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ค าน า 
 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1)      
พุทธศักราช 2564 ได้ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน คือ สมาชิกซึ่งมาจาก            
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวน        
หนึ่งร้อยคน ซึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้ท าการรับ
สมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน รวมถึงจะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
 
  การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นขั้นตอนส าคัญประการหนึ่งของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง              
ทั้งนี้  เ พ่ือให้กระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย           
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดท าคู่มือการสมัครรับเลือกตั้งฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง           
พรรคการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการและการเตรียมการ          
ด้านเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน       
ทั้งผู้สมัครและพรรคการเมือง  
 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หวังเป็นอย่างยิ ่งว ่าคู่มือการสมัครรับเลือกตั้งฉบับนี้           
จะเป็นประโยชน์ให้กับผู ้สมัครทุกท่านและพรรคการเมืองทุกพรรคน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสมัคร        
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป หากมีข้อสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะประการใดที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามและเสนอแนะได้ที่ สายด่วน 1444  
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
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 รายชื่อแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแบบพิมพ์        

ส าหรับใช้ในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี       23 
 แบบพิมพ์ส าหรับในการสมัครรับเลือกตั้ง                                      

 
 
 
 



 
 

-1- 

 
  
 
 
  
  
 
๑. จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะพึงมีแต่ละประเภท 

มาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 
(๑) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน 
(๒) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยคน 

 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือ
ประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเท่าท่ีมีอยู่ 

 ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยคน         
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

 
๒. จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะพึงมีแต่ละจังหวัด 

มาตรา ๘๖ การก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและการแบ่งเขตเลือกตั้ง                  
ให้ด าเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้ใช้จ านวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่
มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสี่ร้อยคน จ านวนที่ได้รับให้ถือว่าเป็นจ านวนราษฎรต่อ
สมาชิกหนึ่งคน 
  (๒) จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตาม (๑) ให้มีสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคน โดยให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง 
  (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคนทุกจ านวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน 
  (๔) เมื่อได้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แล้ว ถ้าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ครบสี่ร้อยคน จังหวัดใดมีเศษที่เหลือจากการค านวณตาม (๓) มากที่สุด ให้จังหวัดนั้น
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และให้เพ่ิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการดังกล่าวแก่จังหวัดที่มี
เศษที่เหลือจากการค านวณนั้นในล าดับรองลงมาตามล าดับจนครบจ านวนสี่ร้อยคน 
  (๕) จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินหนึ่งคน ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขต
เลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมี โดยต้องแบ่งพ้ืนที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้อง
จัดให้มีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตใกล้เคียงกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ทีม่าของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี 
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๓. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มาตรา ๘๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องเป็นผู้ซึ่งพรรคการเมืองที่

ตนเป็นสมาชิกส่งสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ 

    เมื่อมีการสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัคร        
รับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เฉพาะกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมี         
ลักษณะต้องห้าม และต้องกระท าก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง 

๔. สิทธิในการยื่นรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  
มาตรา ๘๘ ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรค

การเมืองนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกินสาม
รายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบ และให้น าความในมาตรา ๘๗ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

     พรรคการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

๕. การเสนอชือ่บุคคลตอ่สภาผูแ้ทนราษฎรเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เปน็นายกรฐัมนตรตี้องด าเนนิการตามหลักเกณฑ ์ 
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการ          
การเลือกตั้งก าหนด 

    (๒) ผู้ ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรี                
ตามมาตรา ๑๖๐ และไม่เคยท าหนังสือยินยอมตาม (๑) ให้พรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้งคราวนั้น 
  การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

๖. บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๘๙ (๒))   
         มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีต้อง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(๕) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(๖) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๙๘ 
(๗) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ใน

ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๘) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา ๑๘๖ หรือ     

มาตรา ๑๘๗ มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๓- 
 

๖.๑ บุคคลผู้ถกูเสนอชือ่ต่อสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อพจิารณาแตง่ตั้งเปน็นายกรฐัมนตรีตอ้งไมม่ลีักษณะ
ต้องห้าม ดังนี ้(ประกอบ มาตรา ๑๖๐ (๖)) 

มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก            
สภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้ง 
(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่า

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืม
เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น า เข้า ส่งออก หรือผู้ค้า 
กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง  
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น

เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๔- 

๖.๒ บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๑๖๐ (๘)) 

          มาตรา ๑๘๖ ให้น าความในมาตรา ๑๘๔ มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การด ารงต าแหน่งหรือการด าเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีหรืออ านาจของรัฐมนตรี 
(๒) การกระท าตามหน้าท่ีและอ านาจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อ

รัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งกระท าการใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม อันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่น    
หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามท่ีก าหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทหรือไม่คงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไปตามจ านวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และต้องไม่เป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากกรณีตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้แจ้งประธานกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง และให้โอนหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทตามวรรคสอง
ไม่ว่าในทางใดๆ มิได้ 

มาตรานี้เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับความเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ให้ใช้บังคับแก่คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของรัฐมนตร ีและการถือหุ้นของรัฐมนตรีท่ีอยู่ในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางใด  ๆด้วย 

 

 มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต้อง (ประกอบมาตรา ๑๘๖) 
(๑) ไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีใดในหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือต าแหน่งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด           
ตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว                  
ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรั ฐวิสาหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

(๔) ไม่กระท าการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพของหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ 
เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับหรือด ารงต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังในการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ 

ให้น า (๒) และ (๓) มาบังคับใช้แก่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาและ
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นท่ีด าเนินการในลักษณะผู้ถูกใช้ผู้ร่วม
ด าเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาให้กระท าการตามมาตรานี้ด้วย 
 
 
 
 
 



 
 

-๕- 
 
๖.๓ บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เปน็นายกรฐัมนตรีตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม 

ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๔)) 
          มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 

๖.๔/๑ บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๑๘)) 

 มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะแปรญัตติ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้แต่อาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย              
ซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติหรือ       
การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง    
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้  

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสองให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว      
ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ                   
หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้กระท าการดังกล่าวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา                 
ให้ผู้กระท าการนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง                
ของผู้นั้น แต่ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้ว                
แต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งของรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ                
และให้ผู้กระท าการดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการ       
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือหรือมีหนังสือแจ้ง                  
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด 

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่  ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร    
งบประมาณนั้น 

  ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน หากเห็นว่ากรณีมีมูล ให้เสนอความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 

 
 



 
 

-๖- 

๖.๔/๒ บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๑๘)) 

 

มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับ
ฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง      
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้อง   
ค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

๗.  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การ
ประกาศผลการเลือกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๘๔ ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภา
ได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่แต่ต้องด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้
ครบตามจ านวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
อายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

 

 มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่ งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ ใช้วิธีออกเสียง        
ลงคะแนนโดยตรงและลับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคนและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใด หรือจะลงคะแนน    
ไม่เลือกผู้ใดเลยก็ได้ 

 

ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้    
รับเลือกตั้ง 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน    
การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกฎหมายดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง         
ต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด้วยก็ได้ 

 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่า
ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบห้าของเขตเลือกตั้งทั้งหมด                
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า    
หกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ          
การเลือกตั้งที่จะด าเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัยกรณีได้มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าการทุจริตในการ
เลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม 

 
 

 
 
 



 
 

-๗- 

 
 มาตรา ๙๐ พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว ให้มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง

แบบบัญชีรายชื่อได้ 
                 การส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองจัดท าบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชี

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากัน และไม่ซ้ ากับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง โดยส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

     การจัดท าบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ต้องให้สมาชิกของพรรคการเมืองมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ด้วยโดยต้องค านึงถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ และความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง 

  
  มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนนเสียง            
ที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการ
ให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้ง    
ที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 

 
 

 
 
 

 

มาตรา ๙๗ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(๓) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย

กว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้
ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่

สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 
 
 
 
 

2. การรับสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
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มาตรา ๙๘ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๓) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  
(๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 
(๕) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(๖) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท า

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๙) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติ 

หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่
เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่า
ด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(๑๒) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง  
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๑๔) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(๑๕) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๖) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(๑๗) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๑๘) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

(มาตรา 98 (๔)) 
มาตรา ๙๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

 (๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-9- 

(มาตรา 98 (๑๘)) 
  มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ ่มเติม และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร               
จะแปรญัตติเปลี ่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมรายการหรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติในทางลด         
หรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายตามข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู้ 
(๓) เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหมาย 

ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ  การเสนอ การแปรญัตติ
หรือการกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีส่วนไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้  

ในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา เห็นว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคสองให้เสนอ
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน          
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าวในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการกระท าที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ       
ตามวรรคสอง ให้การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท าดังกล่าวเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู ้กระท าการดังกล่าว          
เป ็นสมาช ิกสภาผู ้แทนราษฎรหร ือสมาช ิกว ุฒ ิสภา ให ้ผู ้กระท า การนั ้นสิ ้นส ุดสมาช ิกภาพนับแต่ว ันที ่                
ศาลรัฐธรรมนูญมีค าวินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั ้งของผู ้นั ้น แต่ในกรณีที ่คณะรัฐมนตรี          
เป็นผู้กระท าการหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง ให้คณะรัฐมนตรี      
พ้นจากต าแหน่งทั ้งคณะนับแต่ว ันที ่ศาลรัฐธรรมนูญมีค า วินิจฉัย และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั ้ง          
ของรัฐมนตรีที่พ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้อยู่ในที่ประชุมในขณะที่มีมติ และให้ผู้กระท าการ
ดังกล่าวต้องรับผิดชดใช้เงินนั้นคืนพร้อมด้วยดอกเบี้ย 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการด าเนินการ
อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสื อหรือมีหนังสือ     
แจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ ให้พ้นจากความรับผิด  

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคสี่ ให้กระท าได้ภายในยี่สิบปีนับแต่วันที่มีการจัดสรร
งบประมาณนั้น 

ในกรณีที ่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้รับแจ้งตามวรรคสี ่       
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการสอบสวนเป็นทางลับโดยพลัน  หากเห็นว่า
กรณีมีมูลให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อด าเนินการต่อไปตามวรรคสาม และไม่ว่ากรณีจะเป็น
ประการใด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้แจ้งมิได้ 
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(มาตรา 98 (๑๘)) 
 มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เมื่อศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับ

ฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีค าพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองมีค าพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หรือกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาแล้วแต่กรณี ให้ผู้ต้อง        
ค าพิพากษานั้นพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคสี่ ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มี
สิทธิด ารงต าแหน่งทางการเมืองใด ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล  
การเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ไปครัง้แรก ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่1) พุทธศักราช  ๒๕๖4  

          มาตรา ๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิก              สภา
ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

ในระหว่างที่ยังมิให้น าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยรัฐธรรมนูญ
นี้มาใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้                  
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่ตราขึ้นเพ่ือให้เป็นไป    
ตามบทบัญญัตินั้นยังคงน ามาใช้บังคับต่อไป 



 
-๑1- 

 
 

 
 

   
 

   ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งลงเวลา                     
ในสมุดลงทะเบียนการรับสมัคร และให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 4/6 ด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการ     
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ก าหนดไว้ในเขตเลือกตั้งนั้นภายในระยะเวลาการรับสมัคร พร้อม
เอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ๓. ใบรับรองแพทย์ 
   ๔. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมีค ารับรอง
ด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมืองแล้วตามแบบ ส.ส. ๔/๘ 
   ๕. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร        
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ            
แห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 
   ๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร           
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ รูป  
   ๗. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
   ๘. ส าเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ๒ 
   ๙. เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่สมัครเพ่ือใช้ในการแนะน าตัวตามแบบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
   ๑๐. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  
   หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) (5) และ (๘) ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 
 
 
 
 
 

(มาตรา 45 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 91 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย       
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
 
 
 

 
 
 

การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

  3. การสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 
 

หมายเหตุ 
 ส าเนาหลักฐานอ่ืน ตามข้อ 8 หมายความรวมถึง บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก          
สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ยืนยันและรับรองความถูกต้อง ตาม (ใบท้าย) ของแบบพิมพ์ ส.ส. 4/6 
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  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ     
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง การกรอกข้อมูลผู้สมัครถูกต้องตรงตามเอกสาร
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้คืนเอกสาร           
และหลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น เพ่ือไปด าเนินการแก้ไขและน ามายื่นสมัครใหม่ ภายในก าหนดวัน เวลา            
เปิดรับสมัคร  
 ๒. หากได้ด าเนินการตามข้อ ๑ แล้ว เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วจะด าเนินการออกใบรับ             
ใบสมัครให้แก่ผู้สมัคร ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๑ พร้อมท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน ในเบื้องต้น และจะจัดท าข้อมูล
รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด เพ่ือด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามฯ อีกชั้นหนึ่ง ก่อนการประกาศ
รายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการรับสมัคร โดยประกาศรายชื่อดังกล่าวจะต้องประกาศเปิดเผย              
ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือก หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  

  (มาตรา 46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 92 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภายหลังที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้ง
ให้แก่ผู้สมัครแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า   

๑. ผู้สมัครตาย  
๒. ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
๓. ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 

การถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

    ข้อควรทราบ 
     เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกหลักฐานการรับสมัครรับเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใดแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     ๑. ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้ง  
     ๒. ห้ามมิให้ผู้สมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอ่ืนอีก 
     ๓. ให้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งตกเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
 

การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งและการออกใบรับใบสมัคร 



   ผู้สมัครใหม ่
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ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ยื่นหลักฐานการตาย การขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร     
รับเลือกตั้ง เพ่ือขอถอนการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง           
ซึ่งต้องด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร   
 
 
 
 
                     Within the specified period (ภายในระยะเวลาก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งมาลงทะเบียนภายในเวลาเปิดให้ท าการรับสมัคร ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   
ที่ได้ลงทะเบียนเป็นล าดับที่ ๑ ได้ล าดับการยื่นใบสมัครเป็นคนที่ ๑ และให้ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนล าดับถัดไป            
ยื่นใบสมัครล าดับที่ ๒ ล าดับที่ ๓ เรียงตามจ านวนผู้สมัครที่ได้มาลงทะเบียนตามล าดับจนครบจ านวนของผู้สมัคร      
ในเขตเลือกตั้งนั้นๆ ทั้งนี้ ในการให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร                  
เรียงตามล าดับเลขที่ของใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้  
   
 
 

หรือ 

ขอถอนการสมัคร 

ขอเปลี่ยนผู้สมัคร 

พรรคการเมือง 

 ผู้สมัครเดิมตาย ผู้สมัครเดิมขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะต้องห้าม 

เอกสารประกอบการยื่นขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
๑. แบบพิมพ์ ส.ส. ๔/๙ หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
๒. หลักฐานการตาย หลักฐานการขาดคุณสมบัติ หรือหลักฐานการมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร      

รับเลือกตั้ง 
๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งแทน 
๔. การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งและการออกใบรับใบสมัครให้ด าเนินการ          

ให้แล้วเสร็จก่อนการปิดรับสมัคร 
(มาตรา 50 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 93 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 

การให้หมายเลขท่ีจะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก 
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๒. กรณีมีผู้สมัครลงทะเบียนก่อนเวลาเปิดให้ท าการรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไป           
ให้ถือว่าเป็นมาผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้นจัดให้มี         
การประชุมผู้สมัครดังกล่าว เพ่ือตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ด าเนินการ      
จับสลาก โดยการจับสลากให้ด าเนินการสองครั้ง ดังนี้ 
   (๑) ครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของผู้สมัครผู้ใด    
แล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่อผู้สมัครจากในภาชนะขึ้นมาที่ละหนึ่งใบ           
ชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากล าดับในการยื่นใบสมัครก่อน             
ชื่อผู้สมัครใดถูกจับมาเป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบ        
จ านวนผู้สมัคร  
       (๒) ครั้งที่สอง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนผู้สมัครที่ท าการจับสลากครั้งที่หนึ่งบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่          
ในภาชนะ แล้วให้ผู้สมัครท าการจับสลากจากภาชนะเรียงล าดับตามผลการจับสลากครั้งที่หนึ่ง ผู้สมัครใดจับสลากได้
หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นล าดับในการยื่นใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น  
  ๓. ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขที่ของใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง         
ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้ 

 

 
   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ประกาศรายชื่อผู้สมัครตามแบบ ส.ส. ๔/๑๔ ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียง   

กับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร ซึ่งอย่างน้อยต้องให้มีชื่อตัว ชื่อสกุลผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร พรรคการเมือง
ที่สังกัด และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  

 
 
 

ข้อควรทราบ 
1. ล าดับการยื่นไม่เป็นเหตุให้ผู้สมัครได้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เพราะว่าหากผู้สมัครใดยื่นสมัครแล้ว          

แต่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัคร ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งก็จะคืนเอกสารหลักฐานกลับไปให้แก้ไขใหม่และให้น ามายื่นในภายหลัง 

2. เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขหมายเลขประจ าตัว         
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครอันเนื่องมาจากผู้สมัครตาย หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามให้ผู้สมัครที่เหลืออยู่ใช้หมายเลขประจ าตัวหมายเลขเดิมที่ได้รับ 

(มาตรา 48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร           
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 88 ข้อ 91 ข้อ 92 ข้อ 93 ข้อ 99 และข้อ 
100 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 

การประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแข่งเขตเลือกตั้ง 
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 ๒. แจ้งผลการไม่รับสมัครแก่ผู้สมัครที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ

หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๖ 
 (มาตรา 46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร           

พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 95 และข้อ 96 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  ๑. กรณีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคล
ใดเป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณาและ
วินิจฉัยของศาลฎีกา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัย
เช่นใดแล้ว ให้ศาลฎีกาแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพื่อด าเนินการตามค าวินิจฉัย
ต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาลฎีกา  

          เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งค าสั่งศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีค าสั่ง      
ให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจะด าเนินการประกาศชื่อผู้นั้น ตามแบบ     
ส.ส. ๔/๑๕ พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบด้วย  

(มาตรา 49 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 96 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย     
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ) 

 
๒. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ผู้อ านวยการ           

การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ประกาศไปแล้ว เป็นผู้ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และเม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ
ก่อนทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง      

 
 

ข้อทีค่วรรู ้
ก่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพบว่า     

ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 หรือมีการสมัครอันเป็นการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจะไม่ประกาศรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้สมัคร 

(ข้อ 97 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 

การยืน่ค าร้องคดัคา้นการสมัครรบัเลอืกตัง้ และการปฏบิตัติามค าสัง่ศาลฎีกา 
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กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์

ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่ศาลฎีกายังมิได้มี        
ค าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติและให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามค าสั่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

         (มาตรา 51 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566)   

         3. ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่า       
ผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง       
ให้ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อ ให้ผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งด าเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัครตามแบบ ส.ส. 4/17 และแจ้งค าสั่งศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 
         เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

                  (มาตรา 52 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประกอบข้อ 114 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566)   

4. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว        
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร             
รับเลือกตั้ง และผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว ให้มีค าสั่งยก เลิกการเลือกตั้ง     
ในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  

(มาตรา 53 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 88 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

          5. กรณีทราบเหตุตามมาตรา 53 หลังประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และหากพบว่าผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตน       
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องเรียนมีกรณี
ที่ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

          (มาตรา 54 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา     
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566) 
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  เมื่อการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้วในแต่ละวัน     
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งจะเป็นผู้ก ากับดูแลการตรวจความถูกต้องของจ านวนเงินค่าธรรมเนียม
การสมัครกับจ านวนผู้สมัครว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้ว จะส่งเงินค่าธรรมเนียม     
การสมัครเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง           
จนเสร็จสิ้น 

(ข้อ 7 (4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560)  

 
 

 
 

 พรรคการเมืองใดได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง               
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ให้พรรคการเมืองนั้น              
มีสิทธิส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชีมีจ านวนผู้สมัคร            
ไม่เกินหนึ่งร้อยคน ตามหลักเกณฑต์ามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
 2. พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น          
และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว 
 3. ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อ
ผู้สมัครตามล าดับหมายเลข 
 4. รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืน และไม่ซ้ ากับรายชื่อ
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมือง ตามแบบ         
ส.ส. ๔/๑๙ ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๑ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตามวัน เวลา และ 
สถานที่ก าหนด พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
   ๑.) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
   ๒.) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
   ๓.) ใบรับรองแพทย์ 
   ๔.) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ      
ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๐ 
   ๕.) บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าข้ึน ตามแบบ ส.ส. ๔/21 
   ๖.) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยีนยันการไม่ ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ            
แห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 
 
 

การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

การส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

 

  3. การสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบบบัญชีรายชื่อ 
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   ๗.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร           
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ รูป  
   8.) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
   9.) ส าเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก           
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
    10.) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  
   หลักฐานเอกสารตาม ๑, ๒, 6 และ ๘ ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (มาตรา 56 และมาตรา 57 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก     

สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 101 และข้อ 102 ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
 

   
   
  คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง      
และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกคน ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า 
  ๑. พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองหรือไม่  
  2. ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือไม่  
  ๓. ถ้าใช่ให้ตรวจสอบว่าการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐาน        
การสมัครครบถ้วนหรือไม่ กรณีได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลักฐานครบถ้วนทุกคน ให้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
ให้แก่พรรคการเมืองนัน้เรียงตามล าดับการยื่นใบสมัคร ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๒ และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบหลักฐานการสมัครและออกใบรับใบสมัคร 

หมายเหตุ 
1) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ตามข้อ 9 หมายความรวมถึง หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อที่รับรองว่าตนเอง           

เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง  โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามแบบพิมพ์ ส.ส. 4/20 

2) ในการยื่นเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 และ 10 (ถ้ามี)          
พรรคการเมืองใดที่ประสงค์จะยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ      
ขอให้สแกนเอกสารของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมโลโก้ของพรรคการเมืองของตน       
จัดท าเป็นไฟล์ Pdf บันทึงลงในแผ่น Cd หรือ Flash Drive ส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือบุคคลที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ในวันที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
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  ๔. ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องทุกคนให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวแก่พรรคการเมืองนั้นทั้งหมด เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วน า มายื่นอีกครั้ง เว้นแต่             
พรรคการเมืองยืนยันว่าจะส่งสมัครให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย          
ไม่รับสมัครผู้สมัครที่หลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องรายนั้นได้และแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ 
 

 (มาตรา 58 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 103 และข้อ 105 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
 
      

 1. ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครได้รับหมายเลข          
ของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับเลขท่ีของใบรับใบสมัคร      
รับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ออกใบรับใบสมัคร  
 2. กรณีที่พรรคการเมืองใดยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อพร้อมกัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งมอบหมายจัดให้มีการประชุม
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง       
ตามแบบ ส.ส. 4/19 นั้น เพ่ือตกลงก าหนดล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ประธาน
กรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจับสลาก โดยการจับสลากให้ด าเนินการสองครั้ง ดังนี้   
  (1) ครั้งที่หนึ่ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
เขียนชื่อพรรคการเมืองบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของพรรคการเมืองใดแล้ว       
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเป็นผู้จับสลากชื่อพรรคการเมือง
จากในภาชนะขึ้นมาที่ละหนึ่งใบ ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
จับสลากล าดับในการยื่นใบสมัครก่อน ชื่อพรรคการเมืองใดถูกจับมาเป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น       
เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบจ านวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
           (2) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการ        
การเลือกตั้งมอบหมายเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนพรรคการเมืองที่ท าการจับสลากครั้งที่หนึ่ง         
บนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. 4/19 ท าการจับสลากจากภาชนะเรียงล าดับตาม
ผลการจับสลากครั้งท่ีหนึ่ง พรรคการเมืองใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นล าดับในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
 ๓. เมื่อได้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ออกใบรับ       
ใบสมัครได้ก าหนดหมายเลขประจ าพรรคแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าพรรคไม่ได้ 

           (มาตรา 57 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 107 และข้อ 108 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566)  
 
 
 
 

การให้หมายเลขท่ีจะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก 
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    ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าประกาศรายชื่อพรรค   
การเมือง ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง และหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๓ 
และจัดท าประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๔ แล้วส่งไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้ที่
เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  
   กรณีที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ          
ของพรรคการเมืองใดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้น                  
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติ         
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการ        
การเลือกตั้งแจ้งการไม่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามแบบ ส.ส. 4/26                
ให้พรรคการเมืองนั้นทราบ 
            (มาตรา 58 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 105 และข้อ 106 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
 
 

๑. กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่รับสมัครบุคคลใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใดเป็นผู้สมัคร 
ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร          
แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณาและวินิจฉัยของ   
ศาลฎีกา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว         
ให้ศาลฎีกาแจ้งค าวินิจฉัยไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้           
ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาลฎีกา เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งค าสั่ง
ศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้รับสมัครบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการประกาศชื่อผู้นั้น     
ตามแบบ ส.ส. ๔/25 พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบด้วย  

(มาตรา 59 ประกอบมาตรา 49 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก        
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 96 และข้อ 105 ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

๒. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
แบบบัญชีรายชื่อที่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไปแล้ว           
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือบุคคล หรือคณะบุคคล                      
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้รับค าร้องแทนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ         
การเลือกตั้งได้ประกาศบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกาเลือกตั้งพิจ ารณาให้แล้วเสร็จ        
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน  
 
 
 

การประกาศรายช่ือพรรคการเมืองและรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 

 

 การยื่นค าร้องคัดค้านการสมัครรับเลือกตั้ง และการปฏิบัติตามค าสั่งศาลฎีกา 
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เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีค าวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว               
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครที่ยื่นค าร้องนั้นทราบ และให้แจ้งหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกร้องนั้นทราบด้วย              
ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้สมัครใด ให้ผู้สมัครนั้น     
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่      
ศาลฎีกายังมิได้มีค าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติและให้ด าเนินการเลือกตั้ง       
ไปตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

หากศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการประกาศถอนชื่อ
ผู้สมัครนั้น ตามแบบ ส.ส. 4/27 และแจ้งค าสั่งศาลฎีกาดังกล่าว ให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และหัวหน้าพรรคการเมืองนั้น
ทราบด้วย 

(มาตรา 60 ประกอบมาตรา 51 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 115 และข้อ 123 ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

3. ก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิท ธิ
สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ให้ยื่นค าร้องต่อ         
ศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้สมัครของพรรคกาเมืองนั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อ          
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัครตามแบบ ส.ส. 4/27 และแจ้งค าสั่งศาลฎีกา          
ให้ผู้นั้นทราบด้วย 

เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

(มาตรา 61 ประกอบมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561) 

 
    

  
  เมื่อได้ด าเนินการรับสมัครของแต่ละพรรคเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูล    
ผู้สมัครรับเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการจัดท าฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการ          
การเลือกตั้งก าหนดให้ถูกต้องครบถ้วน  
           (ข้อ 103 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
   

  เมื่อการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสิ้นสุดลงในแต่ละวันแล้ว          
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายน าส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนา      
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
                       (ข้อ 104 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
 
 

การส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลหลักฐานการสมัคร 
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      4.1 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากประสงค์แจ้งรายชื่อบุคคล   
ที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้หัวหน้า      
พรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อไม่เกินสามรายชื่อต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 4/29  ตามวัน เวลา สถานที่ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

      4.2 บุคคลใดที่พรรคการเมืองใดได้เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้บุคคลนั้นท าหนังสือยินยอม       
ให้พรรคการเมืองนั้น เพ่ือใช้ประกอบในการเสนอชื่อเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง              
เป็นนายกรัฐมนตรี ตามแบบ ส.ส. 4/30 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม            
ที่จะเป็นรัฐมนตรีตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และไม่เคยท าหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกตั้ง
คราวนั้น 

      4.3 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศการแจ้งรายชื่ อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามแบบ ส.ส. 4/31 โดยเรียง
ตามล าดับอักษรของชื่อพรรคการเมือง 

      
     (มาตรา 13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          

พ.ศ. 2561 ข้อ 109 และข้อ 110 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแจง้รายชือ่บคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็นายกรัฐมนตรี 

หลักเกณฑก์ารเสนอชือ่บุคคลที่จะแตง่ตัง้เปน็นายกรฐัมนตรี 
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ส.ส. ๔/๖ ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ส.ส. ๔/๗  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ส.ส. ๔/๘  หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 

ส.ส. ๔/๙  หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ๔/๑๐  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 

ส.ส. ๔/๑๙ หนังสือมอบหมายท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 

ส.ส. ๔/๒๐  หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ส.ส. ๔/๒๑  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค........ 

ส.ส. ๔/๒๙ หนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเหน็ชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค .......... 

ส.ส. ๔/๓๐ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

ส.ส. ๔/๓๑  ประกาศการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น
นายกรัฐมนตรี 

 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ 

 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่า
จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบพิมพ์ส าหรับในการสมัครรับเลือกตั้ง 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 

 

 

 

 

           

 

         ใบสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
                แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 
     เขตเลอืกตัง้ที.่................. จังหวดั...................... 
   --------------------------------------------------------    

ใบสมัครเลขท่ี ...................... (ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................... 
     สัญชาติ ...................................... 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
    �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที ่....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
     หมู่ที่ ....... ถนน ......................................................... 
     ต าบล/เทศบาล.......................................................... 
     อ าเภอ........................................................................ 
     จังหวัด ....................................................................... 
     รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย...................................................................................... 
      หมู่ที่ ....... ถนน ...................................................... ต าบล/เทศบาล........................................................ 
      อ าเภอ...................................... จังหวัด .....................................  รหัสไปรษณยี ์............................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ............................................................................................................................................ 
      โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................ 
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ .......................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ช่ือ ...................................................................... 
(๑๒ ) คุณสมบัติอื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก าหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

(๑๒.๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ……… นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ระหว่างวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ....         

(๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 

…...... การศึกษา ระหว่างวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................พ.ศ. .... 
           

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

(ใบต่อ)  

 
    (๑๒.๔) เคยรับราชการในต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  .............................................. ระหว่างวันที่ 
………..... เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .....……… เดือน ….................... พ.ศ. .... หรือเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเลขท่ี ……... หมู่
ที่  …...... ต ร อ ก  ................. . . . . . . . . ....ซ อ ย  ..................................... ถ น น  ............................................... ต า บ ล /เ ท ศ บ า ล 
.................................. อ าเภอ..............................จังหวัด ............................. ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า ๕ ปี ระหว่างวันท่ี …….เดือน ........................... พ.ศ. …. .ถึงวันท่ี ………. เดือน ............................. พ.ศ. .... 
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 
(๑๔) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๕) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................ 
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้าผู้สมัครรับเลือกตั้ งของพรรค ................................................ขอสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                          
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด .................................... และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                            
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร          
ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอมให้หน่วยงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดท่ีมีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ใน        
ความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใดก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผย
และส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์                   
ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ท้ังนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมท้ังกรณีทั่วไป และตามพระราชบัญญัติ           
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการรวมถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... ผู้สมัคร 
(..............................................) 

ยื่น ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๖   

 



 

 

 

(ใบทา้ย) 
 

บนัทกึการใหถ้้อยค าของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบง่เขตเลือกตั้ง 
เขียนที่ ...................................... 

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 ข้าพเจ้า ................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ……………................................. 
ต าแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ดังนี้………………………………………………………………………………………………………………………...............

............................................................................................................................. ..........................................................

............................................................................................................................. ..........................................................

.................................................................................................................................................................................. . 
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานเป็นจริงทุกประการ 
ถาม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ 
ถาม ท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 
ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย        

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
            (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้ให้ถ้อยค า 

        (..............................................)  
                   (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้บันทึก/จด/อ่าน 

       (..............................................)  
 

ค าสัง่ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้ง 
 ได้สอบสวนแล้ว  � ให้รับใบสมัคร 

                                                         � ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ............................... 
                                                    .................................................................... 

 
(ลงชื่อ) ............................................... 

               (.............................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............ 

วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๖  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
   ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... ข้อ 91 (9) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ลงชื่อ ....................................................... ผู้สมัคร 
                                   (..............................................................) 

                                 วนั ......... เดือน ............................... พ.ศ. .... 
 

หมายเหตุ   1. กรุณาบันทึกข้อมูลแบบสรุปย่อประวัตฯินี้ ลงในแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น และสง่มอบให้เจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร 
                   เพื่อน าไปใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารส่งให้กับผู้มสีิทธิเลือกตั้ง ต่อไป 
               2. การบันทึกข้อมูลให้จัดท าในรูปแบบของไฟล์ WORD 
               3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2141 8448 และ 0 2141 8897 

 
 
 
 
 

 

แบบเอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งท่ี .......จังหวัด ....................................... 

 

ส.ส. ๔/๖ 

 

 

 

 

 

 

พรรค .......................................... 

1. ชื่อ .............................................. นามสกุล ....................................  
2. อายุ ..............ปี 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ......................................................................... 
4. อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ................................................ 

ภาพเครื่องหมาย 
ของพรรคการเมือง 

รูปถ่ายขนาด  

3x3.5 ซ.ม. 

 หมายเลข  

 ................ 



 

 

หนังสอืยนืยนัการไม่ไดเ้สยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา 
ส าหรับผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

  แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ 
  แบบบญัชรีายชือ่ 

วันที่ ......เดือน ...................... พ.ศ. .... 
 
เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ............................  
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่าข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ............................................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน...........................................เป็นสมาชิกพรรค .......................................................... 
ล าดับที่ ........... เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ....  พรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภา   
ผู้แทนราษฎร      แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .....................     แบบบัญชีรายชื่อ ส าหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ..... เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา      
ปี พ.ศ. .... เนื่องจาก  
 ๑. กรณีมีเงินได้พึงประเมิน 
          กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน   
๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

         กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

         กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร เพียงอย่างเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ
ปี 
 

         กรณีสมรส มีเงินได้ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจากมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ต่อปี 
 

         มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร  

๒. กรณีมีเงินได้แต่ได้รับการยกเว้น 
  มีเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร 

3. กรณีไม่มีเงินได้พึงประเมิน 
  ไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภาษี 

 

   (ลงชื่อ) ............................................... 
           (..................................................) 

      ผูส้มัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
หมายเหต ุ
- มาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ย
หวัด บ าเหน็จ บ านาญ เงินค่าเช่าบ้าน เงินท่ีค านวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านท่ีนายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินท่ีนายจ้างจ่าย
ช าระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องช าระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 
- มาตรา ๔๒ แห่งประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินได้พึงประเมินทีไ่ดร้บัการยกเว้นไม่ต้องรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
 

ส.ส. ๔/๗ 



 

 

 

หนังสอืรบัรองของหวัหน้าพรรคการเมือง 

 

 

ที ่......................................            เขียนที่ ................................... 

 

 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว/ยศ .................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชน ........................................... เป็นสมาชิกพรรค ...................................................................
ล าดับที่ .................. เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. .... โดยพรรคการเมืองได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วน     
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว และพรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิก    
สภาผู้แทนราษฎร      แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .........................       แบบบัญชีรายชื่อ        

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิสมัคร          
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยพรรคการเมือง  
และการคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
พรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) ............................................... 
      (.............................................) 

                                  หัวหน้าพรรค .............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๘  



 

 
 

หนังสอืขอถอนการสมัครรบัเลือกตัง้หรือเปลีย่นแปลงผูส้มคัรรบัเลือกตัง้  

 

 

ที ่......................................            เขียนที่ ................................... 

 

 

ตามที่พรรค........................ได้ออกหนังสือรับรองว่า ข้าพเจ้า/ นาย/นาง/นางสาว/ยศ .............................. 
เลขประจ าตัวประชาชน .............................. เป็นสมาชิกพรรค ................................ ล าดับที่ .......... เมื่อวันที่ ...... 
เดือน ..................... พ.ศ. .... ซึ่งพรรคได้ส่งสมัครเข้ารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ ...... 
จังหวัด ...................... ส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ ..... เดือน ................. พ.ศ. .... นั้น 

เนื่องจาก ข้าพเจ้า/นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... เป็นบุคคลที่..............................
(ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตราใดหรือในกรณี
เสียชีวิต) จึงขอ 

�   ถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 

�   ถอนการสมัครรับเลือกตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

 

 
(ลงชื่อ) ............................................... 
          (.............................................) 

       ผู้สมัคร   
 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................... 
          (.............................................) 

หัวหน้าพรรค .............................................. 
 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๙  



 

 

 

 

 

 

 

           

 

       ใบสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 
           แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ (เปลีย่นแปลง) 
     เขตเลอืกตัง้ที.่................. จังหวดั...................... 
   --------------------------------------------------------    
ใบสมัครเลขท่ี ...................... (ส าหรับเจ้าหนา้ที่กรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................... 
     สัญชาติ ...................................... 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
    �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที ่....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
     หมู่ที่ ....... ถนน ......................................................... 
     ต าบล/เทศบาล.......................................................... 
     อ าเภอ........................................................................ 
     จังหวัด ....................................................................... 
     รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย...................................................................................... 
      หมู่ที่ ....... ถนน ...................................................... ต าบล/เทศบาล........................................................ 
      อ าเภอ.................................................................... จังหวัด ...................................................................... 
      รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ............................................................................................................................................ 
      โทรศัพท์ ................................................ โทรสาร ................................................ 
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ .......................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ช่ือ ...................................................................... 
(๑๒)  คุณสมบัติอื่นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก าหนดอยา่งใดอย่างหนึ่ง คือ 
            (๑๒.๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า ..... นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่าง
วันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
            (๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาตดิต่อกัน 
.............................. การศึกษา ระหว่างวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. .... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ส. ๔/๑๐ 



 
 
 
 
 

(ใบต่อ) 
 

    (๑๒.๔) เคยรับราชการในต าแหน่งหรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ  ........................................ ระหว่างวันที่ ..... 
เดือน .................... พ.ศ. .... ถึงวันที ่.....……… เดือน …............................ พ.ศ. .... หรือเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ..................... 
หมู่ที ่..... ตรอก ................................ซอย ........................................ ถนน ......................................... ต าบล/เทศบาล ............................. 
อ าเภอ......................... จังหวัด ............................... ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระหว่างวันที่ ............ 
เดือน ........................... พ.ศ. …. ถึงวันท่ี ……….เดือน ................................ พ.ศ. .... 
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 
(๑๔) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. ….  หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….  หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๕) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................ 
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ามี) 
(๑๗) หลักฐานหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ข้าพเจ้าผูส้มัครรับเลือกตั้งของพรรค ........................................................................... โดยขอสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ี ..... จงัหวัด ................................ แทนผู้สมัครรับเลือกตั้ง                   
ที่ขาดคุณสมบัตหิรือมลีักษณะต้องห้าม และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
โดยมีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ           
แห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบ  
การสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม  
ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเจ้าหรือ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด 
ก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมก ารการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................... ผู้สมัคร 
(..............................................) 

                                      ยื่น ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๑๐ 

 



 

 

 

(ใบท้าย) 
 

บนัทกึการใหถ้้อยค าของผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (เปลีย่นแปลง) 

เขียนที่ ...................................... 

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .... 

 ข้าพเจ้า ................................................... ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริงต่อ……………................................. 
ต าแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่านใช้หลักฐานใดบ้างมาใช้ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข้าพเจ้าได้น าหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้รับรองแล้วประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ดังนี้………………………………………………………………………………………………………………………...............

............................................................................................................................. ..........................................................

............................................................................................................................. .......................................................... 
ถาม ท่านยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าขอยืนยันรับรองความถูกต้องหลักฐานเป็นจริงทุกประการ 
ถาม ท่านเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช่หรือไม่ 

ตอบ ใช่ 
ถาม ท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม่ 
ตอบ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค .................................. 
ข้อความข้างต้นนี้ได้อ่านให้ข้าพเจ้าฟังแล้ว ขอรับรองว่าถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศาลได้ด้วย       

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                        (ลงชื่อ) ...............................................   ผู้ให้ถ้อยค า 

                 (..............................................)  

 

                                 (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้บันทึก/จด/อ่าน 

                 (..............................................)  
 

ค าสัง่ผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าเขตเลือกตั้ง 
ได้สอบสวนแล้ว � ให้รับใบสมัคร 

                                                       � ไม่ให้รับใบสมัครเพราะ ............................... 
                                                    .................................................................... 

 
(ลงชื่อ) ............................................... 

               (.............................................) 
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............ 

วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .... 
 

ส.ส. ๔/๑๐  



 
 

 

หนังสอืมอบหมาย 
ท าการแทนหวัหนา้พรรคการเมือง 

 
ที่ ..................         เขียนที่ ................................. 

วันที่ ......... เดือน .................... พ.ศ. .... 
 

เรื่อง  มอบหมายให้ท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................................... หัวหน้าพรรค ......................... ..................
อยู่บ้านเลขที่ .......... ถนน .......................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ............................... อ าเภอ/เขต ....................... 
จังหวัด ................................. 
ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารพรรคชื่อ  ๑. ................................................................. .... 

   ๒. .....................................................................  
เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนข้าพเจ้า ดังนี้ (ระบุอ านาจที่จะมอบหมายเป็นข้อๆ ให้ชัดแจ้ง) 

๑. ..................................................................  
๒. .................................................................. 

ฯลฯ 
 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า ............................................. จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน  
 
 (ลงชื่อ)   ............................................. (หัวหน้าพรรคการเมือง) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)   ............................................ (ผู้รับมอบหมาย) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยาน) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยาน) 
          (...............................................) 
 
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยาน) 
          (...............................................) 
 
 

หมายเหตุ ผู้รับมอบหมายให้ท าแทนหัวหน้าพรรคการเมือง จะต้องเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ก าหนด 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  
 
 

ส.ส. ๔/๑๙  



 

 

 

 

 

 

 

 

           

    หนังสอืยนิยอมใหเ้สนอชือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ 
    สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชรีายชือ่ 
  -------------------------------------------------------    

ใบแสดงความยินยอมเลขท่ี ............ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 
     สัญชาติ ........................................................................ 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที ่....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ....................................... 
     หมู่ที่ ....... ถนน .............................................................. 
     ต าบล/เทศบาล ........................ อ าเภอ .............................. 
     จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ............................ 
     หมู่ที่ .....ถนน .................. ต าบล/เทศบาล......................... 
      อ าเภอ ......................................จังหวัด ............................. 
     รหัสไปรษณีย ์.......................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ................................................................ 
     โทรศัพท์ ................................ โทรสาร .................................... 
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ..................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี พ.ศ. .... 
(๑๔) อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .......................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พรรค ...................... เสนอช่ือข้าพเจ้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรค ............................ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๒๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 
 
 

(ใบต่อ)  
 
 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผย หรือส าเนาใบสมัคร เอกสารและหลักฐานประกอบ 
การสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสารและหลักฐานใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม  
ให้หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนหน่วยงานและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่าวสารของข้าพเ จ้าหรือ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่าวสารประเภทอื่นใด 
ก็ตาม สามารถด าเนินการเปิดเผยและส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่าเป็นการให้ความ
ยินยอมทั้งกรณีทั่วไป และตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
 
 

(ลงชื่อ) ............................................... ผู้สมัคร 
(..............................................) 

ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๐   

 



 

 

 

บัญชรีายชือ่ผูส้มคัรรับเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบญัชรีายชือ่ของพรรค .................................. 

-------------------------------------- 

เลขท่ี .................. (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... หัวหน้าพรรค .................................... 
หรือเป็นผู้รับมอบจากหัวหน้าพรรค .......................................... มีท่ีต้ังส านักงานใหญ่ของพรรคอยู่ ณ บ้านเลขท่ี ...........
หมู่ท่ี ......ซอย ……............................. ถนน ......................................... ต าบล/แขวง/เทศบาล ...................................
อ าเภอ/เขต .............................. จังหวัด ......................... โทรศัพท์ ......................... และเป็นพรรคการเมืองท่ีนาย
ทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว ขอยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                
แบบบัญชีรายช่ือของพรรค ................................................... จ านวน .................. คน  มีรายชื่อเรียงตามล าดับ ดังนี ้

ล าดับที ่ ชื่อตวั - ชือ่สกลุ ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน 

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

๗   

๘   

ฯลฯ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกล่าว     
เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ
การคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมืองและข้อบังคับ   ของพรรคการเมือง 

ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .... 

 

      (ลงชื่อ) ...................................... 
   (....................................) 

         หัวหน้าพรรค ................................/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 

ส.ส. ๔/๒๑  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------------------------- 

 

 

ใบรับล าดับที่ ..............................       เล่มที่ ....................................
   

 

ได้รับเอกสารการสมัครรับเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื ่อของ           
พรรค....................................... จ านวน .......... คน และหนังสือยินยอมของผู้สมัครทุกคน ค่าธรรมเนียมการ
สมัครเป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็คธนาคาร ...............................................................................
สาขา ........................................................ เลขที ่..................................................... จ านวน...................... บาท 
(...........................................................................) พร้อมทั้งรูปถ่ายจ านวนคนละ ……. รูป ตลอดจนหลักฐาน       
ประกอบการยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ … เดือน ..................... พ.ศ. .... เวลา .............. นาฬิกา     

 

 

 

    (ลงชื่อ) .............................................. 
   (................................................) 

                                                           ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

ส.ส. ๔/๒๒ 

 



 

 

 

 

การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมอืงมีมตเิสนอสภาผูแ้ทนราษฎร 
เพื่อพจิารณาให้ความเห็นชอบแตง่ตั้งเปน็นายกรฐัมนตรี 

ของพรรค .................................. 
-------------------------------------- 

เลขที่ .................. (ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................................................................................ 
หัวหน้าพรรค ........................................... หรือเป็นผู้ได้รับมอบจากหัวหน้าพรรค ............................................. มทีีต่ัง้
ส านักงานใหญ่ของพรรค เลขที่ ...................หมู่ที่ .......... ซอย …….................... ถนน ............................. ต าบล/
แขวง/เทศบาล .............................อ าเภอ/เขต ............................. จังหวัด ......................... โทรศัพท ์......................... 
และเป็นพรรคการเมืองที่นายทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียนพรรคการเมืองแล้ว  ขอแจ้งรายชื่อบุคคลผู้ที่จะเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค ......................................... ดังนี้  

๑. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 
๒. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 
๓.   นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้ได้รับการแจ้งรายชื่อเพ่ือจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการคัดเลือกได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและข้อบังคับของพรรคการเมือง 
 

ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .... 

      (ลงชื่อ) .......................................... 

(.......................................) 

             หัวหน้าพรรค ......................./ผู้ได้รับมอบจากหัวหน้าพรรค……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๙ 



 

 

 

 

 

 

           

    หนังสอืยนิยอมใหเ้สนอชือ่ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร 
 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแตง่ตัง้เปน็นายกรฐัมนตร ี
  -------------------------------------------------------    
ใบแสดงความยินยอมเลขท่ี ............ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก) 
ข้าพเจ้า 
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 
     สัญชาติ ........................................................................ 
(๒) เลขประจ าตัวประชาชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที ่....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 
(๔) อาย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ....................................... 
     หมู่ที่ ....... ถนน .............................................................. 
     ต าบล/เทศบาล ........................ อ าเภอ .............................. 
     จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ............................ 
     หมู่ที่ .....ถนน .................. ต าบล/แขวง/เทศบาล......................... 
      อ าเภอ/เขต ......................................จังหวัด ............................. 
     รหัสไปรษณีย ์.......................... 
(๗) สถานท่ีติดต่อ ................................................................ 
     โทรศัพท์ ................................ โทรสาร .................................... 
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ..................................................................... สัญชาติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 
(๑๓) เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. …. หรือสมาชิกวุฒิสภา ปี พ.ศ. .... หรือสมาชิกสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ ป ีพ.ศ. .... 
(๑๔) อาชีพสุดท้าย .......................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้พรรค ................................................... เสนอช่ือข้าพเจ้าให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม         
ที่จะเป็นรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และไม่เคยท าหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้า          
ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนี้ 

 
              (ลงช่ือ) ............................................... ผู้ยินยอมให้เสนอช่ือ 

(..............................................) 
ยื่น ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 

 

 

ส.ส. ๔/๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ายหรือภาพถ่าย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ ส.ส. แบบแบง่เขตเลอืกตัง้  
จงัหวดั ......................................... เขตเลอืกตัง้ที่ .......................... 

ชื่อ – นามสกลุ ผูส้มคัร ...................................  สงักดัพรรค ............................................. 
 

ล าดับที ่
ส าหรับพรรคการเมอืง ส าหรับเจา้หนา้ที ่

รายการ 
จ านวน
แผ่น 

ม ี ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี หมายเหต ุ

๑ ใบสมัครรับเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.4/6)       
๒ หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครของหัวหน้าพรรคการเมือง (แบบ ส.ส.4/8)       
๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         
๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน       
๕ หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา ๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย        

ก. ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีชื่อผู้สมัครในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง   

      

ข. ส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง       
ค. เอกสารรับรองการศึกษาที่เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร     

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
      

ง. เอกสารรับรองการเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่เคยมีช่ือผู้สมัครในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี แล้วแต่กรณี 

      

๖ ใบรับรองแพทย์  (ฉบับจริง)        
๗ รูปถ่าย ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. จ านวน ๑๐ รูป รวมที่ติดไว้ท่ีใบสมัครรับเลือกตั้ง        
๘ เอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา       

๘.๑ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปี
ที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

      

๘.๒ หนังสือยืนยันการไมไ่ดเ้สยีภาษีพรอ้มทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสยีภาษี (แบบ ส.ส. ๔/๗)       
๙ หลักฐานอื่นๆ        

๙.๑ ใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล        
๙.๒ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน       
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีที่ได้รับโทษและพ้น
โทษมาแล้วตามค าพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร หรือ กรณีพ้นหรือปลดจาก
การล้มละลาย พระราชบัญญัติล้างมลทินที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ฯลฯ 

      

๙.๓ ............ เช่น หนังสือลาออกจากพรรคเดิม        
๙.4 ............ เช่น หนังสือสมัครพรรคใหม่       
๙.5 .............เช่น หลักฐานการช าระเงินค่าสมัครพรรคใหม่          

๑๐ เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครที่สมัครเพื่อใช้ในการแนะน าตัว       
๑๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท       

รวมจ านวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

                               ลงชื่อ ......................................... 
                                      (........................................) 
                        เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบของพรรคการเมือง/ผู้สมัคร 

 
ลงชื่อ....................... 
(.........................) 

ผู้ตรวจสอบของ กกต.เขต  

หมายเหต ุ ใหท้ าเครือ่งหมาย √  ในชอ่ง (ม/ีไมม่)ี                  

 

 



 

 

 
 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรรบัเลอืกตัง้ ส.ส. แบบบญัชรีายชือ่ 
ชื่อผูส้มคัร ......................................................... สงักดัพรรค ............................................ ล าดบัที ่.......... 

 

ล าดบัที ่
ส าหรับพรรคการเมอืง ส าหรับเจา้หนา้ที ่

รายการ 
จ านวน
แผ่น 

ม ี ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี หมายเหต ุ

๑ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ง (แบบ ส.ส.4/20)       
๒ บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น  (แบบ ส.ส.4/21)       
๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน        
๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน       
๕ ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)       
๖ รูปถ่าย ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. จ านวน ๑๐ รูป รวมท่ีติดไว้ท่ีใบสมัครรับเลือกตั้ง        
๗ เอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา       

๗.๑ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

      

๗.๒ หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมท้ังสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี (แบบ ส.ส. ๔/๗)       
๘ หลักฐานอื่นๆ        

๘.๑ ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล       
๘.๒ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ท่ีผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน       
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีท่ีได้รับโทษและพ้น
โทษมาแล้วตามค าพิพากษาศาลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร หรือ กรณีพ้นหรือปลดจากการ
ล้มละลาย พระราชบัญญัติล้างมลทินท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ฯลฯ 

      

๘.๓ ..................................       
๘.๔ ..................................       
       

๙ ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท       

รวมจ านวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

                               ลงชื่อ ......................................... 
                                      (........................................) 
                        เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบของพรรคการเมือง/ผู้สมัคร 

 
ลงชื่อ ......................... 
(...............................) 
ผู้ตรวจสอบของ กกต. 

 
หมายเหต ุ ใหท้ าเครือ่งหมาย √  ในชอ่ง (ม/ีไมม่)ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการรบัแจง้รายชือ่บคุคลซึง่พรรคการเมือง 
มมีตวิา่จะเสนอใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแตง่ตัง้เปน็นายกรฐัมนตรี 

 
ในนามพรรคการเมือง ............................................  

 

ล าดบั
ที ่

ส าหรบัพรรคการเมอืง ส าหรบัเจา้หนา้ที ่

รายการ 
จ านวน
แผน่ 

ม ี ไมม่ ี ม ี ไมม่ ี หมายเหต ุ

๑ การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (ส.ส.๔/๒๙) 

      

๒ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี (ส.ส.๔/๓๐) 

      

ล าดับที่ ๑ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .......................................................       
ล าดับที่ ๒ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .......................................................       
ล าดับที่ ๓ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ........................................................       

๓ หลักฐานอ่ืนๆ  (ถ้ามี ระบุ)       
๓.๑ .............................................................       
๓.๒ ..............................................................       
๓.๓ .............................................................       
๓.๔ .............................................................       
๓๕ ...............................................................       

รวมจ านวนเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรรบัเลอืกตัง้       

                               ลงชื่อ ................................................. 
                                      (..............................................) 
                        เจ้าหน้าที่ผูต้รวจสอบของพรรคการเมือง/ผู้ถูกเสนอชื่อ 

 
ลงชื่อ ......................... 
(..............................) 
ผู้ตรวจสอบของ กกต. 

 

หมายเหต ุ ใหท้ าเครื่องหมาย √  ในชอ่ง (ม/ีไมม่)ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
 
 

นายแสวง  บญุมี     เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายกติติพงษ์  บริบูรณ ์   รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าที่ร้อยตรี ภาสกร สิริภคยาพร   ผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
นางภัทรพร  หมอกพริ้ง    รองผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง 

และการออกเสียงประชามต ิ1 
นางสธุาทิพย์  ชคทานนท ์  ผู้อ านวยการฝา่ยบรหิารการเลือกตัง้และการออกเสียงประชามติ 
นายไชยวัฒน์  จันหอม     ผู้อ านวยการฝา่ยจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต ิ1 
นายนภดล  กานวิาสน์     รักษาการผู้อ านวยการฝายจดัการเลือกตั้ง 

และการออกเสียงประชามต ิ2 
นายไพฑูรย์  พันธข์าว     ผู้อ านวยการฝา่ยจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามต ิ3 
พนักงานและเจ้าหน้าที ่   ส านักบริหารการเลือกตัง้และการออกเสียงประชามติ 1 ทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ฝา่ยจัดการเลอืกตั้งและออกเสยีงประชามต ิ๓  
ส านักบรหิารการเลอืกตั้งและการออกเสยีงประชามต ิ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ 

 
******************************************************************************************************* 
 
 


