
การเลือกตั้ง ส.ว.



ประเทศไทยเปนประเทศที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข                             

หลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  จึงเปนจึงเปน
การปกครองโดยประชาชนไดมอบอํานาจใหตัวแทนของตนหรือการปกครองโดยประชาชนไดมอบอํานาจใหตัวแทนของตนหรือ  
สส..วว.. ที่เลือกเขาไปไดใชอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมายที่เลือกเขาไปไดใชอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมาย  และและ
ควบคุมการทํางานของรัฐบาลควบคุมการทํางานของรัฐบาล



อํานาจหนาที่ของ ส.ว.
๑๑..  กลัน่กรองกฎหมายที่ผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎรกลัน่กรองกฎหมายที่ผานการพิจารณาจากสภาผูแทนราษฎร
๒๒..  ควบคุมการทํางานของรัฐบาลควบคุมการทํางานของรัฐบาล  โดยการตั้งกระทูยื่นญัตติโดยการตั้งกระทูยื่นญัตติ  และและ

อภิปรายในสภาอภิปรายในสภา
๓๓..  คัดเลือกบคุคลใหดํารงตําแหนงในองคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญคัดเลือกบคุคลใหดํารงตําแหนงในองคกรตางๆตามรัฐธรรมนูญ
๔๔..  ถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทางการเมืองและในวงราชการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทางการเมืองและในวงราชการ
๕๕..  ตั้งกรรมาธิการตางๆติดตามผลงานของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐตั้งกรรมาธิการตางๆติดตามผลงานของรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ



การเลือกตั้ง ส.ว.
๑๑..  ใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้งใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
๒๒..  ลงคะแนนเลือกใหผูสมัครไดลงคะแนนเลือกใหผูสมัครได  ๑๑  คนคน
๓๓..  ผูสมัครหามหาเสียงผูสมัครหามหาเสียง    ทําไดเพียงแนะนําตัวทําไดเพียงแนะนําตัว
๔๔..  หามพรรคการเมืองสนับสนุนผูสมัครหามพรรคการเมืองสนับสนุนผูสมัคร  สส..วว..
๕๕..  นับคะแนนนับคะแนน  ณณ    ที่เลือกตั้งที่เลือกตั้ง  
๖๖..  ผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาไดเปนผูไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาไดเปน  สส..วว..  ตามจํานวนที่จังหวัดนั้นตามจํานวนที่จังหวัดนั้น

จะพึงมีจะพึงมี



ผูมีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง มีคณุสมบัตดิงัตอไปนี้  
๑๑..  มีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
๒๒..  มีอายุไมต่ํากวามีอายุไมต่ํากวา  ๔๐๔๐    ปบริบูรณในวันเลือกตั้งปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
๓๓..  จบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหือเทียบเทาจบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหือเทียบเทา
๔๔..  ไมเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองไมเปนสมาชิกหรือดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง
๕๕..  เคยเปนเคยเปน  สส..  สส..  จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งและพนจากการเปนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งและพนจากการเปน  สส..สส..

มาแลวไมนอยกวามาแลวไมนอยกวา  ๑๑  ปป
๖๖..  นับถึงวันสมัครนับถึงวันสมัคร  หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น  หรือผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

ในจังหวัดนั้นในจังหวัดนั้น



ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ตองมคีุณสมบตัิดังนี้  
๑. มีสัญชาติไทย ถาแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวา ๕ ป
๒. มีอายุครบ ๑๘  ปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง
๓. มีชื่อในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวไมนอยกวา ๙๐ วัน นับวันเลือกตัง้

นอกจากนี้  ในวันเลือกตั้งยังตองไมมีลักษณะตองหามดังนี้
๑. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
๒. เปนภิกษุ  สามเณร   นักพรต  หรือนักบวช
๓. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
๔. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง



การเตรียมตัวไปเลือกตั้ง
๑. ผูจะเลือกตั้งควรไปตรวจดูทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งได ณ ที่วาการ

อําเภอ และสํานักงานเทศบาล
๒. หากพบขอผิดพลาดจะไดขอใหนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น 

แกไขใหถูกตองไดตลอดเวลา
๓. การไปตรวจทะเบียนรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  คือ  การปองกันขอผิดพลาดอนั

อาจทําใหเสียสิทธิเลือกตั้งได
๔. อีกทั้งชวยปองกันการทุจริต คือการยายบุคคลมาอยูในทะเบียนบานโดยบุคคล 

ผูนั้นมิไดมาอาศัยอยูจริง
๕. เพื่อเจตนาลงคะแนนเลือกตั้งโดยมิชอบ 



การเตรียมพรอมกอนไปเลือกตั้งการเตรียมพรอมกอนไปเลือกตั้ง
ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบชื่อ- นามสกุล และที่เลือกตั้ง

- ๒๐  วันกอนวันเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกตั้งควรไปอานประกาศ ณ ที่วาการอําเภอ
สํานักงานเทศบาลที่ทําการ อบต. หรือที่ทําการผูใหญบาน  วาเราอยูหนวย
เลือกตั้งใด  และที่เลือกตั้งอยูที่ใด

- ๑๕   วันกอนวันเลือกตั้ง  เจาบานจะไดรับแจงรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่อยูใน
ทะเบียนบานของตน

ขั้นตอนที่ ๒ การเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
- ไมนอยกวา  ๑๐  วันกอนวันเลือกตั้ง  หากชื่อตกหลนไป  ใหยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อ
ตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นที่ทําการแทน  กกต. เขต  เพื่อให
ถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อ



ขั้นตอนที่ ๓ การแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้ง
- ไมนอยกวา ๗ วันกอนวันเลือกตั้ง ใหไปแจงเหตุที่ไมอาจไปลงคะแนนเลือก
ตั้งตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่นหรือ  ผอ. เขตของ กทม.
หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือทําเปนหนังสือ    มอบหมายใหบุคคลใดไปแทน
หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได

- หลังวันเลือกตั้ง ๓๐ วัน กกต. ประกาศรายชื่อผูไมไปลงคะแนนและไมไดแจง
เหตุอันควร เพื่อใหผูไมไปลงคะแนนมาแจงเหตุตอบุคคลซึ่งกกต. แตงตั้งภาย
ใน ๖๐  วัน นับแตวันประกาศ



ขั้นตอนที่ ๔  เตรียมหลักฐาน
- บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ
- ใบรับคําขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหมที่ติดรูปถายและประทับตรา
เจาหนาที่ (ใบเหลือง)

- ใบแทนใบรับคําขอมีบัตรที่ติดรูปถาย  และประทับตราเจาหนาที่ (ใบชมพู)
- บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐผูรับ
บําเหน็จ บํานาญ

- หนังสือเดินทางที่ออกโดยกระทรวงการตางประเทศที่มีหมายเลขประจําตัว
ประชาชนและรูปถาย  ( กรณีการลงคะแนนในตางประเทศ )



ขั้นตอนการลงคะแนน  
๑. ตรวจลําดับที่ของตนในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ปดประกาศไว
๒. ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนลงรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ  พรอมพิมพราย

นิ้วหัวแมมือขวาที่ตนขั้วบัตร
๓. กรรมการจายบัตรเลือกตั้ง ๑ ใบ 
๔. เขาคูหาลงคะแนน  ทําเครื่องหมายกากบาทถาไมตองการเลือกใครก็

กากบาทที่ชองไมลงคะแนน
๕. หยอนบัตรทั้ง ๒ ใบลงในหีบบัตรทีละใบ



  การลงคะแนนลวงหนา ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดทีอ่าศัยอยู  
ยื่นคํารองขอลงทะเบียนกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวายื่นคํารองขอลงทะเบียนกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา  ๒๐๒๐  วันดังนี้วันดังนี้

๑๑..  ขอรับแบบพิมพลงทะเบียนขอรับแบบพิมพลงทะเบียน    และยื่นตอนายอําเภอและยื่นตอนายอําเภอ      ปลัดเทศบาลปลัดเทศบาล  และและ
ผอผอ..  เขตของเขตของ  กทมกทม..  ในจังหวัดที่เราอาศัยอยูดวยตนเองทางไปรษณียในจังหวัดที่เราอาศัยอยูดวยตนเองทางไปรษณีย  หรือหรือ
ทําหนังสือมอบหมายใหผูมีสิทธิเลือกตั้งอื่นทําแทนทําหนังสือมอบหมายใหผูมีสิทธิเลือกตั้งอื่นทําแทน

๒๒..หลักฐานหลักฐาน    สําเนาบัตรประชาชนสําเนาบัตรประชาชน    หรือสําเนาบัตรที่มีรูปถายซึ่งทางราชการหรือสาํเนาบัตรที่มีรูปถายซึ่งทางราชการ
ออกใหออกให  และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนและมีหมายเลขประจําตัวประชาชน    สําเนาทะเบียนบานสําเนาทะเบียนบาน    หนังสือหนังสือ
รับรองสถานที่อยูปจจุบันจากบริษัทรับรองสถานที่อยูปจจุบันจากบริษัท    นายจางนายจาง  สถานศึกษาสถานศึกษา    หรือผูใหเชาบานหรือผูใหเชาบาน



การลงคะแนนลวงหนา  นอกราชอาณาจักร  
๑. ผูมีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของแตละประเทศ ตองขอลงทะเบียน
ไวกอน

๒.ไปลงคะแนนลวงหนา ณ สถานทูต สถานกงสุล หรือที่เลือกตั้งกลางใน
ประเทศนั้น

๓. เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ  อาจจัดใหมีการลงคะแนนลวงหนา
ทางไปรษณีย  ในกรณีที่มีผูขอใชสิทธิเลือกตั้งในประเทศนั้นนอยกวา ๕๐๐ คน

๔. เมื่อยายถิ่นที่อยูกลับประเทศอยาลืมแจงขอเปลี่ยนการลงทะเบียนเพื่อกลับมาลง
คะแนนที่ตนเองมีชื่ออยูในทะเบียนบานเดิม 



กฎหมายหามกระทําอยางไรที่เรียกวาผิดกฎหมายการเลือกตั้ง  

วิธีการกระทําดังตอไปนี้เปนการตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของวิธีการกระทําดังตอไปนี้เปนการตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครผูสมัคร  
รับเลือกตั้งรับเลือกตั้ง

๑๑..  หามซื้อเสียงหรือเตรียมซื้อเสียงหามซื้อเสียงหรือเตรียมซื้อเสียง
๒๒..  หามบริจาคหรือสัญญาวาจะบริจาคหามบริจาคหรือสัญญาวาจะบริจาค
๓๓..  หามทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหามทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพ    หรือการรื่นเริงตางๆหรือการรื่นเริงตางๆ
๔๔..  หามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใดหามเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด
๕๕..  หามหลอกลวงหามหลอกลวง    บังคับบังคับ    ขูเข็ญขูเข็ญ      ใชอิทธิพลคุกคามใสรายดวยความเท็จใชอิทธิพลคุกคามใสรายดวยความเท็จ    

หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด



ใบเหลือง   ใบแดง   คืออะไร  
๑. การใหใบเหลืองแกผูรับสมัครการเลือกตั้งคนใดหมายความวา กกต.
ไดเห็นวามีหลักฐานอันควรชื่อถือไดมีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้น เชน 
การแจกเงิน  เปนตน   แตเปนการทุจริตที่ไมปรากฏหลักฐาน ที่เชื่อไดวา
ผูสมัครไดเปนคนกระทําดวยตนเองแตเปนผูไดรับประโยชนจึงลงโทษดวย
การเลือกตั้งใหม ซึ่งผูสมัครที่ไดใบเหลืองยังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได

๒. การใหใบแดงแกผูสมัครรับเลือกตั้งหมายความวา  ไดมีหลักฐานอันควรเชื่อ
ไดวามีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นเชนเดียวกับกรณีการใหใบเหลืองแต
ตางกันตรงที่วาผูสมัครเปนผูกระทําหรือมีสวนรูเห็นกรทุจริตนั้น จึง มีผลให
ตองเสียสิทธิการเลือกตั้งและถูกตัดสินใหเสมือนเปนผูไมไดรับการเลือกตั้ง 
แมไดรับคะแนนเสียง การเลือกตั้งอยูในเกณฑที่จะไดรับเลือกตั้งก็ตาม
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