ หรอืประโยชน์
ร่วมกัน หรือทำางาน หรือเคยทำางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการ
แบง่กลุม่ ตอ้งแบง่ในลกัษณะทีท่ำาให้ประชาชนซ่ึงมสีทิธสิมัครรบัเลอืกทกุคนสามารถ
อยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได้ ซึ่งในการดำาเนินการเลือกกันเองนั้น ให้ดำาเนินการตั้งแต่
ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพ่ือให้สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้แทน
ปวงชนชาวไทยในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำาเนินการ
จัดให้มีการเลือกกันเองดังกล่าว
 สำาหรับในวาระเริ่มแรก มาตรา ๒๖๙ บัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วย 
สมาชิกจำานวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติถวายคำาแนะนำา โดยมีที่มาดังนี้
 (๑) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ดำาเนนิการจดัใหม้กีารเลอืกสมาชกิวุฒสิภา 
จำานวน ๒๐๐ คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาโดยให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน แล้วนำารายช่ือเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เพื่อคัดเลือกให้ได้จำานวน ๕๐ คน และคัดเลือกรายชื่อสำารองอีกจำานวน ๕๐ คน  
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้คำานึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง
 (๒) คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาซึ่งคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  
และมีความเป็นกลางทางการเมือง จำานวนไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน  
คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์   
แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศ จำานวนไม่เกิน ๔๐๐ คน  
โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่กำาหนดตาม (๑)  
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คู่มือสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

แล้วนำารายช่ือเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพ่ือคัดเลือกให้ได้จำานวน ๑๙๔ คน  
และคัดเลือกรายชื่อสำารอง จำานวน ๕๐ คน
 (๓) โดยตำาแหน่ง จำานวน ๖ คน ประกอบด้วย ผู้ดำารงตำาแหน่ง 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

 ดงันัน้ ในวาระเริม่แรกนี ้คณะกรรมการการเลือกต้ังจะต้องดำาเนนิการเลือก
สมาชิกวุฒิสภาให้ได้จำานวน ๒๐๐ คน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

๔. ผู้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รเลือก

6  
 

 
 

๔. ผูดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับอําเภอ 

คณะกรรมการระดับอําเภอ ๗ คน 

- นายอําเภอ/ผอ.เขต (ปธ.) 

- หน.สวนราชการ ๓ คน 

- ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 

- ปลัดอําเภอ/ขรก.กทม.  

  ซึ่ง ผอ.กต.จว. แตงตั้ง  

  (กรรมการและเลขานุการ)     

ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

(ปลัดอําเภอ/ขรก.กทม.) 

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

คณะกรรมการระดับจังหวัด ๗ คน 

- ผวจ./ปลัด กทม. (ปธ.) 

- หน.สวนราชการ/บุคลากร           

  ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

  ๓ คน 

- ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 

- ผอ.กต.จว. (กรรมการและเลขานุการ)     

 

คณะกรรมการระดับประเทศ 

- ปธ.กกต. (ปธ.) 

- กกต. 

- ลธ.กกต. (เลขานุการ) 
    

ผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(ผอ.กต.จว./กทม.) 

ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ 

(ลธ.กกต.) 

พนง.จนท. เพื่อชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

พนง.จนท. เพื่อชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

พนง.จนท. เพื่อชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ 
ผอ.การเลือก ไมเกิน ๑๕ คน  
(ผูสมัครมากแตงตั้งเพิ่มได) 

คณะกรรมการประจําสถานที่เลือก 

- วิธีการสมัครละ ๑ ชุด 

  (๑๐ คน ตอ ๑ ชุด) 

ตามจํานวนชุด)คณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 
 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 
 

 ุด) 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (๒ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

- ๕ คน 

ผูชวยเหลือการปฏิบตัิงานของ 

ผอ.การเลือก ไมเกิน ๗ คน  

คณะกรรมการประจําสถานที่เลือก 

- วิธีการสมัครละ ๑ ชุด 

  (๑๐ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (๒ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

- ๑๐ คน 

ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ  

ผอ.การเลือก ไมเกิน ๒๐ คน  

คณะกรรมการประจําสถานที่เลือก 

- วิธีการสมัครละ ๕ ชุด 

  (๑๐ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําเจาหนาที่รักษา 

  ความปลอดภัย 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบร

อย 

านที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 
 

สถานที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

- ๒๐ คน 
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๔. ผูดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับอําเภอ 

คณะกรรมการระดับอําเภอ ๗ คน 

- นายอําเภอ/ผอ.เขต (ปธ.) 

- หน.สวนราชการ ๓ คน 

- ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 

- ปลัดอําเภอ/ขรก.กทม.  

  ซึ่ง ผอ.กต.จว. แตงตั้ง  

  (กรรมการและเลขานุการ)     

ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอ 

(ปลัดอําเภอ/ขรก.กทม.) 

ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

คณะกรรมการระดับจังหวัด ๗ คน 

- ผวจ./ปลัด กทม. (ปธ.) 

- หน.สวนราชการ/บุคลากร           

  ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  

  ๓ คน 

- ผูทรงคุณวุฒิ ๒ คน 

- ผอ.กต.จว. (กรรมการและเลขานุการ)     

 

คณะกรรมการระดับประเทศ 

- ปธ.กกต. (ปธ.) 

- กกต. 

- ลธ.กกต. (เลขานุการ) 
    

ผูอํานวยการการเลือกระดับจังหวัด 

(ผอ.กต.จว./กทม.) 

ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ 

(ลธ.กกต.) 

พนง.จนท. เพื่อชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

พนง.จนท. เพื่อชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

พนง.จนท. เพื่อชวยเหลือ 

การปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือก 

ผูชวยเหลือการปฏบิัติงานของ 
ผอ.การเลือก ไมเกิน ๑๕ คน  
(ผูสมัครมากแตงตั้งเพิ่มได) 

คณะกรรมการประจําสถานที่เลือก 

- วิธีการสมัครละ ๑ ชุด 

  (๑๐ คน ตอ ๑ ชุด) 

ตามจํานวนชุด)คณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 
 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 
 

 ุด) 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (๒ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

- ๕ คน 

ผูชวยเหลือการปฏิบตัิงานของ 

ผอ.การเลือก ไมเกิน ๗ คน  

คณะกรรมการประจําสถานที่เลือก 

- วิธีการสมัครละ ๑ ชุด 

  (๑๐ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําสถานที่เลือก 

  (๒ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

- ๑๐ คน 

ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของ  

ผอ.การเลือก ไมเกิน ๒๐ คน  

คณะกรรมการประจําสถานที่เลือก 

- วิธีการสมัครละ ๕ ชุด 

  (๑๐ คน ตอ ๑ ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

- ตามจํานวนชุดคณะกรรมการ 

  ประจําเจาหนาที่รักษา 

  ความปลอดภัย 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบร

อย 

านที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 
 

สถานที่เลือก 

  (2 คน ตอ 1 ชุด) 

เจาหนาที่รักษาความสงบเรียบรอย 

- ๒๐ คน 

ผู้ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รเลือก
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คู่มือสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในแต่ละระดับจะมีผู้ดำาเนินการเกี่ยวกับการเลือก 
ดังนี้

 ๔.๑ คณะกรรมก�รก�รเลือก
  คณะกรรมการการเลือก มีหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำา 
อำานวยความสะดวกและรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีดังต่อไปนี้
  ๔.๑.๑  คณะกรรมการระดับประเทศ โดยให้คณะกรรมการการเลือกต้ัง  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการระดับประเทศ (ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  
เป็นประธาน และกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ) 
  ๔.๑.๒ คณะกรรมการระดับจังหวัด ประกอบด้วย
   (๑)  ผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือปลัดกรุงเทพมหานคร (สำาหรับ
กรุงเทพมหานคร) เป็นประธาน 
   (๒) หัวหน้าส่วนราชการประจำาจังหวัด หรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (สำาหรับกรุงเทพมหานคร) หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แต่งต้ัง จำานวน ๓ คน  
เป็นกรรมการ
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตจังหวัด หรือในเขตกรุงเทพมหานคร  
(สำาหรับกรุงเทพมหานคร) จำานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
   (๔) ผูอ้ำานวยการการเลอืกตัง้ประจำาจงัหวดั หรอืผูอ้ำานวยการ 
การเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร (สำาหรับกรุงเทพมหานคร) เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้ง

  ๔.๑.๓ คณะกรรมการระดับอำาเภอ ประกอบด้วย
   (๑) นายอำาเภอ หรือผู้อำานวยการเขต (สำาหรับกรุงเทพมหานคร)  
เป็นประธาน 
   (๒) หัวหน้าส่วนราชการประจำาอำาเภอ หรือข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร (สำาหรับกรุงเทพมหานคร) ซึ่งนายอำาเภอ หรือผู้อำานวยการเขต
แต่งตั้ง จำานวน ๓ คน เป็นกรรมการ
   (๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอำาเภอหรือเขต (สำาหรับกรุงเทพมหานคร)  
จำานวน ๒ คน เป็นกรรมการ
   (๔) ปลัดอำาเภอ หรือข้าราชการประจำากรุงเทพมหานคร 
(สำาหรับกรุงเทพมหานคร)  ซ่ึงผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด หรือผู้อำานวยการ 
การเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 ๔.๒  ผู้อำ�นวยก�รก�รเลือก
  ผู้อำานวยการการเลือก มีหน้าที่ในการดำาเนินการจัดการเลือกสมาชิก
วุฒิสภาให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด  
มีดังต่อไปนี้
  ๔.๒.๑ ผู้อำานวยการการเลือกระดับประเทศ คือ เลขาธิการ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  ๔.๒.๒ ผู้อำานวยการการเลือกระดับจังหวัด คือ กรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการระดับจังหวัด (ผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด  
หรือผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำากรุงเทพมหานคร)
  ๔.๒.๓ ผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ คือ กรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการระดบัอำาเภอ (ปลดัอำาเภอหรอืขา้ราชการกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำาจังหวัด หรือผู้อำานวยการการเลือกตั้งประจำา
กรุงเทพมหานคร แต่งตั้ง) 
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 ๔.๓ พนักง�นเจ้�หน้�ที่เพื่อช่วยเหลือก�รปฏิบัติง�นของผู้อำ�นวยก�ร
ก�รเลือก
  พนกังานเจา้หนา้ที ่มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืการปฏบิตังิานของผูอ้ำานวยการ 
การเลือกในการดำาเนินการจัดการเลือกตามท่ีกฎหมายกำาหนดและตามท่ีผู้อำานวยการ 
การเลือกมอบหมาย ซึ่งมีดังต่อไปนี้
  ๔.๓.๑ ผู้ช่วยเหลือผู้อำานวยการการเลือก โดยระดับประเทศ ไม่เกิน 
๒๐ คน ระดับจังหวัดไม่เกิน ๗ คน ระดับอำาเภอไม่เกิน ๑๕ คน แต่ถ้าอำาเภอใด 
มีผู้สมัครเกิน ๖๐๐ คน ให้เพิ่มจำานวนผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของผู้อำานวยการ
การเลือกระดับอำาเภอ ๒ คนต่อผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นทุก ๑๐๐ คน 
  ๔.๓.๒ คณะกรรมการประจำาสถานท่ีเลือก ซึ่งมีจำานวน ๑๐ คน  
ต่อ ๑ ชุด โดยระดับประเทศแต่งตั้งวิธีการสมัครละ ๕ ชุด ระดับจังหวัดและ 
ระดับอำาเภอ แต่งตั้งวิธีการสมัครละ ๑ ชุด 
  ๔.๓.๓ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งมีจำานวน ๒ คน ต่อ ๑ ชุด 
แต่งตั้งพร้อมคณะกรรมการประจำาสถานที่เลือก 
  ๔.๓.๔  เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย แต่งต้ังพร้อมคณะกรรมการ 
ประจำาสถานท่ีเลือกและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย โดยสถานท่ีเลือกระดับประเทศ 
๒๐ คน สถานที่เลือกระดับจังหวัด ๑๐ คน สถานที่เลือกระดับอำาเภอ ๕ คน
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๕. กลุ่มและก�รสมัคร

 ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ และสถานภาพของสังคมที่หลากหลาย 
เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสมัครรับเลือกได้  
โดยแบ่งกลุ่มเป็น ๑๐ กลุ่ม ดังนี้
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กลุ่มและวิธีก�รสมัคร

กลุ่มกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือ      
เคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ 
อัยการ ตำารวจ  ผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ      
ในทำานองเดียวกัน

ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร 
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
และผู้ประกอบกิจการอื่นๆ  
ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้าน 
ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  อั น ไ ด้ แ ก่   
ผู้ประกอบธุ ร กิจท่อง เที่ ยว 
มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการ 
ห รื อ พ นั ก ง า น โ ร ง แ ร ม  
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือ 
อื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน 

กลุม่การศกึษาและการสาธารณสขุ 
อันได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู  
อาจารย์  นั กวิ จั ย  ผู้ บ ริ ห าร 
สถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา แพทย์ทุกประเภท เทคนิค
การแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล 
เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำานอง
เดียวกัน

กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
หรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ 
กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ประชาสังคม 
องค์กรสาธารณประโยชน์ หรือ      
อื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน

กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืช 
ล้มลุก ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ 
ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่นๆ 
ในทำานองเดียวกัน

กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี  
การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 
สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม หรอือืน่ ๆ  ในทำานอง
เดียวกัน

กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน         
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบ
อาชพีอิสระ หรอือ่ืน ๆ  ในทำานอง
เดียวกัน

กลุ่มอื่น ๆ

กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดิน
และความมั่นคง อันได้แก่ ผู้เคย
เป็นข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน

ก ลุ่ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ 
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม  ผั ง เ มื อ ง 
อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  เ ท ค โ น โ ล ยี  
การสือ่สาร การพัฒนานวตักรรม 
หรืออ่ืน ๆ ในทำานองเดียวกัน

๑

๖

๒

๗

๓

๘

๔

๙

๕

๑๐

วิธีก�รสมัคร

๑. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

๑. ผู้ใดประสงค์จะสมัครให้นำาบัตรประจำาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ไปขอรับเอกสารการสมัคร 
 ได้จากนายทะเบียนอำาเภอ ณ สำานักทะเบียนอำาเภอที่ตนประสงค์จะสมัคร
๒. เมื่อได้ยื่นใบสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้
๓. ให้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครได้เพียงกลุ่มเดียว และสมัครได้เพียงวิธีการเดียว และเพียงอำาเภอเดียว
๔. ผู้ใดสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือมากกว่าหนึ่งอำาเภอ ต้องระวางโทษจำาคุก           
 ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง     
 ของผู้นั้นมีกำาหนดห้าปี
๕. ผูใ้ดรูอ้ยูแ่ลว้วา่ตนไม่มีสทิธสิมัครรบัเลอืกไม่วา่เพราะเหตใุด ไดส้มคัรรบัเลอืก ตอ้งระวางโทษจำาคกุตัง้แต ่
 หนึง่ปีถงึสบิปีและปรบัตัง้แตส่องหม่ืนบาทถงึสองแสนบาท และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลือกตัง้ของผูน้ัน้ 
 มีกำาหนดยี่สิบปี

๒. สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดง
 หนังสือแนะนำ�ชื่อผู้สมัครจ�กองค์กร

เงื่อนไขก�รสมัคร
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 ๕.๑ จำ�นวนกลุ่มในก�รเลือก
  มาตรา ๙๐ แหง่พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ด้วยการได้มา 
ซึง่สมาชกิวุฒสิภา กำาหนดใหใ้นวาระเริม่แรก การดำาเนนิการจดัใหมี้การเลอืกสมาชกิ
วุฒิสภา ให้ดำาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันท่ีมีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) ครัง้แรก ไมน่อ้ยกวา่ ๑๕ วนั และมาตรา ๙๑ กำาหนดใหม้จีำานวนกลุม่ ๑๐ กลุม่  
ประกอบด้วย
  (๑) กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง อันได้แก่  
ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
  (๒) กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ผู้เป็นหรือ 
เคยเป็นผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำารวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรือ
อื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
  (๓) กลุม่การศกึษาและการสาธารณสขุ อนัไดแ้ก ่ผูเ้ปน็หรอืเคยเปน็คร ู 
อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แพทย์ทุกประเภท 
เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
  (๔) กลุ่มอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชล้มลุก ทำานา ทำาสวน ทำาไร่ ป่าไม้ 
ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
  (๕) กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ 
หน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ 
ในทำานองเดียวกัน
  (๖) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านส่ิงแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ 
และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การส่ือสาร 
การพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
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  (๗) กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการน้ัน และผู้ประกอบกิจการอ่ืนๆ ผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเท่ียว  
อนัไดแ้กผู่ป้ระกอบธรุกจิท่องเท่ียว มคัคเุทศก ์ผูป้ระกอบกจิการหรอืพนกังานโรงแรม 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
  (๘) กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ  
กลุ่มอัตลักษณ์อ่ืน ประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำานอง 
เดียวกัน
  (๙) กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา 
สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำานองเดียวกัน
  (๑๐) กลุ่มอื่น ๆ
   โดยผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามย่อมมีสิทธิสมัคร 
ในกลุ่มอื่น ๆ ตาม (๑๐) ได้

 ๕.๒ วิธีก�รสมัครรับเลือก
  มาตรา ๙๒ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูวา่ด้วยการได้มา 
ซึง่สมาชิกวฒุสิภา กำาหนดวา่ในวาระเริม่แรกใหผู้ส้มคัรในแตล่ะกลุม่ตามมาตรา ๙๑  
อาจสมัครได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
  (๑)  สมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (สมัครโดยอิสระ)
  (๒)  สมคัรโดยยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองพร้อมแสดงหนงัสือแนะนำาชือ่
ผูส้มัครจากองคก์ร แนบมาพรอ้มกบัใบสมคัรดว้ย (สมคัรโดยคำาแนะนำาจากองคก์ร) 
   ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกได้ในกลุ่ม 
ตามมาตรา ๙๑ ได้เพียงกลุม่เดยีว และสมคัรได้เพียงวธิกีารเดยีว รวมทัง้มสีทิธสิมคัร
ได้เพียงอำาเภอเดียว
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  ผู้ใดสมัครเข้ารับเลือกมากกว่าหนึ่งกลุ่ม มากกว่าหนึ่งวิธีการ หรือ
มากกว่าหน่ึงอำาเภอ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด ๕ ปี

 ๕.๓ องค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือก
  ลักษณะองค์กรท่ีมีสิทธิแนะนำาชื่อบุคคลเพ่ือสมัครรับเลือกเป็น 
สมาชิกวุฒิสภา
  ๕.๓.๑ องค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 
๓ ปี และมิได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร มาแบ่งปันกันหรือดำาเนินกิจกรรม
ทางการเมือง และได้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
  ๕.๓.๒ องค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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๖. ก�รสมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

 ภายใน ๕ วันนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
มีผลใช้บงัคบั คณะกรรมการการเลอืกต้ังจะประกาศกำาหนดวนัเลอืกและวนัรับสมคัร
สมาชกิวฒุสิภา ตามแบบ ส.ว.๑๕ แลว้ผูอ้ำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ ประกาศ
สถานที่รับสมัคร ตามแบบ ส.ว.๑๖ และปิดประกาศสถานที่รับสมัคร (ส.ว.๑๖)  
และประกาศกำาหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.๑๕) ณ ที่ว่าการ
อำาเภอนั้นให้ประชาชนทราบ
 สถานที่รับสมัครจะกำาหนดให้อยู่ภายในเขตอำาเภอที่จะมีการเลือก 
มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบสถานท่ีรับสมัคร เพื่อการอำานวย 
ความสะดวกแก่ผู้สมัคร และห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าไป 
ในบริเวณสถานที่รับสมัคร
 บุคคลท่ีจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ให้มีสิทธิสมัครในกลุ่มใด 
กลุ่มหนึ่งได้เพียงกลุ่มเดียว และสมัครโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว 
รวมทั้งมีสิทธิสมัครได้เพียงอำาเภอเดียว

 ๖.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้�มของผู้มี สิทธิสมัครรับเลือก 
เป็นสม�ชิกวุฒิสภ�
  ๖.๑.๑ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้
   (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
   (๒) มีอายุไม่ต่ำากว่า ๔๐ ปี ในวันสมัครรับเลือก
   (๓) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือ 
ทำางานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ยกเว้น ไม่ใช้บังคับแก่ สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มอัตลักษณ์อื่นที่สมัครในกลุ่มที่ ๘
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   (๔) ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
    (ก) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำาเภอที่สมัครรับเลือก
    (ข) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในอำาเภอท่ีสมัครรับเลือกมาแล้ว 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
    (ค) ทำางานอยู่ในอำาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือก
    (ง) เคยทำางานหรอืเคยมชีือ่อยูใ่นทะเบยีนบา้นอยูใ่นอำาเภอ
ที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี
    (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในอำาเภอท่ีสมัครรับเลือก 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา

   กรณีผู้สมัครโดยคำ�แนะนำ�ขององค์กร 
   ผู้สมัครโดยคำ�แนะนำ�ขององค์กรต้องมีลักษณะอย่�งใด 
อย่�งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
   (๑) เปน็สมาชกิขององคก์รมาแลว้ เปน็เวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่  
๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
   (๒) เคยเป็นสมาชิกขององค์กรมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
   (๓) ปฏบิตัหินา้ท่ีในองคก์รมาแลว้ เปน็เวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่  
๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
   (๔) เคยปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กรมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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  ๖.๑.๒ ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกเปน็สม�ชกิวฒุสิภ�ตอ้งไมม่ลีกัษณะ
ต้องห้�ม ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
   (๒) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเปน็บคุคลลม้ละลายทจุรติ
   (๓) เ ป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์  
หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
   (๔) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
   (๕) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไม่ว่าคดีน้ัน 
จะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่
   (๖) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
   (๗) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
เป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
   (๘) ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
   (๙) เคยได้รับโทษจำาคุก โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง ๑๐ ปี  
นับถึงวันเลือกในระดับอำาเภอ เว้นแต่ในความผิด อันได้กระทำาโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ
   (๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ  
หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระทำาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
ในวงราชการ
   (๑๑) เคยต้องคำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลอันถึงที่สุด 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำารวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำาพิพากษา 
อันถึงที่สุดให้ลงโทษจำาคุก เพราะกระทำาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต
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   (๑๒) เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำาความผิด 
ต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทำา
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน 
ของรฐั หรอืความผิดเกีย่วกบัทรพัย ์ท่ีกระทำาโดยทจุรติตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย 
ว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมาย 
วา่ดว้ย การพนนัในความผดิฐานเป็นเจา้มอืหรอืเจา้สำานกั กฎหมายวา่ดว้ย การปอ้งกนั 
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
   (๑๓) เคยต้องคำาพิพากษาอันถึงที่สุด ว่ากระทำาการอันเป็น 
การทุจริตในการเลือกตั้ง
   (๑๔) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมิใหด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง
   (๑๕) เป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของหนว่ยราชการ หนว่ยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
   (๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ผู้ดำารงตำาแหน่ง 
ในองค์กรอิสระ
   (๑๗) เคยพ้นจากตำาแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่ามีการเสนอการแปรญัตติ หรือการกระทำาด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
ในการใช้งบประมาณรายจ่าย
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   (๑๘) เคยพ้นจากตำาแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดอีาญาของผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการเมอืง มคีำาพิพากษาวา่เปน็ผู้มพีฤติการณ์
ร่ำารวยผิดปกติ หรือกระทำาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ 
หรอืใชอ้ำานาจขัดตอ่บทบัญญัตแิห่งรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย หรอืฝา่ฝนืหรอืไมป่ฏบิติั  
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
   (๑๙) เป็นข้าราชการ
   (๒๐) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เว้นแต่ 
ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือก
   (๒๑) เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
   (๒๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง  
เว้นแต่ได้พ้นจากการดำารงตำาแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึง 
วันสมัครรับเลือก
   (๒๓) เป็นหรือเคยเป็นรัฐมนตรี เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็น
รัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
   (๒๔) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
   (๒๕) เป็นบุพการี คู่สมรส หรือบุตรของผู้ดำารงตำาแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภา 
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน  
หรือผู้ดำารงตำาแหน่งใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ
   (๒๖) เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
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 ๖.๒ วิธีก�รสมัคร
  ๖.๒.๑ ก่อนก�รสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถ
ขอรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองก่อนการยื่นการสมัคร โดยนำาบัตรประจำาตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร 
ได้จากนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นสำาหรับกรุงเทพมหานคร  
ณ สำานักทะเบียนอำาเภอ หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นสำาหรับกรุงเทพมหานคร  
ที่ประสงค์จะสมัคร ซึ่งนายทะเบียนจะได้เตรียมเอกสารให้ ดังต่อไปนี้
   (๑) แบบใบสมัคร (ส.ว.๑๗)
   (๒) แบบข้อมูลแนะนำาตัวของผู้สมัคร (ส.ว.๑๘)
   (๓) แบบหนังสือรับรองความรู้  ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ หรือทำางาน ในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว.๑๙)
   (๔) แบบหนงัสอืแนะนำาชือ่ผูส้มคัรจากองคก์ร (ส.ว.๒๐) และ
แบบหนงัสอืยนิยอมใหแ้นะนำาชือ่ (ส.ว.๒๑) กรณกีารสมคัรโดยคำาแนะนำาขององคก์ร
  ๖.๒.๒ เอกส�รและหลักฐ�นประกอบก�รสมัคร
   เ มื่ อ ผู้ ป ร ะส งค์ จ ะสมั ค ร ได้ รั บ เ อกสาร  ก า รสมั ค ร 
จากสำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นสำาหรับกรุงเทพมหานคร 
ท่ีตนเองประสงค์จะสมัครแล้ว ให้ดำาเนินการบันทึกข้อมูลลงในเอกสารและแบบพิมพ์ 
การสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง ดังต่อไปนี้
   ๑. สำ�หรับผู้สมัครทุกคน
    (๑.๑) ใบสมัคร  (ส.ว.๑๗)
    (๑.๒) ข้อมูลแนะนำาตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.๑๘)
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    (๑.๓) หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ หรือทำางานในกลุ่มที่สมัคร (ส.ว.๑๙) ซึ่งต้องมีพยานอย่างน้อย ๑ คน  
ลงลายมือชื่อยืนยันว่าผู้สมัครมีคุณลักษณะเช่นนั้นจริง โดยมีสำาเนาบัตรประจำาตัว
ประชาชนของพยานซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องด้วย
    (๑.๔) สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร  
แต่ถ้าผู้สมัครเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้ 
บัตรประจำาตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้  
และมีเลขประจำาตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง
    (๑.๕) สำาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง
    (๑.๖) ใบรับรองแพทย์
    (๑.๗) รูปถ่าย ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐ เซนติเมตร 
ยาวประมาณ ๕.๒๓ เซนตเิมตร จำานวนคนละ ๑ รปู สำาหรบัปดิแบบขอ้มลูแนะนำาตัว 
ของผู้สมัคร (ส.ว.๑๘)
    (๑.๘) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์กับ
อำาเภอที่สมัครอย่างใดอย่างหนึ่ง
     ๑.๘.๑ หลักฐานซ่ึงแสดงว่าเป็นบุคคลซ่ึงเกิด 
ในอำาเภอที่สมัครรับเลือก เช่น สำาเนาสูติบัตร
     ๑.๘.๒ หลักฐานซ่ึงแสดงว่า มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 
ในอำาเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัคร
รับเลือก เช่น สำาเนาทะเบียนบ้าน
     ๑.๘.๓ หลักฐานซึ่งแสดงว่าทำางานอยู่ในอำาเภอ
ที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก 
เช่น หนังสือรับรองการทำางาน
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	 	 	 	 	 ๑.๘.๔	 หลักฐานซ่ึงแสดงว่าเคยทำางาน	 หรือ
เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำาเภอท่ีสมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า	๒	ปี	เช่น	หนังสือรับรองการทำางาน	สำาเนาทะเบียนบ้าน
	 	 	 	 	 ๑.๘.๕	 หลักฐานซ่ึงแสดงว่า	เคยศึกษาในสถานศึกษา 
ที่ตั้งอยู่ในอำาเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า	๒	ปีการศึกษา	เช่น	
ประกาศนียบัตร	ปริญญาบัตร	หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษา
	 	 	 	 (๑.๙)	 หลักฐานอื่นๆ	เช่น
	 	 	 	 	 ๑.๙.๑	 ห ลักฐานการลาออกจากราชการ	 
หน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ	เช่น	หนังสืออนุมัติให้ลาออกจากราชการ	ฯ
	 	 	 	 	 ๑.๙.๒	 เอกสารแสดงการเปล่ียนชื่อตัวหรือ 
ชื่อสกุล	(ถ้ามี)
	 	 	 	 (๑.๑๐)	 เงินค่าธรรมเนียม	การสมัครคนละ	๒,๕๐๐	บาท
	 	 	 	 (๑.๑๑)	 สำาเนาหลักฐานอื่นที่ ผู้สมัครนำามาแสดงตน 
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก																					
                            
	 	 	 ๒.	 สำ�หรับผูส้มคัรทีส่มคัรโดยคำ�แนะนำ�ขององคก์ร	จะต้อง 
มีเอกส�รหลักฐ�นดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
	 	 	 	 (๒.๑)	 หนังสือแนะนำาชื่อผู้สมัคร	จากองค์กร	(ส.ว.๒๐)
	 	 	 	 (๒.๒)	 หนังสือยินยอมให้แนะนำาชื่อ	(ส.ว.๒๑)
	 	 	 	 (๒.๓)	 เอกสารหลักฐานซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์  
กับองค์กรอย่างใดอย่างหนึ่ง
	 	 	 	 	 ๒.๓.๑	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกขององค์กร	 เช่น	
หนังสือรับรอง
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     ๒.๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่หรือ เคยปฏิบั ติหน้าที่  
ในองค์กร เช่น หนังสือรับรอง
 ในกรณีที่ไม่อาจลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ให้ใช้ 
การพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาลงในเอกสารและหลักฐานแทน ถ้าไม่มี 
น้ิวหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วมือใดนิ้วมือหนึ่งแทน หากไม่มีนิ้วมืออยู่เลย 
ให้ได้รับการยกเว้น และให้ผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอหมายเหตุในเอกสาร 
และหลักฐานดังกล่าวว่าไม่มีนิ้วมือ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำากับไว้ด้วย
  ๖.๒.๓ ขั้นตอนก�รยื่นใบสมัคร
   ผู้สมัครท่ีมีสิทธิสมัครรับเลือกในเขตอำาเภอใดอำาเภอหน่ึง  
สามารถยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ที่ผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ
กำาหนดและภายในระยะเวลาการรับสมัคร โดยมีขั้นตอนการยื่นใบสมัคร ดังนี้
   (๑) การยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร
    เมือ่มาถงึทีร่บัสมคัร ผูส้มคัรตอ้งลงทะเบยีน โดยกรอกช่ือ  
นามสกุล และเวลา เพ่ือจัดลำาดับในการย่ืนเอกสารและหลักฐานการสมัคร
   (๒) การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร
    เมื่อผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้ ได้รับมอบหมาย ได้รับใบสมัครของผู้สมัครแล้ว จะตรวจสอบเบื้องต้น 
วา่การลงรายการในใบสมคัร คา่ธรรมเนยีม การสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมคัร 
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่
    (๒.๑) กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง
     ถ้าผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอหรือเจ้าหน้าท่ี 
ผู้ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือ 
ไม่ถูกต้อง ให้คืนใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 
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การสมัครดังกล่าวแก่ผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถดำาเนินการแก้ไขเอกสารหลักฐาน 
ดงักลา่วใหค้รบถว้นถูกตอ้ง แลว้นำากลบัไปยืน่สมัครใหมไ่ด้ภายในกำาหนดระยะเวลา
การรับสมัคร
    (๒.๒) กรณีเอกสารและหลักฐานการสมัครครบถ้วน 
ถูกต้อง
     ผูอ้ำานวยการการเลอืกระดับอำาเภอหรือเจา้หนา้ที่
ผูไ้ดร้บัมอบหมาย ไดต้รวจสอบแลว้เหน็ว่า เอกสารและหลกัฐานการสมคัรครบถว้น
ถูกต้อง ให้สอบถ้อยคำาของผู้สมัครเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัคร และเจ้าหน้าที่ 
จะออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่ธรรมเนยีมการสมคัร ๒,๕๐๐ บาท แล้วลงบนัทกึการรับสมคัร 
ไว้เป็นหลักฐานในแบบ ส.ว.๑๗ พร้อมทั้งออกใบรับใบสมัคร ตามแบบ ส.ว.๒๒  
แก่ผู้สมัครโดยเรียงตามลำาดับการยื่นใบสมัคร (ไม่แยกกลุ่มและวิธีการสมัคร) และ
ผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ มอบหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครมารับเอกสารข้อมูล
แนะนำาตัวตามแบบ ส.ว.๒๓
     เ มื่ อ ผู้ อำ านวยการการ เ ลือกระดั บอำ า เภอ 
ได้ออกใบรับใบสมัคร (ส.ว.๒๒) แก่ผู้สมัครแล้ว ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัคร  
และห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครในอำาเภอนั้น หรืออำาเภออื่นอีก
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 ๖.๓ ก�รตรวจสอบคุณสมบัติและก�รยื่นคำ�ร้องคัดค้�น
  (๑)  ก�รตรวจสอบคุณสมบัติ
   ภายใน ๕ วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร ผู้อำานวยการ
การเลือกระดับอำาเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัคร 
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ตามแบบ  
ส.ว.๒๖/อ ทุกกลุ่มท่ีสมัครโดยแยกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่มและวิธีการสมัครในเขตอำาเภอ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการท่ัวไป และปิดประกาศไว้ ณ สำานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำาจังหวัด ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำาเภอนั้น
   กรณีตรวจสอบแล้วปรากฏว่าผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามหรือสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม หรือหนึ่งอำาเภอ หรือแสดง 
ข้อมูลในใบสมัครหรือเอกสารหรือหลักฐานประกอบการสมัครอันเป็นเท็จ ผู้อำานวยการ 
การเลือกระดับอำาเภอ จะสั่งไม่รับสมัครและให้แจ้งการไม่รับสมัครให้ผู้สมัคร 
ทราบโดยเร็วตามแบบ ส.ว.๒๗ หรือภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครแล้ว 
มีความปรากฏต่อผู้อำานวยการการเลือกว่า ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ 
ต้องห้าม ให้การสมัครของผู้นั้นเป็นโมฆะและผู้อำานวยการการเลือกซ่ึงพบเห็น 
เหตุดังกล่าว ส่ังลบช่ือผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร แล้วแจ้งให้ผู้สมัคร 
ที่ถูกลบชื่อทราบโดยเร็ว
   ผู้ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครไม่มีสิทธิเลือกและ 
ไม่มีสทิธิไดร้บัเลอืกแตไ่มม่ผีลกระทบตอ่การรบัสมคัร หรอืการเลอืกทีไ่ดด้ำาเนนิการ
ไปแล้ว
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  (๒) ก�รยื่นคำ�ร้อง
   ผู้สมัครผู้ ใดไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร หรือ 
ถูกลบชื่อออกจากบัญชีรายช่ือผู้สมัคร ให้ผู้สมัครนั้นมีสิทธิยื่นคำาร้องต่อศาลฎีกา 
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายช่ือผู้สมัครหรือวันท่ีผู้อำานวยการ 
การเลือกส่ังลบช่ือ แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำาเนินกระบวน 
พิจารณา
   ก�รวินิจฉัยของศ�ลฎีก�
   กรณีไม่มีชื่อเป็นผู้สมัคร เมื่อผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ
ได้รับแจ้งคำาสั่งของศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีคำาสั่งให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว  
ให้ดำาเนินการประกาศรายชื่อผู้นั้นเพิ่มเติม ตามแบบ ส.ว.๒๖/๑/อ พร้อมท้ัง 
แจ้งการรับสมัครให้ผู้น้ันทราบและให้กำาหนดหมายเลขประจำาตัวผู้สมัครผู้น้ันเพ่ิมเติม 
ต่อท้ายจากหมายเลขผู้สมัครลำาดับสุดท้ายในบัญชีรายชื่อผู้สมัครของกลุ่มและ 
วิธีการสมัครน้ัน แต่ถ้าศาลฎีกามีคำาส่ังมิให้รับสมัครให้แจ้งคำาส่ังศาลฎีกาให้ผู้สมัครน้ัน 
ทราบด้วย
   ส่วนกรณีภายหลังประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครและผู้สมัคร 
ถูกส่ังลบช่ือ ถ้าศาลฎีกามีคำาส่ังให้รับสมัครผู้ถูกลบช่ือ ให้ผู้น้ันได้รับหมายเลขประจำาตัว 
ผู้สมัครหมายเลขเดิม พร้อมท้ังแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบ แต่ถ้าศาลฎีกา 
มีคำาสั่งไม่ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้แจ้งคำาสั่งของศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย
   ในการพจิารณาและมคีำาวนิจิฉยัของศาลฎกีาขา้งต้น ใหด้ำาเนนิการ 
ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า ๑ วัน เมื่อถึงวันเลือก ถ้าศาลฎีกา 
ยังมิได้วินิจฉัยให้ดำาเนินการเลือกต่อไป โดยให้ถือว่ามีผู้สมัครเพียงเท่าที่ปรากฏ
ตามบญัชีรายช่ือผูส้มคัรทีผู่อ้ำานวยการการเลอืกระดับอำาเภอประกาศ ในกรณเีชน่นี ้ 
คำาวินิจฉัยของศาลฎีกา ไม่มีผลกระทบต่อการเลือกที่ดำาเนินการไปแล้ว
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 ๖.๔ เงื่อนไขในก�รสมัคร
  (๑) องค์กรที่มีสิทธิแนะนำาชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิก
วฒุสิภาตอ้งเปน็องคก์รท่ีไดล้งทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 
และให้เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้เพียงกลุ่มเดียว
  (๒) องค์กรท่ีลงทะเบียนแล้วมีสิทธิแนะนำาชื่อผู้สมัครซึ่งเป็นหรือ 
เคยเป็นสมาชิกขององค์กรหรือผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร 
เพื่อสมัครรับเลือกได้องค์กรละ ๑ คนในแต่ละจังหวัด และใน ๑ อำาเภอเท่านั้น และ
เมื่อได้แนะนำาชื่อผู้สมัครแล้วจะถอนหรือเปลี่ยนชื่อผู้ซึ่งได้แนะนำาแล้วมิได้
  (๓) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกในกลุ่มท่ีสมัครได้เพียง
กลุ่มเดียว วิธีการเดียว และอำาเภอเดียว
  (๔) เมื่อผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอได้ออกใบรับใบสมัคร  
(ส.ว.๒๒) แกผู่ส้มคัรแลว้ ห้ามมใิห้ผูส้มคัรน้ันถอนการสมคัร และหา้มมใิหผู้ส้มคัรนัน้ 
ยื่นใบสมัครในอำาเภอนั้นหรืออำาเภออื่นอีก    
  (๕) การกำาหนดหมายเลขประจำาตัวผู้สมัคร ในแต่ละกลุ่มและแต่ละ
วธิกีารสมคัร  ใหผู้ส้มคัรไดร้บัหมายเลขประจำาตัวเรียงลำาดับตามตัวอกัษรชือ่ผู้สมคัร
ของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัคร
  (๖) ในกรณีท่ีมีเหตุจำาเป็นเฉพาะพ้ืนท่ีทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการ 
รับสมัครภายในระยะเวลาหรือวันท่ีกำาหนด เพราะเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 
เหตุสดุวสัิย หรอืเหตจุำาเปน็อ่ืนใด คณะกรรมการการเลอืกตัง้จะกำาหนดใหด้ำาเนนิการ 
รับสมัครโดยวิธีการอื่นหรือจะกำาหนดวันรับสมัครเพิ่มเติมก็ได้
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 ๖.๕ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รสมัคร
  (๑) ผูใ้ดสมคัรเขา้รบัการเลอืกมากกวา่หนึง่กลุ่ม มากกวา่หนึง่วธิกีาร  
หรือมากกว่าหนึ่งอำาเภอ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของผู้นั้น 
มีกำาหนด ๕ ปี (มาตรา ๖๗)
  (๒) ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือก ไม่ว่าเพราะเหตุใด  
ไดส้มคัรรบัเลอืก ตอ้งระวางโทษจำาคกุตัง้แต ่๑ ป ีถึง ๑๐ ป ีและปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท  
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด ๒๐ ปี 
(มาตรา ๗๔)
  (๓) ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
หรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี  
หรอืปรบัไมเ่กนิ ๒๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำาทัง้ปรบั และใหศ้าลส่ังเพิกถอนสิทธเิลือกต้ัง 
ของผู้นั้นมีกำาหนด ๕ ปี (มาตรา ๗๕)
  (๔) ผู้ใดกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพ่ือจูงใจให้ผู้อื่น 
สมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัคร หรือกระทำาการใด ๆ 
อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้นั้นหมดสิทธิที่จะเลือกหรือได้รับเลือก หรือเพื่อจูงใจ
ให้ผู้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้ใด ต้องระวางโทษ  
จำาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด ๒๐ ปี 
   (๔.๑) จัด ทำา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม 
เพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
   (๔.๒) ทำ าการแนะนำ าตั วด้ วยการจั ด ให้ มี มหรสพหรื อ 
การรื่นเริงต่าง ๆ
   (๔.๓) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
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   (๔.๔) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย
ด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดในคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  
หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผู้สมัครใด
   ความผิดตาม (๔.๑) ให้ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (๕) ผู้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อลงสมัคร
รับเลือก หรือไม่ลงสมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษ 
จำาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับ ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด ๒๐ ปี
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๗. ก�รเลือกกันเอง

 การเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล กำาหนดให้ผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการ 
สมัครลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกัน ตั้งแต่ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด  
และระดับประเทศ

19  
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ก�รร�ยง�นตัว

• เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

• เมื่อรายงานตัวกับคณะกรรมการ 
 ประจำาสถานที่เลือกแล้วให้รออยู่ใน  
 สถานที่เลือก

ก�รลงคะแนน

• เริ่มเมื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่ม  
 ที่สมัครโดยวิธีการสมัครเดียวกัน  
 รายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นเวลา  
 ๐๙.๐๐ น. จนถงึระยะเวลาทีผู่ม้สีทิธ ิ 
 เลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น

• ลงคะแนนเลือกบุคคลท่ีมารายงานตัว 
 ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร 
 เดียวกันไม่เกิน ๒ คน

• กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้มา 
 รายงานตัวไม่เกิน ๔ คน ไม่ต้อง  
 ดำาเนินการลงคะแนน

ก�รนับคะแนน

• นั บคะแนน  ณ สถาน ท่ี เ ลื อก 
 ภายหลังปิดการลงคะแนน

ก�รร�ยง�นตัว

• เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

• เมื่อรายงานตัวกับคณะกรรมการ 
 ประจำาสถานท่ีเลือกแล้วให้รออยู่ใน  
 สถานที่เลือก

ก�รลงคะแนน

• เร่ิมเมื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่ม  
 ที่สมัครโดยวิธีการสมัครเดียวกัน  
 รายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นเวลา  
 ๐๙.๐๐ น. ผอ.การเลอืกระดบัอำาเภอ  
 ได้ประชุมชี้แจงผู้สมัครฯ แล้วจนถึง 
 ระยะเวลาที่ผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนน 
 เสร็จสิ้น

• ลงคะแนนเลือกบุคคลท่ีมารายงานตัว 
 ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร  
 เดียวกันไม่เกิน ๒ คน

• กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้มา  
 รายงานตัวไม่เกิน ๓ คน ไม่ต้อง  
 ดำาเนินการลงคะแนน

ก�รนับคะแนน

• นั บคะแนน  ณ สถานที่ เ ลื อก 
 ภายหลังปิดการลงคะแนน

ก�รร�ยง�นตัว

• เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

• เม่ือรายงานตัวกับคณะกรรมการ 
 ประจำาสถานที่เลือกแล้วให้รออยู่ใน 
 สถานที่เลือก

ก�รลงคะแนน

• เริ่มเมื่อผู้มีสิทธิเลือกของแต่ละกลุ่ม 
 ที่สมัครโดยวิธีการสมัครเดียวกัน  
 รายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นเวลา  
 ๐๙.๐๐ น. จนถงึระยะเวลาทีผู่ม้สีทิธ ิ 
 เลือกลงคะแนนเสร็จสิ้น

• ลงคะแนนเลือกบุคคลท่ีมารายงานตัว 
 ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร  
 เดียวกันไม่เกิน ๒ คน

• กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้มา 
 รายงานตัวไม่เกิน ๑๐ คน ไม่ต้อง  
 ดำาเนินการลงคะแนน

ก�รนับคะแนน

• นับคะแนน  ณ สถานที่ เ ลื อก 
 ภายหลังปิดการลงคะแนน

ผู้ได้รับเลือกระดับอำ�เภอ

• ผู้ที่ได้คะแนนลำาดับที่ ๑ - ๓ ของ
 แต่ละกลุ่มและวิธีการสมัคร

• ผู้ที่มารายงานตัวของแต่ละกลุ่ม
 และแต่ละวิธีการสมัคร ที่มีจำานวน 
 ไม่เกิน ๓ คน

ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด

• ผู้ที่ได้คะแนนลำาดับที่ ๑ - ๔ ของ
 แต่ละกลุ่มและวิธีการสมัคร

• ผู้ที่มารายงานตัวของแต่ละกลุ่ม
 และแต่ละวิธีการสมัคร ที่มีจำานวน 
 ไม่เกิน ๔ คน

ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด

• ผู้ที่ได้คะแนนลำาดับที่ ๑ - ๑๐ ของ
 แต่ละกลุ่มและวิธีการสมัคร

• ผู้ที่มารายงานตัวของแต่ละกลุ่ม
 และแต่ละวิธีการสมัคร ที่มีจำานวน 
 ไม่เกิน ๑๐ คน

วันเลือกระดับอำ�เภอ วันเลือกระดับจังหวัด วันเลือกระดับประเทศ

ผู้มีสิทธิเลือก

ระดับประเทศ
ผู้มีสิทธิเลือก

ระดับจังหวัด

ผู้มีสิทธิเลือก

ระดับอำ�เภอ
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 การ เลื อกสมาชิ กวุฒิ สภาตามบทเฉพาะกาลของรั ฐ ธรรมนูญ 
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ และพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำาหนดให้ผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม 
และแต่ละวิธีการสมัครลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร
เดียวกัน ตั้งแต่ระดับอำาเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ โดยเลือกกันเอง
ให้เหลือ ๒๐๐ คน ในรอบสุดท้ายและส่งรายชื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาคัดเลือกจำานวน ๕๐ คน เป็นสมาชิกวุฒิสภาและคัดเลือกอีก ๕๐ คน  
เป็นรายชื่อสำารอง

 ๗.๑ ก�รเลือกระดับอำ�เภอ
  ผู้สมัครท่ีมีชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครของแต่ละกลุ่มและ
แต่ละวิธีการสมัคร (ส.ว.๒๖/อ) เป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับอำาเภอตามประกาศบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว.๓๐/อ) ของผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอ 
  ๗.๑.๑ ก�รร�ยง�นตัว
        (๑) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้สมัคร 
มาถึงสถานที่เลือก เพื่อรายงานตัวต่อคณะกรรมการประจำาสถานที่เลือกของ 
แต่ละวิธีการสมัคร
         (๑.๑) แสดงหลักฐานบัตรประจำาตัวประชาชน หรือ
บัตรประจำาตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร  
เม่ือคณะกรรมการประจำาสถานทีเ่ลอืกตรวจสอบถกูตอ้งแลว้ ใหผู้ส้มัครลงลายมอืชือ่ 
หรือลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว.๓๐/อ)
     กรณีท่ีผู้สมัครไม่สามารถลงลายมือช่ือได้ให้พิมพ์
ลายน้ิวหัวแม่มือขวา ถ้าไม่มีหัวแม่มือขวาให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้าไม่มีนิ้ว
หัวแม่มือทั้งสองข้างให้พิมพ์นิ้วใดนิ้วหนึ่งแทน ถ้าไม่มีนิ้วมือเลยให้ได้รับการยกเว้น
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    (๑.๒) ผูส้มคัรท่ีรายงานตัวแล้ว ใหอ้ยูร่วมในกลุ่มเดียวกนั
และวิธีการสมัครเดียวกัน ณ สถานที่ที่กำาหนด
    (๑.๓) กรณีท่ีผู้สมัครของแต่ละกลุ่มท่ีสมัครโดยวิธีการสมัคร 
เดียวกันมารายงานตัวครบ ก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้ดำาเนินการลงคะแนน 
ตามข้อ ๗.๑.๒
   (๒) เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถ้ามีผู้สมัครที่ยังไม่ได้ 
รายงานตัวอยู่ในบริเวณสถานท่ีรายงานตัวก่อนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้ 
คณะกรรมการประจำาสถานที่เลือกรับรายงานตัวจนแล้วเสร็จ
   (๓) เมือ่พน้เวลา ๐๙.๐๐ นาฬกิา ผูส้มคัรผูใ้ดทีไ่มม่ารายงานตวั 
หรือมาไม่ทันเวลาให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก

  ๗.๑.๒. ก�รลงคะแนน
   กลุ่มใดและวธีิการสมคัรใดมผู้ีสมคัร มารายงานตัว จำานวนเกนิ 
๓ คน ให้ดำาเนินการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันและวิธีการเดียวกัน 
การลงคะแนนจะเร่ิมดำาเนินการ เมื่อผู้สมัครของทุกกลุ่มท่ีสมัคร โดยวิธีการ 
เดียวกันรายงานตัวครบทุกคน หรือเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และ 
ผู้อำานวยการการเลือกระดับอำาเภอได้ประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกเกี่ยวกับ 
กระบวนการลงคะแนน การนับคะแนน และการรายงานผลการนับคะแนน 
เสร็จแล้ว โดยประธานกรรมการประจำาสถานที่เลือกจะกล่าวเปิดการลงคะแนน 
แล้วจึงเริ่มดำาเนินการลงคะแนน

กลุ่มใดและวิธีก�รสมัครใดมีผู้สมัครม�ร�ยง�นตัว จำ�นวนไม่เกิน ๓ คน 
ให้ถือว่�ผู้สมัครทุกคนที่ม�ร�ยง�นตัวเป็นผู้ได้รับเลือก

สำ�หรับกลุ่มนั้นและวิธีก�รสมัครนั้นโดยไม่ต้องดำ�เนินก�รเลือก



35

คู่มือสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

   (๑) ก�รแสดงตน
    ผู้มีสิทธิเลือกแสดงตนพร้อมบัตรประจำาตัวประชาชน  
หรือบัตรประจำาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีหมายเลขประจำาตัวประชาชนของผู้ถือบัตร 
ต่อกรรมการประจำาสถานท่ีเลือกผู้ทำาหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก  
เมื่อกรรมการประจำาสถานท่ีเลือกพบชื่อและตรวจสอบถูกต้องแล้ว ให้  
ผู้มีสิทธิเลือกลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือขวาลงในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือก  
(ส.ว.๓๐/อ) ไว้เป็นหลักฐาน
   (๒) รับบัตรลงคะแนน 
    เมือ่ดำาเนนิการตาม (๑) แลว้ใหผู้ม้สีทิธเิลอืกลงลายมือช่ือ 
หรือพิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือขวาท่ีต้นข้ัวบัตรลงคะแนนและรับมอบหลักฐานการแสดงตน 
พร้อมบัตรลงคะแนนจากกรรมการประจำาสถานท่ีเลือกผู้ทำาหน้าท่ีมอบบัตรลงคะแนน  
เพื่อนำาไปลงคะแนน
   (๓) ลงคะแนนเลือก
    การลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครท่ีต้องการเลือก 
ในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัครเดียวกันด้วยเลขอารบิกใน “ช่องลงคะแนน” ได้ช่องละ 
ไม่เกิน ๑ หมายเลข โดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด
เกิน ๑ คะแนนมิได้
   (๔) ใส่บัตรลงในหีบบัตรลงคะแนน 
    เมื่อลงคะแนนแล้ว ให้พับบัตรลงคะแนนเพื่อมิให้ผู้อ่ืน 
เห็นว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด และให้นำาบัตรลงคะแนนนั้นใส่ลงในหีบบัตรลงคะแนน 
ดว้ยตนเองตอ่หนา้กรรมการประจำาสถานทีเ่ลอืกทีท่ำาหนา้ทีค่วบคุมคหูาและหบีบตัร
ลงคะแนนแล้วให้รออยู่ในสถานท่ีเลือกจนกว่าการลงคะแนนและการนับคะแนน 
ของกลุ่มและวิธีการสมัครนั้นจะแล้วเสร็จ
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 ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่คนพิก�รหรือทุพพลภ�พ หรือผู้สูงอ�ยุ  
หรือผู้ประสบปัญห�ในก�รใช้สิทธิเลือก จะได้รับก�รอำ�นวยคว�มสะดวก
ในก�รใช้สิทธิเลือก หรือจัดให้มีคว�มช่วยเหลือในก�รลงคะแนนภ�ยใต้
ก�รกำ�กับดูแลของกรรมก�รประจำ�สถ�นที่เลือกผู้ทำ�หน้�ที่ควบคุมคูห�
และหีบบัตรลงคะแนน โดยต้องให้บุคคลเหล่�นั้นได้ลงคะแนนด้วยตนเอง  
เว้นแต่ลักษณะท�งก�ยภ�พ ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเขียนหม�ยเลขในบัตร 
ลงคะแนนได้ ให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมก�รประจำ�สถ�นท่ีเลือกเป็นผู้กระทำ�ก�รแทน  
โดยคว�มยินยอมและเป็นต�มเจตน�รมณ์ของคนพิก�รหรือทุพพลภ�พ 
หรือผู้สูงอ�ยุ หรือผู้ประสบปัญห�ในก�รใช้สิทธิเลือกนั้น
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  ๗.๑.๓  ก�รนับคะแนนและก�รร�ยง�นผลคะแนน
   เมือ่ผูม้สีทิธเิลือกของทกุกลุ่มทีส่มัครโดยวธีิเดียวกันลงคะแนน 
เสร็จสิน้ทกุคนแลว้ ใหป้ระธานกรรมการประจำาสถานทีเ่ลือกกลา่วปดิการลงคะแนน  
และเมื่อดำาเนินการตามขั้นตอน หลังปิดการลงคะแนนเสร็จแล้วให้เปิดหีบบัตร 
ลงคะแนนเพื่อนับคะแนน ทีละกลุ่ม ณ สถานที่เลือกโดยเปิดเผย และต้องให้เสร็จ
ในรวดเดียวจะเลือ่นหรอืประวงิเวลาไมไ่ด ้และใหผู้้มสิีทธิเลือกรออยูใ่นสถานท่ีเลือก 
เพือ่รบัทราบผลการนบัคะแนน ซึง่อาจมกีรณกีารจบัสลากหรอืการเลอืกกนัเองใหม่
   เมือ่การนับคะแนนเสรจ็สิน้ คณะกรรมการประจำาสถานทีเ่ลอืก 
จะจัดทำารายงานผลการนับคะแนน (ส.ว.๓๘/อ) ของแต่ละกลุ่มและแต่ละ 
วธิกีารสมคัร เพือ่ปดิประกาศ ณ สถานทีเ่ลอืก และรายงานใหผู้้อำานวยการการเลือก 
ระดับอำาเภอทราบ
  ๗.๑.๔  ก�รได้รับเลือก
   ผูอ้ำานวยการการเลอืกระดับอำาเภอ จดัทำาประกาศบญัชรีายช่ือ 
ผู้ได้รับเลือกระดับอำาเภอ (ส.ว.๔๗/อ) เพ่ือส่งมอบให้ผู้อำานวยการการเลือก 
ระดับจังหวัด ดังนี้
   (๑) ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๓ ลำาดับแรกของแต่ละกลุ่ม 
และแต่ละวิธีการสมัคร เป็นผู้ได้รับเลือกระดับอำาเภอ สำาหรับกลุ่มนั้นและ
วิธีการสมัครนั้น ในกรณีที่มีผู้สมัครได้คะแนนไม่ถึง ๓ คน ให้เฉพาะผู้สมัคร 
ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือก
   (๒) ผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดที่มารายงานตัว 
จำานวนไมเ่กิน ๓ คน ใหถ้อืวา่ผูส้มคัรท่ีมารายงานตัว เปน็ผู้ได้รับเลือกสำาหรับกลุ่มนัน้ 
และวิธีการสมัครนั้น
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    ๗.๑.๕ ก�รจับสล�ก
   กลุ่มใดและวิธีการสมัครใดมีผู้สมัครได้รับคะแนนอยู่ในลำาดับ 
ท่ีคะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุด เกิน ๓ คน ให้ผู้อำานวยการ 
การเลอืกระดบัอำาเภอจดัใหม้กีารจบัสลาก ของผูส้มคัรทีไ่ด้คะแนนเทา่กนั เพือ่ใหไ้ด้ 
ผู้ได้รับเลือกระดับอำาเภอ ตามจำานวนที่กำาหนด
  ๗.๑.๖ ก�รเลือกกันเองใหม่
   ในกรณีท่ีปรากฏผลการนับคะแนนว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนนเลือกเลย 
มีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำานวนผู้สมัครและแสดงตนในกลุ่มนั้น 
และวธิกีารสมคัรนัน้ ซ่ึงมจีำานวนไมน่อ้ยกวา่ ๓ คน ใหส้นันษิฐานวา่มกีารสมยอมกนั 
ในการเลือกและถือว่า วิธีการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ผู้อำานวยการ 
การเลือกระดับอำาเภอจะดำาเนินการให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น  
เลือกกันเองใหม่
   ในการเลือกกันเองใหม่ ให้ผู้สมัครที่ไม่ได้รับคะแนนเลือก
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและให้ออกจากสถานที่เลือกก่อนดำาเนินการ 
เลือกกันเองใหม่
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 ๗.๒ ก�รเลือกระดับจังหวัด
  ผู้สมัครที่มีชื่อตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำาเภอ 
(ส.ว.๔๗/อ) ของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด
ตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือก (ส.ว.๓๐/จ) ของผู้อำานวยการการเลือก 
ระดับจังหวัด
   ๗.๒.๑ ก�รร�ยง�นตัว
    การรายงานตัวมีข้ันตอนการดำาเนินการเช่นเดียวกับการรายงานตัว 
ระดับอำาเภอ

กลุ่มใดและวิธีก�รสมัครใดมีผู้สมัครม�ร�ยง�นตัว จำ�นวนไม่เกิน ๔ คน  
ให้ถือว่�ผู้สมัครทุกคน ที่ม�ร�ยง�นตัวเป็นผู้ได้รับเลือกสำ�หรับกลุ่มนั้น 
และวิธีก�รสมัครนั้น โดยไม่ต้องดำ�เนินก�รเลือก 

  ๗.๒.๒ ก�รลงคะแนน
    กลุม่ใดและวิธกีารสมคัรใดมผู้ีสมคัรมารายงานตัว จำานวนเกนิ  
๔ คน ให้ดำาเนินการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันและวิธีการสมัคร
เดียวกัน การลงคะแนนจะเริ่มดำาเนินการเมื่อผู้สมัครของทุกกลุ่มที่สมัคร 

โดยวิธีการเดียวกันรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยมีขั้นตอน             
การดำาเนินการเช่นเดียวกับการลงคะแนนระดับอำาเภอ
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  ๗.๒.๓ ก�รนับคะแนนและก�รร�ยง�นผลคะแนน
   เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มท่ีสมัคร โดยวิธีการเดียวกัน 
ลงคะแนนเสร็จส้ินทุกคนแล้ว คณะกรรมการประจำาสถานท่ีเลือกจะทำาการนับคะแนน  
ณ สถานท่ีเลือก โดยมีข้ันตอนการดำาเนินการเช่นเดียวกับการนับคะแนนระดับอำาเภอ 
   เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น คณะกรรมการประจำาสถานที่
เลือกจะจัดทำารายงานผลการนับคะแนน (ส.ว.๓๘/จ) ของแต่ละกลุ่มและแต่ละ 
วธิกีารสมคัร เพือ่ปดิประกาศ ณ สถานทีเ่ลอืก และรายงานใหผู้้อำานวยการการเลือก 
ระดับจังหวัดทราบ
  ๗.๒.๔ ก�รได้รับเลือก
   ผูอ้ำานวยการการเลอืกระดบัจงัหวดั จดัทำาประกาศบัญชีรายช่ือ 
ผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด (ส.ว.๔๗/จ) เพ่ือส่งมอบให้ผู้อำานวยการการเลือก 
ระดับประเทศ ดังนี้
   (๑) ผูส้มคัรทีไ่ดร้บัคะแนนสงูสดุ ๔ ลำาดบัแรกของแตล่ะกลุม่ 
และแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด สำาหรับกลุ่มนั้นและ 
วิธีการสมัครนั้น ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนไม่ถึง ๔ คน ให้เฉพาะผู้สมัครซึ่งได้คะแนน
เป็นผู้ได้รับเลือก
   (๒) ผู้สมัครของกลุ่มใดและวิธีการสมัครใดท่ีมารายงานตัว  
จำานวนไม่เกิน ๔ คน ให้ถือว่าผู้สมัครท่ีมารายงานตัว เป็นผู้ได้รับเลือกสำาหรับ 
กลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น
  ๗.๒.๕ ก�รจับสล�ก
   กลุม่ใดและวธิกีารสมคัรใดมผีูส้มคัรได้รบัคะแนนอยู่ในลำาดับท่ี 
คะแนนเท่ากันอันเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน ๔ คน ให้ผู้อำานวยการการเลือก
ระดับจังหวัดจัดให้มีการจับสลากของผู้สมัครท่ีได้คะแนนเท่ากัน เพ่ือให้ได้ผู้ได้รับเลือก
ระดับจังหวัด ตามจำานวนที่กำาหนด
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  ๗.๒.๖ ก�รเลือกกันเองใหม่
   ในกรณีท่ีปรากฏผลการนับคะแนนว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนน
เลือกเลยมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำานวนผู้ได้รับเลือกระดับอำาเภอ
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น ซึ่งมีจำานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
ให้สนันษิฐานวา่มกีารสมยอมกันในการเลอืก และถอืวา่การเลอืกไม่เปน็ไปโดยสจุรติ 
หรือเที่ยงธรรม ผู้อำานวยการการเลือกระดับจังหวัด จะดำาเนินการให้ผู้สมัคร 
ในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้นเลือกกันเองใหม่
   ในการเลือกกันเองใหม่ ให้ผู้สมัครที่ไม่ได้รับคะแนนเลือก 
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและให้ออกจากสถานที่เลือกก่อนดำาเนินการ 
เลือกกันเองใหม่

 ๗.๓  ก�รเลือกระดับประเทศ
  ผู้สมัครท่ีมีช่ือตามประกาศบัญชีรายช่ือผู้ได้รับเลือกจากการเลือก 
ระดับจังหวัด (ส.ว.๔๗/จ) ของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือก 
ระดบัประเทศตามประกาศบัญชรีายชือ่ผูม้สีทิธเิลอืก (ส.ว.๓๐/ป) ของผูอ้ำานวยการ 
การเลือกระดับประเทศ
  ๗.๓.๑ ก�รร�ยง�นตัว
   การรายงานตัวมีข้ันตอนการดำาเนินการเช่นเดียวกับการรายงานตัว 
ระดับอำาเภอ และระดับจังหวัด
  ๗.๓.๒ ก�รลงคะแนน
   การลงคะแนนจะเริ่มดำาเนินการเมื่อผู้สมัครของทุกกลุ่ม 
ที่สมัครโดยวิธีการเดียวกันรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
โดยมีข้ันตอนการดำาเนินการเช่นเดียวกับการลงคะแนนระดับอำาเภอ และระดับจังหวัด
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  ๗.๓.๓ ก�รนับคะแนนและก�รร�ยง�นผลคะแนน
   เมื่อผู้มีสิทธิเลือกของทุกกลุ่มที่สมัครโดยวิธีการเดียวกัน
ลงคะแนนเสร็จสิ้นทุกคนแล้ว คณะกรรมการประจำาสถานที่เลือกจะทำาการ 
นบัคะแนน ณ สถานทีเ่ลอืก โดยมขีัน้ตอนการดำาเนนิการเชน่เดยีวกบัการนบัคะแนน
ระดับอำาเภอ และระดับจังหวัด
   เมือ่การนบัคะแนนเสรจ็สิน้ คณะกรรมการประจำาสถานทีเ่ลอืก 
จะจัดทำารายงานผลการนับคะแนน (ส.ว.๓๘/ป) ของแต่ละกลุ่มและแต่ละ 
วิธีการสมัคร เพ่ือปิดประกาศ ณ สถานท่ีเลือก และรายงานให้ผู้อำานวยการการเลือก
ระดับประเทศทราบ
  ๗.๓.๔ ก�รได้รับเลือก 
   ผู้อำานวยการการเลือกระดับประเทศรายงานผลการนับ
คะแนน (ส.ว.๓๘/ป) ของแต่ละกลุ่มและแต่ละวิธีการสมัครให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งทราบ
   เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับรายงานผลคะแนนแล้ว
จะจัดเรียงลำาดับรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ๑๐ ลำาดับแรกของแต่ละกลุ่ม
และแต่ละวิธีการสมัครตามผลการเลือกเพื่อส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาต่อไป
  ๗.๓.๕ ก�รจับสล�ก 
   กรณีที่กลุ่มใดและวิ ธีการสมัครใดมีผู้ ได้คะแนนเลือก
อยู่ในลำาดับที่มีคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน ๑๐ คน  
ให้ผู้อำานวยการการเลือกระดับประเทศจัดให้ผู้ซึ่งได้คะแนนเท่ากันจับสลากกันเอง
เพื่อเรียงลำาดับ
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   ๗.๓.๖ ก�รเลือกกันเองใหม่
   ในกรณีท่ีปรากฏผลการนับคะแนนว่า มีผู้ไม่ได้รับคะแนน
เลือกเลยมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของจำานวนผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด
และแสดงตนในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น ให้สันนิษฐานว่ามีการสมยอมกัน 
ในการเลือกและถือว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ผู้อำานวยการ 
การเลือกระดับประเทศจะดำาเนินการให้ผู้สมัครในกลุ่มนั้นและวิธีการสมัครนั้น 
เลือกกันเองใหม่
   ในการเลือกกันเองใหม่ ให้ผู้สมัครที่ไม่ได้รับคะแนนเลือก 
หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือกและให้ออกจากสถานที่เลือกก่อนดำาเนินการ
เลือกกันเองใหม่

 ๗.๔ ก�รทักท้วงและก�รคัดค้�นก�รเลือก
  ๗.๔.๑ ก�รทักท้วงก�รลงคะแนน
   ในระหว่างท่ีมกีารลงคะแนน หากผูส้มคัรเห็นวา่การลงคะแนน 
ดำาเนินการไม่ถูกต้องให้ทำาการทักท้วง ซึ่งกรรมการประจำาสถานที่เลือกจะทำาการ 
บันทึกคำาทักท้วงพร้อมคำาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวในรายงานเหตุการณ์ประจำา 
สถานที่เลือก ให้ผู้สมัครที่ทำาการทักท้วงและกรรมการประจำาสถานที่เลือก 
ไม่น้อยกว่า ๒ คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า ๒ คน 
  ๗.๔.๒ ก�รทักท้วงก�รนับคะแนน
   ในระหว่างการนับคะแนน หากผูส้มัคร เหน็วา่การนบัคะแนน 
ของกรรมการประจำาสถานที่เลือกไม่ถูกต้อง ให้ทำาการทักท้วง ซึ่งกรรมการประจำา 
สถานที่เลือกจะทำาการบันทึกคำาทักท้วงพร้อมคำาวินิจฉัยกรณีดังกล่าวในรายงาน 
เหตุการณ์ประจำาสถานท่ีเลือกให้ผู้สมัครท่ีทำาการทักท้วงและกรรมการประจำา 
สถานที่เลือกไม่น้อยกว่า ๒ คน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
ไม่น้อยกว่า ๒ คน  
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  ๗.๔.๓ ก�รคัดค้�นก�รเลือก
   ผู้สมัครในระดับอำาเภอ หรือผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศ มีสิทธิยื่นคำาร้องคัดค้านการเลือกในระดับที่ตนเองสมัครหรือ 
มสีทิธเิลอืกตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ หากเหน็วา่การเลอืกมไิด้เปน็ไปโดยสุจรติ
หรอืเทีย่งธรรมหรอืไมช่อบดว้ยกฎหมาย ภายใน ๓ วนั นบัแต่วันเลือกในระดับนัน้ ๆ  
   ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยแล้วเห็นว่า 
มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริต ไม่เท่ียงธรรม หรือไม่ชอบ
ดว้ยกฎหมาย คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอีำานาจสัง่ระงบัยบัยัง้ แกไ้ขเปล่ียนแปลง 
หรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำาเนินการเลือกใหม่หรือนับคะแนนใหม่

 ๗.๕ คว�มผิดเกี่ยวกับก�รเลือก  
  ๗.๕.๑ ผูส้มคัรผูใ้ดไมป่ฏบัิตติามวธิกีารหรือเง่ือนไข ในการแนะนำาตัว 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับ 
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 
ผู้นั้นมีกำาหนด ๕ ปี  
  ๗.๕.๒ ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใด นำาเข้าหรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์
ใด ๆ ที่อาจใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือเพื่อบันทึกภาพ หรือเสียง หรืออุปกรณ์อื่นใด 
ในสถานทีเ่ลอืก รวมท้ังบรเิวณโดยรอบสถานท่ีเลอืก (ยกเวน้ผูส้มคัรซ่ึงเปน็คนพกิาร 
หรือทุพพลภาพและมีความจำาเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ 
ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกหรือการลงคะแนน สามารถนำาเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปในสถานที่เลือกได้) ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 
๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
  ๗.๕.๓ ผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกเข้าไป  
ณ สถานที่เลือกหรือมิให้ไปถึง ณ สถานที่เลือกภายในกำาหนดเวลาท่ีจะเลือก  
หรือใช้บัตรอื่นอันมิใช่บัตรลงคะแนนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำาหนด  
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หรือนำาบัตรลงคะแนนออกไปจากสถานที่เลือก หรือจงใจทำาเคร่ืองหมายเพ่ือเป็น 
ทีส่งัเกต โดยวธิใีดไวท้ีบั่ตรลงคะแนน หรอืนำาบัตรลงคะแนนใสล่งในหบีบตัรลงคะแนน 
โดยไมม่อีำานาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือกระทำาการใดในบญัชีรายชือ่ผู้มสิีทธเิลือก 
เพื่อแสดงว่ามีผู้มาแสดงตนเพื่อเลือก โดยผิดจากความจริง หรือกระทำาการใด 
อันเป็นเหตุให้มีบัตรลงคะแนนเพิ่มขึ้นจากความจริง ต้องระวางโทษจำาคุก ๑ ปี  
ถึง ๕ ปี หรือปรับ ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด ๑๐ ปี
  ๗.๕.๔ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตร
ลงคะแนนที่ตนได้ลงคะแนนแล้ว หรือนำาบัตรลงคะแนน ที่เลือกแล้วแสดงต่อผู้อื่น
เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๑ ปี  
หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ  
  ๗.๕.๕ ผูใ้ดจงใจกระทำาดว้ยประการใด ๆ  ให้บตัรลงคะแนนชำารดุหรือ
เสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทำาการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้
เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน ๕ ปี และปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนด ๑๐ ปี
  ๗.๕.๖ ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใด เรียก รับ หรือยอมที่จะรับเงิน ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด  
ต้องระวางโทษจำาคุกต้ังแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
หรือทั้งจำาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำาหนด ๑๐ ปี
  ๗.๕.๗ ผูใ้ดเลน่หรอืจดัใหม้กีารพนนัขนัตอ่ใด ๆ  เกีย่วกบัผลการเลอืก 
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำาท้ังปรับ และให้ศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของ 
ผู้เล่นมีกำาหนด ๑๐ ปี และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่น 
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   ถ้าการกระทำาดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระทำาของผู้สมัคร  
ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปีหรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจำาท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง
ของผู้นั้น
  ๗.๕.๘ ในกรณีท่ีศาลฎีกา มีคำาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู้สมัครหรือสมาชิกวุฒิสภาผู้ใด และเป็นเหตุให้ต้องมี 
การเลือกใหม่ไม่ว่าจะมีคำาร้องขอหรือไม่ ให้ศาลฎีกาสั่งให้ผู้นั้นรับผิดในค่าใช้จ่าย
สำาหรบัการเลอืกครัง้ทีเ่ปน็เหตใุหศ้าลฎีกามคีำาสัง่เชน่วา่นัน้ จำานวนคา่ใชจ้า่ยดงักล่าว 
ให้ศาลฎีกาพิจารณาจากหลักฐานของการใช้จ่ายที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เสนอต่อศาล
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ตัวอย่างแผนผังการจัดสถานทีเ่ลือก  
(วิธีการสมัครโดยยื่นใบสมัครดว้ยตนเอง/โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะน าชื่อผู้สมัครจากองค์กร) 

 
 

  
  

          
กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๘ กลุ่มที่ ๙ กลุ่มที่ ๑๐ 

 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๗ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่ ๕ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔ กลุ่มที่ ๕ กลุ่มที่ ๖ กลุ่มที่ ๘ กลุ่มที่ ๗ กลุ่มที่ ๙ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๑๐ 

  
       

กลุ่มที่ ๑ 

ค าอธิบายประกอบแผนผัง 
 
 

 

๑. กรรมการประจ าสถานที่ เ ลือก  ผู้มีหน้าที่อ านวย             
    ความสะดวกบริเวณสถานที่เลือก  
๒. กรรมการประจ าสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่ตรวจบัญชี 
    รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกและรับการแสดงตน 
๓. กรรมการประจ าสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่มอบบัตรลงคะแนน 
๔. กรรมการประจ าสถานที่เลือก ผู้มีหน้าที่ควบคุม 
    คูหาลงคะแนนและหีบบัตรลงคะแนน  
๕.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
๖.  ป้ายปิดประกาศ 
๗.  ป้ายบอกสถานที่เลือก 
 

ความหมายของสัญลักษณ์   
     หมายถึง ผู้มีสิทธิเลือก 
     หมายถึง คูหาลงคะแนน 
     หมายถึง หีบบัตรลงคะแนน 
     หมายถึง กล้องบันทึกภาพและเสียง 
     หมายถึง แถบแนวกั้นของ กกต. 
     หมายถึง ฝาผนัง หรือ ฉากทึบก้ัน สูงไม่น้อยกว่า 
     ๑.๕ เมตร 
     หมายถึง เส้นทางการเดินของผู้มีสิทธิเลือก 
 

 

ตัวอย่�งแผนผังก�รจัดสถ�นที่เลือก 
(วิธีก�รสมัครโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแสดงหนังสือแนะนำ�ชื่อผู้สมัครจ�กองค์กร)
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29  
 

 

ตัวอยางบัตรลงคะแนน 

ตัวอย่�งบัตรลงคะแนน
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                    (ต้นขั้วบัตรลงคะแนน)  
  เล่มที่.........................................                            (ดา้นใน)       เลขที่........................ ล าดับที่ ...................... 
  ลงชื่อ ........................................................... 
         (..........................................................)                         ............................................................                                                  
 (ปรุฉีก)     กรรมการประจ าสถานที่เลือก                          ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์น้ิวมือของผู้มีสิทธิเลือก   (ปรุฉีก) 

             

 

 

 

 

โปรดเลือกผู้สมัครในกลุ่มไม่เกิน 2 คน 
โดยเขียนหมายเลขอารบิก 

ในช่องเขียนหมายเลขผู้สมัคร 

 
ช่องเขียน 

หมายเลขผู้สมัคร 

บัตรลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา 

ตัวอย่างบัตรลงคะแนน
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๘. ก�รแต่งตั้งสม�ชิกวุฒิสภ�

 การแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวาระเริ่มแรก จำานวน ๒๕๐ คน มีหลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ดังต่อไปนี้
 ๑. คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำารายช่ือบุคคล ซ่ึงสมควรได้รับการแต่งต้ัง 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาข้ึนกราบบังคมทูลเกล้าพระมหากษัตริย์ เพื่อทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ประกอบด้วย
  ๑.๑ คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เสนอ จำานวน ๒๐๐ คน ให้ได้ จำานวน ๕๐ คน และคัดเลือกรายชื่อสำารอง จำานวน 
๕๐ คน
  ๑.๒ คัดเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิก 
วุฒิสภาเสนอ จำานวน ๔๐๐ คน ให้ได้ จำานวน ๑๙๔ คน และคัดเลือกรายชื่อสำารอง 
จำานวน ๕๐ คน 
  ๑.๓ บุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตัง้โดยตำาแหนง่ จำานวน ๖ คน ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
 ๒. กรณีตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อ ๑.๑ หรือ 
ข้อ ๑.๒ ว่างลงให้เลื่อนรายชื่อบุคคลตามลำาดับ ในบัญชีสำารองของบัญชีรายชื่อนั้น 
เป็นสมาชิกวุฒิสภา และให้ดำารงตำาแหน่งเท่าท่ีอายุของวุฒิสภาเหลืออยู่ หากไม่มีรายช่ือ 
บุคคลเหลืออยู่ในบัญชีสำารอง ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
 ๓. กรณีตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามข้อ ๑.๓ ว่างลง 
เพราะพ้นจากตำาแหน่งท่ีดำารงอยู่ในขณะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา 
ให้ดำาเนินการแต่งต้ังผู้ดำารงตำาแหน่งน้ันเป็นสมาชิกวุฒิสภา หากไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งน้ัน 
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าที่มีอยู่
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คู่มือสำ�หรับผู้สมัครรับเลือกเป็นสม�ชิกวุฒิสภ�

คณะผู้จัดทำ�

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำานวยการสำานักบริหารการเลือกตั้ง
  และการออกเสียงประชามติ ๒
นายกฤษเรศ วังทะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
นายวิชาญ อนงค์ รองผู้อำานวยการสำานักบริหารการเลือกตั้ง
  และการออกเสียงประชามติ ๒
นางแพรวพรรณ สุวรรณทวี ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง
  และการออกเสียงประชามติ ๖
นางสุธาทิพย์  ชคทานนท์ นิติกรชำานาญการ รักษาการ
  ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้ง
  และการออกเสียงประชามติ ๕
พนักงานสำานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๒ ทุกคน






