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เมื่อวันท่ี 12 กนัยายน 2561 ราช

กจิจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชโองการ โปรด
เกล้าฯ "พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ. 
๒๕๖๑" และ "พระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๖๑" 

ขณะท่ีกระบวนการหลังจากการบงัคับใช้ 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะเปน็ไปตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 268 ท่ีก าหนดใหด้ าเนินการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหแ้ล้วเสร็จภายใน 
150 วัน นับต้ังแต่พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบงัคับใช้  ถ้าพิจารณาตามเวลาท่ีก าหนด
แล้วการเลือกต้ังอาจจะเกดิขึน้ในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ป ี2562 2 

ส าหรับเนือ้หาส าคัญของพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ.2561 อยู่ท่ีบทบญัญติัในบทเฉพาะกาล ซ่ึงก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 
200 คน มาจากการเลือกกนัเองของบคุคลซ่ึงมีความรู้ ความเชีย่วชาญประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ 
หรือประโยชน์ร่วมกนั หรือท างาน หรือเคยท างานด้านต่างๆ ท่ีหลากหลายของสังคมแต่ในวาระแรกเร่ิม 
วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวน 250 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ป ีซ่ึงมาจาก 
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                            กฎหมายน่ารู้ 

การเลือกสมาชิกวุฒสิภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   



 
 

 
 
 1. คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 200 คน แล้วน า

รายชือ่เสนอต่อ คสช. เพื่อคัดเลือกจ านวน 50 คน และบญัชีส ารอง 50 คน 
 2. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบคุคลไม่เกนิ 400 คน แล้วน ารายชือ่

เสนอต่อ คสช. เพื่อคัดเลือกเปน็สมาชิกวุฒิสภาจ านวน 194 คน และบญัชีส ารอง 50 คน  
 3. สมาชิกวุฒิภาโดยต าแหน่ง จ านวน 6 คน ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้

บญัชาการทหารสูงสุด ผู้บญัชาการทหารบก ผู้บญัชาการทหารเรือ ผู้บญัชาการทหารอากาศ และผู้
บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ  

 
 หน้าทีข่องสมาชิกวุฒิสภา ตามบทเฉพาะกาล  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ .ศ.2561 ได้แก ่
 1. ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏรูิปประเทศ การจัดท าและด าเนินการยุทธศาสตร์ชาติ  
 2. พิจารณาพระราชบญัญติัท่ีเกีย่วกบักบัการปฏรูิปประเทศ  
 3. พิจารณาพระราชบญัญติัท่ีถูกยับย้ังบางเร่ือง  
 4. ร่วมกบัสภาผู้แทนราษฎรในการใหค้วามเหน็ชอบการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี  
 5. ใหค้วามเหน็ชอบยกเว้นการเสนอชือ่นายกรัฐมนตรีนอกบญัชีด้านการเมือง  
ซ่ึงหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาแบง่ออกเปน็ 2 ด้าน คือ 
 - ด้านนิติบญัญติั  
  1. พิจารณา/ยับย้ังร่างกฎหมาย  
  2. พิจารณาพระราชก าหนด  
  3. แกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  
 - ด้านควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน  
  1. ต้ังกระทู้ถามรัฐมนตรี  
  2. ขอเปดิอภปิรายท่ัวไป เพื่อใหค้ณะรัฐมนตรีชีแ้จงข้อเท็จจริงโดยไม่มีการลงมติ  
  3. ใหค้วามเหน็ชอบของการแต่งต้ังบคุคลใหด้ ารงต าแหน่งต่างๆ  
  4. เหน็ชอบการแต่งต้ังตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอสิระ และ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
คุณสมบตัขิองผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกดิ  
 2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 40 ปใีนวันสมัครรับเลือก  
 3. มีความรู้ ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านท่ีสมัครไม่น้อยกว่าสิบป ีโดย
ไม่ใช้บงัคับแกส่ตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ และกลุ่มอตัลักษณ์อืน่ ซ่ึงสมัครใน
กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มอตัลักษณ์อืน่ ประชาสังคม กลุ่มองค์กร
สาธารณประโยชน์ 
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 4. ผู้สมัครับเลือกต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนีด้้วย  
  (1) เปน็บคุคลซ่ึงเกดิในอ าเภอท่ีสมัครรับเลือก  
  (2) มีชือ่อยู่ในทะเบยีนบา้นในอ าเภอท่ีสมัครรับเลือกมาแล้วเปน็เวลาติดต่อกนัไม่น้อย
กว่าสองปนีับถึงวันสมัครรับเลือก 
  (3) ท างานอยู่ในอ าเภอท่ีสมัครรับเลือกมาแล้วเปน็เวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสองปนีับถึง
วันสมัครรับเลือก 
  (4) เคยท างานหรือเคยมีชือ่อยู่ในทะเบยีนบา้นอยู่ในอ าเภอท่ีสมัครรับเลือกแล้วแล้วแต่
กรณี เปน็เวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสองปี 
  (5) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอท่ีสมัครรับเลือกเปน็เวลาติดต่อกนัไม่น้อย
กว่าสองปกีารศึกษา 
 5. ไม่มีลักษณะต้องหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด  
 
วิธกีารสมัคร 
 ผู้สมัครต้องย่ืนเอกสารการสมัครต่อผู้อ านวยการเลือกต้ังระดับอ าเภอ ณ สถานท่ีรับสมัครท่ี 
ผู้อ านวยการเลือกระดับอ าเภอก าหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร และค่าธรรมเนียม
การสมัคร จ านวน 2,500 บาท ซ่ึงผู้สมัครสามารถสมัครโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
  1. สมัครโดยย่ืนใบสมัครด้วนตนเอง  
  2. สมัครโดยค าแนะน าขององค์กร ซ่ึงผู้สมัครเปน็หรือเคยเปน็สมาชิกองค์กร หรือ
ปฏบิติัหน้าท่ีในองค์กร   
   องค์กรท่ีมีสิทธิแนะน าชือ่บคุคลเพื่อสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจะต้องมี
ลักษณะดังต่อไปนี ้
   - เปน็นิติบคุคลตามกฎหมายไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าสามป ีและไม่ได้มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไรมาแบง่ปนักนัหรือด าเนินกจิกรรมทางการเมือง และได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างต่อเนือ่ง 
   - เปน็องค์กรท่ีมีกฎหมาจัดต้ัง  
 ท้ังนี ้ผู้สมัครแต่ละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกได้เพียงกลุ่มเดียว และสมัครโดยวิธีการใด
วิธีการเดียว รวมท้ังสิทธิสมัครเพียงอ าเภอเดียว และเมื่อสมัครแล้วจะถอนการสมัครไม่ได้  
 
การแบง่กลุ่มผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (ตามบทเฉพาะกาล พระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561)  
 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง  
 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 3. กลุ่มอาชีพกสิกรรม  
 4. กลุ่มการศึกษาและกองสาธารณสุข  
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5. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบคุคลซ่ึงไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน ผู้
ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพอสิระ 
 6. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านส่ิงแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค 
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การส่ือการ  การพัฒนานวัตกรรม  
 7. กลุ่มผู้ประกอบกจิการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ และผู้ประกอบ
กจิการอืน่ๆ ผู้ประกอบธุรกจิหรืออาชีพด้านท่องเท่ียว 
 8. กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มอตัลักษณ์อืน่ๆ ประชาสังคม 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 
 9. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบนัเทิง นักกฬีา ส่ือสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์
วรรณกรรม 
 10.กลุ่มอืน่ๆ  
 
ข้อหา้มและความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาทีส่ าคัญ 
 1. หา้มไม่ใหผู้้ใดสมัครรับเลือกมากกว่าหนึง่กลุ่ม หรือมากกว่าหนึง่อ าเภอ  
 2. หา้มไม่ใหผู้้มีสิทธิเลือกผู้ใดใช้เคร่ืองมือ หรืออปุกรณ์ใดถ่ายภาพบตัรลงคะแนนท่ีตนได้
ลงคะแนนแล้ว 
 3. หา้มไม่ใหผู้้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี ้เพื่อจูงใจใหผู้้อืน่สมัครรับเลือกเปน็
สมาชิกวุฒิสภา หรือถอนการสมัครหรือกระท าการใดๆ อนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใหผู้้นัน้หมดสิทธิท่ีจะ
เลือกหรือได้รับเลือกหรือเพื่อจูงใจใหผู้้สมัครหรือผู้มีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนใหแ้กผู้่ใด 
  (1) จัดท าใหเ้สนอใหสั้ญญาว่าจะใหห้รือจัดเตรียมเพื่อจะใหท้รัพย์สินหรือผลประโยชน์
อืน่ใดอนัอาจค านวณเปน็เงินได้แกผู้่ใด 
  (2) ท าการแนะน าตัวด้วยการจัดใหม้ีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่างๆ  
  (3) เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผู้ใด  
  (4) หลอกลวงบงัคับขูเ่ข็ญใช้อทิธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจใหบ้คุคลอืน่
เข้าใจผิดในคุณสมบติัความรู้ความสามารถหรือชือ่เสียงเกยีรติคุณของผู้สมัครใด 
 4. หา้มไม่ใหผู้้ใดเรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืน่ใดเพื่อลงสมัครรับเลือก หรือไม่ลง
สมัครรับเลือกเพื่อประโยชน์แกผู้่สมัครผู้ใด 
 5. หา้มไม่ใหผู้้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อืน่เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด  
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 ผู้สนใจทีจ่ะสมัครับเลือกสมาชิกวุฒิสภา 
(ส.ว.) สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้
ที ่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ ศูนยร์าชการจังหวัดเชียงใหม่ 
หมายเลขโทรศัพท ์053 - 112347 – 8 
หมายเลขโทรสาร 053 – 112346 และทาง
เว็บไซด ์www.ect.go.th/chiangmai 1 

 
 
 
 
  ท่ีมา : 1. เอกสารประชาสัมพันธ์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  2. https://www.posttoday.com/politic/news/564031 
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