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บทเรียนส าเร็จรูป 
ชุดที่  4 

เร่ือง  การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส  31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายบรรจง   อาทิตย์สาม 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 
 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงราย  เขต  1   

             

การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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แผนภูมิแสดงบทเรียนส าเร็จรูปในแต่ละเร่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              การเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
                                                                                       
                                                                                   
 
 
  
 
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  เพื่อนๆ  วันนี้กระผมมีบทเรียน
ส าเร็จรูปมาฝากเพื่อน  ๆ  เป็นบทเรียน
ส าเร็จรูปประกอบการเรียนวิชา  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา  วันนี้เป็นชุดที่  4 
เรื่อง  สมาชิกวุฒิสภา  ครับ   
 

ชุดที่  1 
เร่ือง   

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) 

 

ชุดที่  2 
เร่ือง   

พรรคการเมือง 
 

 

ชุดที่  3 
เร่ือง   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(ส.ส.) 

 

ชุดที่  4 
เร่ือง   

การเลือกตั้งและ
การสรรหาสมาชิก
วุฒิสภา  (ส.ว.) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 K (Knowledge)  สาระหลัก  อธิบายการเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาได้ 
1.2 P (Process)  ทักษะ/กระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ/กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1) การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
2) ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด 
3) ทักษะการปฏิบัติ  

1.3 A (Attitude) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1)  ตรงต่อเวลา 

                2)  ความมีวินัย 
                3)  ความซ่ือสัตย์ 
               4)  มีความรับผิดชอบ 

                       5)  รู้จักคิดวิเคราะห์ 

                                                                                                                      

สาระส าคัญ 
 การเลือกตั้งและสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  ด าเนินการโดยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  โดยเลือกตั้งจังหวัดละหนึ่งคน  ส่วนการสรรหาจะมีคณะกรรมสรรหาบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถจากการเสนอชื่อขององค์กรภาครัญ  เอกชน  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่ใน
การกล่ันกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฏร  ควบคุมการท างานของ
รัฐบาล  คัดเลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  ถอดถอนบุคคลออก
จากต าแหน่งทางการเมืองในวงราชการ  แต่งตั้งกรรมาธิการฯ  ติดตามผลงานของรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐ 

เพื่อนๆ  พร้อมแล้วนะครับ... พวกเราไป
ศึกษาเรื่อง  สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  ก่อนอื่น
ศึกษาค าแนะน าส าหรับนักเรียน  จะได้รู้วิธี
และขั้นตอนการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป....
นะครับ  คนเก่ง   
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 บทเรียนนี้เป็นบทเรียนส าเร็จรูป  จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  โปรดอ่านค าแนะน าก่อน
ศึกษาบทเรียน  ดังต่อไปนี ้

1. บทเรียนนี้ไม่ใช่ข้อทดสอบ  นักเรียนไม่ต้องกังวลใจ  พยายามท าไปช้าๆ  ทีละกรอบ  เพราะ 
        เนือ้หาจะเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  นกัเรียนจะไดรั้บความรู้จากการท าแบบฝึกหัด  และไดท้ า    
       กจิกรรมต่างๆ  ดว้ยตวัของนักเรียนเอง 
2. ก่อนที่นักเรียนจะศึกษา  ควรท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ก่อน 
3. เริ่มท าตั้งแต่กรอบแรก  เรียงไปตามล าดับ  โดยไม่ข้ามกรอบใดกรอบหนึ่ง 
4. อ่านค าอธิบาย  และค าถามช้าๆ  ให้เข้าใจและคิดให้รอบคอบ 
5.    เมื่อตอบเสร็จกรอบหนึ่ง  จึงเปิดไปดูค าตอบในกรอบต่อไป  เพื่อตรวจสอบดูว่า  ถูกหรือไม่  ถ้า 
      ตอบถูกจงท ากรอบต่อไป  ถ้าตอบผิด  จงย้อนกลับไปอ่านข้อความในกรอบท่ีผ่านมาใหม่  ท าความ 
       เขา้ใจให้ด ี แล้วตอบค าถามใหม่ 
6.    เมื่อศึกษาจนครบทุกกรอบแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วตรวจค าตอบใน 
       เฉลยหน้าตอ่ไป  เพ่ือดผูลความกา้วหนา้ของตนเอง 
7.    นักเรียนที่ดีจะต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  จะไม่เปิดดูค าตอบก่อน 
8.    ถ้าสงสัยหรือต้องการค าแนะน า  ความช่วยเหลือ  ให้ปรึกษาครูผู้สอน 

   
 
                                                                    

                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่  4 
เร่ือง  การเลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

สวัสดีครับ...เพื่อนๆ  คงไม่ลืมกันและ
อย่างพึ่งเบื่อ  วันนี้ผมจะน าเรื่อง  
สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)       มาให้
ศึกษาสนุกมากครับ  เราท า
แบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยครับ… 
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1. สมาชิกวุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี

ก. 4  ปี 
ข. 5  ปี 
ค. 6  ปี 
ง. 7  ปี 

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภา  จะต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป 
ก. อายุ  25  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ข. อายุ  30  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ค. อายุ  35  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ง. อายุ  40  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   2550   ได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีจ านวน
ทั้งหมดกี่คน 

ก. 100  คน 
ข. 150  คน 
ค. 200  คน 
ง. 250  คน 

4. สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งมีจ านวนทั้งหมดกี่คน 
ก. 73  คน 
ข. 74  คน 
ค. 76  คน 
ง. 100  คน 

5. การให้ใบเหลืองแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา  5  ปี 
ข. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา  5  ปี 
ค. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในการ

เลือกตั้งครั้งนั้น 
ง. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นได ้
 
 

6. สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา ว่างลงก่อนหมดวาระให้ด าเนินการสรรหาภายในกี่วัน 
ก. 45  วัน 
ข. 60  วัน 
ค. 90  วัน 
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ง. 120  วัน 

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  พุทธศักราช  2550  บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีมาจากการสรรหา        
มีท้ังหมดจ านวนกี่คน 

ก. 50  คน 
ข. 60  คน 
ค. 70 คน 
ง. 74  คน 

8. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีกฎหมายก าหนดมีท้ังหมดกี่คน 
ก. 5  คน 
ข. 6  คน 
ค. 7  คน 
ง. 9  คน 

9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรที่เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
ก. องค์กรหนึ่งสามารถเสนอชื่อได้เพียง  2  คน  เท่านั้น 
ข. เป็นองค์กรนิติบุคคล  ตั้งขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
ค. เป็นองค์กรที่หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น 
ง. ผู้ท่ีเข้ารับการสรรหาจะต้องสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 

10. กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีจากการเลือกตั้ง  ว่างลงก่อนหมดวาระ  ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในกี่วัน 
ก. 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ข. 45  วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ค. 60  วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ง. 90  วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
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1. ค 
2. ง 
3. ข 
4. ค 
5. ง 
6. ข 
7. ง 
8. ค 
9. ข 
10. ก 

 
 

 

                                                                                                             
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนการเรียน 

ชุดที่  4 

เรื่องการเลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

เป็นอย่างไง  ตอบยังไม่ถูกหมด
ใช่ไหม  อย่างเพิ่งตกใจเลยครับ  
เป็นแค่แบบทดสอบก่อนเรียน  
มาครับผมจะพาศึกษาหน้าถัดไป
เป็นเรื่องสมาชิกวุฒสภาครับ 

ลองตรวจดูเฉลยได้เลยครับ 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  111  ได้บัญญัติให้วุฒิสภา

ประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  150  คน  ดังนี ้
1. สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งแต่ละจังหวัด  จังหวัดละ  1  คน  รวมท้ังส้ิน  76  คน 
2. สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา  จากคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง  รวมท้ังส้ิน  74  คน 
3. กรณีที่มีเหตุการณ์ใด  ๆ  ท่ีท าให้การเลือกตั้งทั่วไปและการสรรหาครั้งใด  ได้จ านวนสมาชิกวุฒิสภา  

ไม่ครบ  150  คน  แต่ได้จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  95  ของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมด  หรือไม่
น้อยกว่า  143  คน  ให้ถือว่าวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนดังกล่าว  แต่ต้องมีการเลือกตั้งหรือ
การสรรหาให้ครบ  150  คน  ภายใน  180  วัน  และให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของวุฒิสภาท่ี
เหลืออยู่ 

4. สมาชิกวุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  6  ปี 
 

 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

ชุดท่ี  4 

เร่ือง  สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) 

พอจะรู้แล้วใช่ไหม  ส.ว.  มีความ
เป็นมาอย่างไรศึกษาต่อไปเลยครับ  
เพื่อนๆ   
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1. กล่ันกรองกฎหมาย  ท่ีผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร 
2. ควบคุมการท างานของรัฐบาล  โดยการตั้งกระทู้  ยื่นญัตติ  และอภิปรายในสภา 
3. คัดเลือกบุคคล  ให้ด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง  ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ 
4. ถอดถอนบุคคล  ออกจากต าแหน่งทางการเมืองและในวงราชการ 
5. ตั้งกรรมาธิการต่าง  ๆ  ติดตามผลงานของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ 

 
 

 
 

 
 
 

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  40  ปี  บริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
3. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
4. ส.ว.  ที่มาจากการเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้

        4.1  มีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี  นับ 
               ถึงวนัสมัครรบัเลือกตัง้ 
        4.2  เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
        4.3  เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี 
              การศึกษา 
        4.4  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม ่
              นอ้ยกวา่  5  ปี 
 

 
 

 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) 

อ านาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) 
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1. ไม่เป็นบุพการี  คู่สมรส  หรือบุตรของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง 

2. ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกหรือด ารงต าแหน่งในพรรค
การเมือง  แล้วพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นมาแล้วยังไม่เกิน  5  ปี  นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งหรือ
วันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

3. ติดยาเสพติดให้โทษ 
4. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
5. เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
6. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
7. วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
8. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
9. เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง  5  ปี  ในวันเลือกหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ  เว้น

แต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
10. เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตต่อ

หน้าที่  และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
11. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังศาลให้ยึดทรัพย์เพราะร่ ารวยผิดปกต ิ
12. เป็นข้าราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจ 
13. เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
14. เป็นสมาชิกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550 
15. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามค าพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญา  

แผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
16. อยู่ในระหว่างถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งออกจากราชการ  และมิให้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองเป็นเวลา  5  ปี 
 

 
 

บุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.) 
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กรอบค าถาม 
 
 
 
 

1. สมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  มีท้ังหมดกี่คน 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. ส.ว.  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี
……………………………………………………………………………………………………… 

3. การได้ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  โดยวิธีใดบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ว.  จะต้องมีอายุกี่ป ี
……………………………………………………………………………………………………… 

5. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ว.  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับญาติ  ที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

                             
 

เข้าใจเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาแล้ว
ตอบค าถามง่ายๆ  ต่อไปนี้ซิครับ 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

ตรวจค าตอบให้แน่ใจว่าถูกต้องใน
หน้าถัดไปนะครับ 
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กรอบเฉลย 
 
 

1. 150  คน 
2. ด ารงต าแหน่งคราวละ  6  ปี 
3. 2  วิธี  คือ 

        3.1  มาจากการเลือกตั้งจังหวัดละ  1  คน  รวมท้ังส้ิน  76  คน 
        3.2  มาจากการสรรหา  จากคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง  รวมท้ังส้ิน  74  คน 

4. อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ์  ในวันสมัครรับเลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
5. ไม่เป็นบุพการี  คู่สมรสหรือบุตร  ของผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)  หรือผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง 
 

 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อนๆ  ตอบได้ถูกต้องใช่ไหม
ครับ  ถ้ายังไม่ถูกต้อง  ควรกลับไป
ศึกษากรอบความรู้ที่ยังไม่เข้าใจ
ใหม่  และตอบใหม่อีกครั้งครับ   
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1. ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ในวันเวลาท่ีก าหนดและ
สมัครได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว  โดยช าระค่าธรรมเนียมค่าสมัครคนละ  5,000  บาท 

2. ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครโดยเรียงล าดับก่อนหลังในการยืนใบสมัครตามล าดับเลขที่  
กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมกัน  และไม่สามารถตกลงกันได้ให้ผู้สมัครที่ยื่นสมัครพร้อมกันจับ
สลากเลือกหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 

3. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ตรวจสอบหลักฐาน  คุณสมบัติและผู้มีลักษณะต้องห้ามมิ
ให้สมัคร  ถ้าเห็นว่าถูกต้องให้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้  ให้ปิดประกาศผู้สมัครไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านและเขตเลือกตั้ง 

 
การลงการแบ่งเขตเลือกตั้งและการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  โดยให้มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ  1  
คน 

2. ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนได้เพียง  1  คน  คือ  กา    ได้  1  เบอร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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การเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง 

1. ตรวจสอบช่ือ  -  นามสกุล  และที่เลือกตั้ง   
 20  วันก่อนวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปอ่านประกาศ  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ท่ี

ท าการ  อบต.  หรือที่ท าการผู้ใหญ่  ว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งใด 
 15  วันก่อนวันเลือกตั้ง  เจ้าบ้านจะได้รับแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตน 

2. การเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ไม่น้อยกว่า  10  วันก่อนวันเลือกตั้ง  หากชื่อตกหล่นไป  ให้ยื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียน

อ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ท าการแทน  กกต.  เขต 
 ไม่น้อยกว่า  10  วันก่อนวันเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ  

หรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ท าการแทน  กกต.  เขต  เพื่อให้ถอนชื่อ  ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจาก
บัญชีรายชื่อ 

3. การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ไม่น้อยกว่า  7  วัน  วันก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อนาย

ทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถ่ิน  หรือ  ผอ.เขต ของ กทม.  หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือท าเป็น
หนังสือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได ้

 หลังวันเลือกตั้ง  30  วัน  กกต.  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควร  
เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุต่อบุคคลซ่ึง  กกต.  แต่งตั้งภายใน  60  วัน  นับแต่วันประกาศ  คราวนี้
หากไม่แจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

4. การเตรียมหลักฐานก่อนไปลงคะแนน  ขอให้เตรียมพร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือใช้ในการ
ลงคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี ้

       1)  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอาย ุ
       2)  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
       3)  ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกที่มีหมายเลขประจ าตัวประชาชนและรูปถ่าย 
       4)  หนังสือเดินทางท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีหมายเลขประจ าประชาชนและรูปถ่าย 
 

 
 
 

การเตรียมตัวไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  โดยให้แต่ละจังหวัดมีสมาชิก 
วุฒิสภา  ได้เพียง  1  คนที่มาจากการเลือกตั้ง 

2. ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนได้เพียง  1  คน  คือ  กา    ได้  1  เบอร์ 
3.    การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  กรณีที่ผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งมีธุระจ าเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ังของทางราชการ  ติดธุระต้องออกเดินทางไปนอกเขตจังหวัด  
เป็นต้น  ท าให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงได้ ท่านสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง 
ล่วงหน้า  โดยไม่ต้องลงทะเบียน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางของอ าเภอ / กิ่งอ าเภอ และส านักงานเขตของ
กรุงเทพมหานคร     ในวันเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด         

3. การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องไป 
ท างาน  หรือศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดอื่น  ไม่อาจเดินทางกลับมาลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้นั้นมี
ชื่อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้บุคคลนั้นไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต
จังหวัด  ณ  ท่ีว่าการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  หรือส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  ที่ตนอาศัยอยู่ปัจจุบัน  
และไปลง คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในจังหวัดที่ท่านอยู่ตามวันเวลาท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด 

4. การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศท่ีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนั้นอยู่  โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง  หรือให้มีการอกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์  
หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของ
ประเทศนั้น  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 

การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  72  บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
คือ  คนไทยทุกคนมีอายุครบ  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ต้องไป
เลือกตั้ง เมื่อกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่แล้ว  ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่ไปแจ้งสาเหตุที่ไม่ไป
เลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง  ดังนี้ 

1. สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
4. การเสียสิทธิทางการเมืองให้มีก าหนดเวลาตั้งแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้ง  จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสียสิทธิทางการเมือง 
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กรอบค าถาม 
 
 
 
 

1.  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ว.  จะต้องยื่นใบสมัครต่อใคร 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. หลังวันเลือกตั้งกี่วัน  กกต.  จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนน  และไม่มีการแจ้งเหตุอันควร 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องเตรียมหลักฐานไปเลือกตั้ง  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะต้องลงคะแนนเลือก  ส.ว.  ได้กี่คน 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

                 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

เป็นไงครับ  คิดไม่ออกเลยหรือครับ  
ค่อยๆ  ท าไปครับ  ตรวจค าตอบที่หน้า
ถัดไปเลยครับ 

ศึกษาเข้าใจดีแล้ว  ลองตอบ
ค าถามต่อไปนี้ครับ 
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กรอบเฉลย 
 
 

1. ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
2.  30  วัน  หลังวันเลือกตั้ง 
3. การเตรียมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

       3.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าประชาชนหมดอาย ุ
       3.2  บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
       3.3  ใบอนุญาตขับขี่รถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกและมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนและรูปถ่าย 
       3.4  หนังสือเดินทางท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีหมายเลขประจ าตัวประชาชนและรูปถ่าย 

4. เลือกได้  1  คน  เพราะแต่ละจังหวัดมี  ส.ว.  ได้เพียง  1  คน 
 

 
 

 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 

เห็นไหมครับ.....ไม่ยากเลยครับ  เราไป
ศึกษากรอบความรู้ต่อไปเลยครับ 
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ตามมาตรา  113  ได้บัญญัติให้มี

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  จ านวน  7  คน  ประกอบด้วย 
1. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
2. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
3. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
4. ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ
5. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
6. ผู้พิพากษาในศาลฎีกาซ่ึงด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาท่ีที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามอบหมาย

ให้เป็นกรรมการจ านวน  1  คน 
7. ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดมอบหมายให้เป็น

กรรมการจ านวน  1  คน 
ให้กรรมการทั้ง  7  คน  เลือกกันเองให้กรรมการผู้หนึ่งเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการในต าแหน่งใด  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ากรรมการที่เหลืออยู่นั้นม ี

จ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยกรรมการที่เหลืออยู ่
 

 
 

 
 

          
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

เพื่อนๆ  อย่าเบื่อนะครับ….ไปศึกษาวิธีการ
สรรหา  ส.ว.  กันดีกว่าจะได้มีความรู้มากๆ  
ครับ…. 
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 องค์กรที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา  (ส.ว.)  ต้องเป็น  

1. องค์กรภาควิชาการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาชีพ  และภาคอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติการ
ตามอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภา  โดยต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย  หรือรับรองโดย
กฎหมาย  โดยจัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี   

2. แต่ละองค์กรสามารถเสนอชื่อได้เพียง  1  คน  และผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมคน
ละ  5,000  บาท 

3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น  ส.ว.  จากองค์กรแล้วขอถอนชื่อออกไม่ได ้
4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องท าหนังสือประวัติ  ระบุถึงเพศ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญ  

ประสบการณ์และสาขาอาชีพ  และหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 
5. คณะกรรมการเลือกตั้งรวบรวมบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  เสนอต่อคณะกรรมการสรรหา  ส.ว.  

ภายใน  5  วัน  นับตั้งแต่วันที่ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอชื่อ 
6. คณะกรรมการสรรหา  ส.ว.  จะด าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จและส่งรายช่ือผู้ท่ีได้รับการสรรหาเป็น  

ส.ว.  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน  30  วัน 
7. วิธีการในการสรรหา  ส.ว.  จะใช้การลงคะแนนโดยเปิดเผย  และต้องมีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการสรรหา  ส.ว.  เท่าที่มีอยู ่
8. คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศผลการสรรหา  ส.ว.  และแจ้งผลการสรรหาไปยังประธานรัฐสภา

ให้ทราบ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 
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1. สมาชิกวุฒิสภาส้ินสุดลงเมื่อ 
2. ถึงคราวออกตามวาระ 
3. ตาย 
4. ลาออก 
5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งและการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา 
6. ใช้ต าแหน่งหน้าที่เข้าแทรกแซงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืน  ในหน่วยราชการ  หน่วยงาน    

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรเอกชนที่เข้ามาสัปทานงานของทางราชการ 
7. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
8. ขาดประชุมเกิน  1  ใน  4  ของจ านวนวันประชุมท่ีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  120  วัน  โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
9. ต้องค าพิพากษาให้ถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
10. เมื่อต าแหน่ง  ส.ว.  ว่างลงก่อนหมดวาระ  ให้ด าเนินการดังนี ้

10.1  ส.ว.  ที่มาจากการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันต าแหน่งว่างลง 
10.2  ส.ว.  ที่มาจากการสรรหา  ให้ด าเนินการสรรหาภายใน  60  วัน  นับตั้งแต่ต าแหน่งว่างลง   

              10.3  ให้  ส.ว.  ผู้ท่ีเข้ามาแทนต าแหน่งว่างนั้น  อยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน 
        10.4  กรณีวาระของ  ส.ว.  ที่ว่างลงจะเหลือไม่ถึง  180  วัน  จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งหรือการสรรหา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)   
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กรอบค าถาม 

 
 
 
 

1. คณะกรรมการสรรหา  ส.ว.  มีท้ังหมดกี่คน 
……………………………………………………………………………………………………… 

2. องค์กรที่มีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา  เป็นสมาชิกวุฒิสภา  คือ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

3. สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา  ส้ินสุดลง  กรณีขาดประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนด  คือ 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

4. สมาชิกวุฒิสภาว่างก่อนหมดวาระ  กฎหมายได้บัญญัติให้ด าเนินการอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี ้

ตรวจดูค าตอบที่เฉลยไว้ได้เลยครับ 

จับประเด็นเรื่องที่ศึกษาได้ดีแล้วใช่ไหม  
ถ้าอย่างนั้นมาท าแบบฝึกหัดเลยครับจะได้
เข้าใจมากยิ่งข้ึนครับ... 
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กรอบเฉลย 
 
 

1.  มีจ านวนทั้งหมด  7  คน 
2. องค์กรวิชาการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาควิชาชีพ  โดยแต่ละองค์กรจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น

ตามกฎหมาย  และตั้งขึ้นในราชอาณาจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
3. ขาดประชุมเกิน  1  ใน  4  ของจ านวนวันประชุมท่ีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า  120  วัน  โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากประธานวุฒิสภา 
4. 4.1  ส.ว.  ที่มาจากการเลือกตั้งให้เลือกตั้งซ่อมภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันต าแหน่งว่างลง 

       4.2  ส.ว.  ที่มาจากการสรรหาให้ด าเนินการสรรหาภายใน  60  วัน  นับตั้งแต่ต าแหน่งว่างลง 
       4.3  กรณีวาระของ  ส.ว.  ที่ว่างเหลือไม่ถึง  180  วัน  จะไม่ด าเนินการเลือกตั้งหรือสรรหา 

 
 

 
 
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

วิเศษเลยครับ.........ที่ตอบได้ตรงประเด็นอย่างนี้
ท าแบบทดสอบหลังการเรียนเลยครับ 
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ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิวุฒิสภา  จะต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไป 
ก. อายุ  25  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ข. อายุ  30  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ค. อายุ  35  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 
ง. อายุ  40  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

2. สมาชิกวุฒิสภามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี
ก. 4  ปี 
ข. 5  ปี 
ค. 6  ปี 
ง. 7  ปี 

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช   2550   ได้บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีจ านวน
ทั้งหมดกี่คน 

ก. 100  คน 
ข. 150  คน 
ค. 200  คน 
ง. 250  คน 

4. สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการสรรหา ว่างลงก่อนหมดวาระให้ด าเนินการสรรหาภายในกี่วัน 
ก. 45  วัน 
ข. 60  วัน 
ค. 90  วัน 
ง. 120  วัน 

5. สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งมีจ านวนทั้งหมดกี่คน 
ก. 73  คน 
ข. 74  คน 
ค. 76  คน 
ง. 100  คน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่  4 
เร่ืองการเลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
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6. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามท่ีกฎหมายก าหนดมีท้ังหมดกี่คน 
ก. 5  คน 
ข. 6  คน 
ค. 7  คน 
ง. 9  คน 

7. การให้ใบเหลืองแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา  5  ปี 
ข. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดจะถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา  5  ปี 
ค. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในการ

เลือกตั้งครั้งนั้น 
ง. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาท่ีกระท าผิดสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนั้นได ้

8. กรณีที่สมาชิกวุฒิสภาท่ีมีจากการเลือกตั้ง  ว่างลงก่อนหมดวาระ  ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในกี่วัน 
ก. 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ข. 45  วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ค. 60  วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 
ง. 90  วัน  นับตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  พุทธศักราช  2550  บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามีมาจากการสรรหา        
มีท้ังหมดจ านวนกี่คน 

ก. 50  คน 
ข. 60  คน 
ค. 70 คน 
ง. 74  คน 

10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับองค์กรที่เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 
ก. องค์กรหนึ่งสามารถเสนอชื่อได้เพียง  2  คน  เท่านั้น 
ข. เป็นองค์กรนิติบุคคล  ตั้งขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
ค. เป็นองค์กรที่หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น 
ง. ผู้ท่ีเข้ารับการสรรหาจะต้องสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง 
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1. ง 
2. ค 
3. ข 
4. ข 
5. ค 
6. ค 
7. ง 
8. ก 
9. ง 
10. ข 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    
               

เฉลยแบบทดสอบหลังการเรียน 

ชุดที่  4 

เรื่องการเลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

ดูเฉลยค าตอบในหน้าถัดไปครับ... 

บทเรียนของเราหมดเพียงแค่นี้
แล้วครับ  ขอบคุณส าหรับความ
ต้ังใจ  ความอดทนและความ
ซื่อสัตย์ในการเรียนของนักเรียน
ทุกคน  สวัสดี.....ครับ 
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