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ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแนะนําตัวของผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วา ด ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ (๑) และ (๕)
แหงพระราชบั ญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดวยการเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรและสมาชิ ก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐๑/๒๕๔๘ วันที่ ๑ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๔๘ วัน ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกขอกําหนดวาดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ดังนี้
ขอ ๑ ขอกําหนดนี้เรียกวา “ขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอกําหนดนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๔ ในขอกําหนดนี้
“ผูสมัคร” หมายความวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
“การเลือ กตั้ ง” หมายความวา การเลือกตั้ งสมาชิ กวุ ฒิสภาเป น การทั่ วไป หรื อ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี และใหหมายความถึงการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาใหมตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย
“วันเลือกตั้ง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเปน การทั่วไป หรือวัน ที่กําหนดใหเปน วัน เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทน
ตําแหนงที่วาง แลวแตกรณี และใหหมายความถึงวันเลือกตั้งใหมตามคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งดวย
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“เครื่องขยายเสียง” หมายความวา เครื่องสําหรับใชขยายเสียงดวยกําลังไฟฟาหรือ
เครื่องอุปกรณอื่นใดที่ทําใหมีเสียงดังกวาปกติ
ขอ ๕ การแนะนําตัวของผูสมัครในการเลือกตั้งแตละครั้งใหกระทําไดเฉพาะการจัดพิม พ
เอกสารเพื่อแนะนําตัวผูสมัครตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) แผนปลิวหรือแผนพับเพื่อแนะนําตัวผูสมัครสําหรับการแจกจาย ใหมีขนาดกวาง
ไมเกินสามสิบสองเซนติเมตรและยาวไมเกินสี่สิบหกเซนติเมตรโดยประมาณ และมีจํานวนไมเกินสองเทา
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๒) แผนประกาศหรือแผนปายเพื่อแนะนําตัวผูสมัครสําหรับการปดประกาศ ใหมี
ขนาดกวางไมเกินสี่สิบหาเซนติเมตรและยาวไมเกินหกสิบหาเซนติเมตรโดยประมาณ และมีจํานวนไม
เกิน ยี่สิบเทาของจํานวนหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง หากมีการนําแผน ปลิวหรือ
แผนพับตาม (๑) มาปดประกาศแทน ก็ใหนับอยูในจํานวนของแผนประกาศหรือแผนปายดวย
(๓) เอกสารเปนรูปเลมเพื่อแนะนําตัวผูสมัครสําหรับการแจกจาย ใหมีขนาดกวาง
ไมเกินยี่สิบเอ็ดเซนติเมตรและยาวไมเกินสามสิบเซนติเมตรโดยประมาณ และมีจํานวนไมเกินรอยละ
หาสิบของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่สมัครรับเลือกตั้ง
ในกรณีการเลือกตั้งใหมกอนการประกาศผลการเลือกตั้ง ใหนับรวมจํานวนเอกสาร
แนะนําตัวที่ไดจัดพิมพไวสําหรับการแนะนําตัวในการเลือกตั้งครั้งที่เปนเหตุใหมีการเลือกตั้งใหมและ
ไดเก็บรักษาไวเพื่อนํามาแจกจายหรือปดประกาศในการเลือกตั้งใหมดวย
ขอ ๖ เอกสารเพื่อแนะนําตัวผูสมัครตามขอ ๕ ใหมีขอความและขอมูลได ดังนี้
(๑) ประวัติสวนตัวของผูสมัคร
(๒) ประวัติการศึกษาของผูสมัคร
(๓) ประวัติการทํางานหรือประสบการณในการทํางานของผูสมัคร
ในเอกสารที่ จั ด พิ ม พ ขึ้ น ตามวรรคหนึ่ ง ทุ ก ฉบั บ จะต อ งระบุ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล
ที่อยูของผูวาจาง ผูพิมพ และผูโฆษณา รวมทั้งจํานวนที่พิมพ และวันเดือนปที่พิมพไวดวย
ขอ ๗ เอกสารเพื่อแนะนําตัวผูสมัครตามขอ ๕ อาจมีภาพถายของผูสมัครรวมทั้งหมายเลข
ประจําตัวของผูสมัครดวยก็ได แตหามนําภาพถายของบุคคลอื่น ๆ มาประกอบในเอกสารเพื่อแนะนํา
ตัวผูสมัคร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

ขอ ๘ ในการแจกจ า ยเอกสารเพื่ อ แนะนํ า ตั ว ผู ส มั ค รตามข อ ๕ สามารถกระทํ า ได
โดยแจกใหแกประชาชนโดยตรง หรือสงทางไปรษณีย
การแจกจายเอกสารตามวรรคหนึ่งหามใชเครื่องขยายเสียง หรือนําเอกสารดังกลาวไป
โปรยในที่สาธารณะหรือแจกจายควบไปกับสิ่งใดอันอาจคํานวณเปน เงินได รวมทั้งหามพิม พหรือ
สอดแทรกไปกับเอกสารสิ่งพิมพอื่น ๆ
ขอ ๙ ใหหนวยงานของรัฐ หรือเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการรักษาความ
สะอาดและความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ยของบ า นเมื อ ง แล ว แต ก รณี เ ท า นั้ น กํ า หนดสถานที่ เ พื่ อ
ปดประกาศแผน ประกาศหรือแผน ปายเพื่อแนะนําตัวผูสมัครในที่สาธารณะตามขอ ๕ (๒) ไวใ ห
พอเพียงและเทาเทียมกัน โดยใหดําเนิน การใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ขอกําหนดนี้ใ ช
บังคับ
ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองยังไมไดใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ใหผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นเปนผูมีอํานาจกําหนดสถานที่ตามวรรคหนึ่ง
หามมิใหผูสมัครหรือบุคคลใดกระทําการปดหรือแสดงไว ซึ่งแผนประกาศหรือแผนปาย
เพื่อแนะนําตัวผูสมัครนอกจากสถานที่ตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ ๑๐ หามมิใหผูสมัครหรือบุคคลใดที่ไมมีอํานาจหนาที่แจกจายหรือปดประกาศเอกสาร
เพื่อการแนะนําตัวผูสมัครตามขอ ๕ หรือดําเนินการแนะนําตัวผูสมัครโดยวิธีการใด ๆ นับตั้งแตเวลา
๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ขอ ๑๑ หามมิใหผูสมัครหรือบุคคลใดกระทําการปดหรือแสดงไว ซึ่งเอกสารเพื่อแนะนําตัว
ผูสมัครตามขอ ๕ ในลักษณะติดตอกันเรียงเปนแถวหรือเปนกลุมเกินจํานวน ๔ แผน
ขอ ๑๒ ผูสมัครหรือบุคคลใดกระทําการใด ๆ อันเปนการฝาฝนขอกําหนดนี้ อาจมีความผิด
ตามมาตรา ๙๑ ประกอบกับมาตรา ๑๐๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๑ และหากพฤติการณของการกระทําดังกลาว
ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวามีผลใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะนําเหตุดังกลาวมาประกอบการพิจารณาการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย
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ในกรณีที่บุคคลใดประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหรือบุคคลใด
ไดจัดทําเอกสารแนะนําตัวที่ไมเปนไปตามขอ ๕ ของขอกําหนดนี้ไวกอนที่ขอกําหนดนี้ใชบังคับหรือ
กอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลอื่นกระทําการดังกลาว ใหผูกระทําการดังกลาว
ดําเนินการระงับหรือยุติการกระทํานั้น หากยังคงมีการฝาฝนกระทํา หรือไมดําเนินการเพื่อระงับการ
กระทํานั้น ถาพฤติการณของการกระทําดังกลาวปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวามีผ ลใหผูนั้น ไดรับ
เลือกตั้งมาโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะนําเหตุดังกลาวมาประกอบการ
พิจารณาการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

