
 
 

 

การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สําหรับผูสมัครและพรรคการเมือง 

  

 
สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง 

 สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสยีงประชามติ ๑ 

         ฝายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ๓ 

 

 

 



 

 
  

 

 

  

  

๑. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีจะพ่ึงมีแตละประเภท 

มาตรา ๘๓ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน ดังนี้ 

(๑) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังจํานวนสามรอยหาสิบคน 

(๒) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหน่ึงรอยหาสิบคน 

 ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวางลงไมวาดวยเหตุใด และยังไมมีการเลือกต้ังหรือ

ประกาศชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขึ้นแทนตําแหนงวาง ใหสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเทาท่ีมีอยู 

 ในกรณีมีเหตุใดๆ ท่ีทําใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อมีจํานวนไมถึงหนึ่งรอยหาสิบ

คนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

 

๒. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังท่ีจะพ่ึงมีแตละจังหวัด 

มาตรา ๘๖  การกําหนดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละจังหวัดจะพึงมีและการแบงเขตเลือกต้ัง                  

ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ใหใชจํานวนราษฎรท้ังประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปสุดทายกอนปท่ี

มีการเลือกต้ัง เฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามรอยหาสิบคน จํานวนท่ีไดรับใหถือวาเปนจํานวน

ราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

  (๒) จงัหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึง่คนตาม (๑) ใหมีสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน โดยใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกต้ัง 

  (๓) จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน ใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน

จังหวัดนั้นเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน 

  (๔) เม่ือไดจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละจังหวัดตาม (๒) และ (๓) แลว ถาจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามรอยหาสิบคน จังหวัดใดมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณตาม (๓) มากท่ีสุด ให

จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งคน และใหเพ่ิมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามวิธีการดังกลาวแก

จังหวัดท่ีมีเศษท่ีเหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดับจนครบจํานวนสามรอยหาสิบคน 

  (๕) จังหวัดใดมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบงเขตจังหวัดออกเปนเขต

เลือกต้ังเทาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพึงมี โดยตองแบงพ้ืนท่ีของเขตเลือกต้ังแตละเขตใหติดตอกันและตอง

จัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน 

 
 
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังน้ี 



 

-๒- 

 

๓. สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา ๘๗ ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตองเปนผูซ่ึงพรรคการเมืองท่ี

ตนเปนสมาชิกสงสมัครรับเลือกต้ัง และจะสมัครรับเลือกต้ังเกินหนึ่งเขตมิได 

เม่ือมีการสมัครรับเลือกต้ังแลว ผูสมัครรับเลือกต้ังหรือพรรคการเมืองจะถอนการสมัครรับเลือกต้ัง

หรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ังไดเฉพาะกรณีผูสมัครรับเลือกต้ังตายหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 

และตองกระทํากอนปดการรับสมัครรับเลือกต้ัง 

๔. สิทธิในการย่ืนรายชื่อบุคคลเพ่ือเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบแตง ต้ังเปนนายกรัฐมนตรี 

มาตรา ๘๘  ในการเลือกต้ังท่ัวไป ใหพรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังแจงรายชื่อบุคคลซ่ึงพรรค

การเมืองนั้นมีมติวาจะเสนอใหสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีไมเกินสาม

รายชื่อตอคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนปดการรับสมัครรับเลือกต้ัง และใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ

รายชื่อบุคคลดังกลาวใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๘๗ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ได 

๕. การเสนอชื่อบุคคลตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตง ต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตองดําเนินการตามหลักเกณฑ  

มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองมีหนังสือยินยอมของบุคคลซ่ึงไดรับการเสนอชื่อ โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการ          

การเลือกต้ังกําหนด 

(๒) ผู ไดรับการเสนอชื่อตองเป นผูมี คุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองห ามท่ี จะเป นรัฐมนตร ี             

ตามมาตรา ๑๖๐ และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกต้ังคราวนั้น 

 การเสนอชื่อบุคคลใดท่ีมิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น 

๖. บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตง ต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังน้ี (ประกอบ มาตรา ๘๙ (๒))   

         มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีตอง 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบหาป 

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

(๔) มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ 

(๕) ไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง 

(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘ 

(๗) ไมเปนผูตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ เวนแตใน

ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

(๘) ไมเปนผู เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๑๘๖ หรือ     

มาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงต้ัง 

 

 



 

-๓- 
 

๖.๑ บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังน้ี (ประกอบ มาตรา ๑๖๐ (๖)) 

มาตรา ๙ ๘  บุ คคล ผูมีลั กษณะดังต อ ไปนี้  เป นบุคคลต องหา มมิ ให ใชสิ ท ธิส มัครรั บ เลื อกต้ั งเป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ  

(๔) เปนบคุคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 

(๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ

เลือกต้ัง 

(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวา

กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

ผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

(๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนา ท่ีราชการหรือตอตําแหนง

หนาท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของ

รัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพย ท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืม

เงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา 

กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานักกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกต้ัง 

(๑๒) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง  

(๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไมเกินสองป 

(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปน

เจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ 

(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

(๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 
 
 
 



 
-๔- 

๖.๒ บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรตีองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังน้ี (ประกอบ มาตรา ๑๖๐ (๘)) 

          มาตรา ๑๘๖ ใหนําความในมาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

(๑) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีหรืออํานาจของรัฐมนตรี 

(๒) การกระทําตามหนาท่ีและอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน หรือตามนโยบายท่ีไดแถลงตอ

รัฐสภา หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทําการใดไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม อันเปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนา ท่ีของรัฐ เพ่ือประโยชนของตนเองของผูอ่ืน    

หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามท่ีกําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึง่ตอไป ใหแจงประธานกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง และใหโอนหุนในหางหุนสวน
หรือบริษัทดังกลาวใหแกนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสินเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

รัฐมนตรีจะเขาไปเก่ียวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคสอง

ไมวาในทางใดๆ มิได 

มาตรานี้เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับความเปนหุนสวนหรือผูถือหุน ใหใชบังคับแกคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติ
ภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุนของรัฐมนตรีท่ีอยูในความครอบครองหรือดูแลของบุคคลอ่ืนไมวาโดยทางใด  ๆ ดวย 

 มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง (ประกอบมาตรา ๑๘๖) 

(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชกิ

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารบัสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาด           

ตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว                  

ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเปนพิเศษ

นอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิจการงานปกติ 

(๔) ไมกระทําการใด ๆ  ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวางหรอืแทรกแซงการใชสิทธิหรือ
เสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ 

มาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ 

เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิก
วุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังในการบริหาร

ราชการแผนดินท่ีเก่ียวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

ใหนํา (๒) และ (๓) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรอืสมาชิกวุฒิสภาและ

บุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นท่ีดําเนินการในลักษณะผูถูกใชผูรวม
ดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย 
 
 
 
 



 
-๕- 

 

๖.๓ บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรตีองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังน้ี (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๔)) 

          มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกต้ัง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบดวย 
 

๖.๔/๑ บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรตีองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังน้ี (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๑๘)) 

 มาตรา ๑๔๔  ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรางระราชบัญญั ติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณรายจ ายสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิไดแตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซ่ึงมิใช

รายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 

(๒) ดอกเบี้ยเงินกู 

(๓) เงินท่ี กํ าหนดให จ ายตามกฎหมายในการพิจารณาของสภาผู แทนราษฎร วุ ฒิ สภา หรื อ

คณะกรรมาธิการการเสนอ การแปรญั ตติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิ กสภาผูแทนราษฎร สมาชิ ก

วุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกรทํามิได  

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสองใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว      

ในกรณีท่ี ศาลรัฐธรรมนูญวินิ จฉัยวามีการกระทําท่ี ฝาฝนบทบัญญั ติตามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญั ตติ หรื อ           

การกระทําดังกลาวเปนอันสิ้นผล ถาผูกระทําการดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูกระทํา   

การนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้น แตในกรณี

ท่ีคณะรัฐมนตรีเป นผูกระทํ าการหรื ออนุ มั ติให กระทํ าการหรือรู วามีการกระทํ าดั งกล าวแล วแต มิได ส่ังยั บยั้ ง ให

คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงท้ังคณะนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกต้ังของ

รัฐมนตรีท่ีพนจากตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติ และใหผูกระทําการดังกลาวตอง

รับผิดชดใชเงินนั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย 

เจาหนาท่ี ของรัฐผูใดจัดทําโครงการหรืออนุ มัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูวามีการดําเนินการ       

อันเป นการฝาฝ นบทบัญญั ติตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ถ าไดบั นทึกข อโตแย งไวเป นหนั งสือหรือมีหนั งสือแจ ง                  

ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ ใหพนจากความรับผิด 

การเรี ยกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคส่ี  ให กระทํ าได ภายในยี่ สิ บป นั บแต วันท่ี มีการจั ดสรร    

งบประมาณนั้น 
 

 

 



 

-๖- 

๖.๔/๒ บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรีตองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังน้ี (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๑๘)) 

มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เม่ือศาลฎกีาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองประทับ

รับฟองใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนา ท่ีจนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนง      

ทางการเมืองมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณหรือกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหาแลวแตกรณี ใหผูตอง   

คําพิพากษานั้นพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาท่ี และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้นและจะเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได 
 
๗.  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกต้ัง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน 

การประกาศผลการเลือกต้ัง และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 มาตรา ๘๔ ในการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเลือกต้ังถึงรอยละเกาสิบหาของจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท้ังหมดแลว หากมีความจําเปนจะตองเรียกประชุมรัฐสภาก็ใหดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภา

ได โดยใหถือวาสภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกเทาท่ีมีอยูแตตองดําเนินการใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรให

ครบตามจาํนวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว ในกรณีเชนนี้ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวอยูในตําแหนงไดเพียงเทา

อายุของสภาผูแทนราษฎรท่ีเหลืออยู 

 มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ใหใช วิธีออกเสียงลงคะแนน

โดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกต้ังมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคนและผู มีสิทธิเลือกต้ังมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนเลือกต้ังไดคนละหนึ่งคะแนน โดยจะลงคะแนนเลือกผูสมัครรับเลือกต้ังผูใด หรือจะลงคะแนนไมเลือกผูใด       

เลยก็ได 

ใหผูสมัครรับเลือกต้ังซ่ึงไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนสูงกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใดเปนผูได   

รับเลือกต้ัง 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสมัครรับเลือกต้ัง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนการ

รวมคะแนน การประกาศผลการเลือกต้ัง และการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ    

วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยกฎหมายดังกลาวจะกําหนดใหผูสมัครรับเลือกต้ังตองยื่นหลักฐาน

แสดงการเสียภาษีเงินไดประกอบการสมัครรับเลือกต้ังดวยก็ได 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังเม่ือตรวจสอบเบื้องตนแลว มีเหตุอันควรเชื่อวา

ผลการเลือกต้ังเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม และมีจํานวนไมนอยกวารอยละเกา สิบหาของเขตเลือกต้ังท้ังหมด                

ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังตองตรวจสอบเบื้องตนและประกาศผลการเลือกต้ังใหแลวเสร็จโดยเร็ว แตตองไมชากวา    

หกสิบวันนับแตวันเลือกต้ัง ท้ังนี้  การประกาศผลดังกลาวไมเปนการตัดหนา ท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ          

การเลือกต้ังท่ีจะดําเนินการสืบสวน ไตสวน หรือวินิจฉัยกรณีไดมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําการทุจริตในการ

เลือกต้ัง หรือการเลือกต้ังไมเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรมไมวาจะไดประกาศผลการเลือกต้ังแลวหรือไมก็ตาม 

 
 

 



-๗- 

 

 มาตรา ๙๐  พรรคการเมืองใดสงผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังแลว ใหมีสิทธิสงผูสมัครรับเลือกต้ัง

แบบบัญชีรายชื่อได 

การสงผูสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมืองจัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชีโดย

ผูสมัครรับเลือกต้ังของแตละพรรคการเมืองตองไมซํ้ากัน และไมซํ้ากับรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

โดยสงบัญชีรายชื่อดังกลาวใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกอนปดการรับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

การจัดทําบัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ตองใหสมาชิกของพรรคการเมืองมีสวนรวมในการพิจารณาดวย

โดยตองคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกต้ังจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง 

 มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองใหดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

(๑) นําคะแนนรวมท้ังประเทศท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีสงผูสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อไดรับ

จากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังหารดวยหารอยอันเปนจํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภาผูแทนราษฎร 

(๒) นําผลลัพธตาม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมท้ังประเทศของพรรคการเมืองแตละพรรคท่ีไดรับ

จากการเลื อกต้ั งสมาชิ กสภาผูแทนรา ษฎรแบบแบ งเขตเลื อกต้ั งทุกเขต จํ านวน ท่ีไดรั บใหถื อเปนจํ านวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได 

(๓) นําจําน วนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองจะพึงมีไดตาม (๒) ลบดวยจําน วน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังท้ังหมดท่ีพรรคการเมืองนั้นไดรับเลือกต้ังในทุกเขตเลือกต้ังผลลัพธคือ

จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมืองนั้นจะไดรับ 

(๔) ถาพรรคการเมืองใดมีผูไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังเทากับ

หรือสูงกวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตาม (๒) ใหพรรคการเมืองนั้น มี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามจํานวนท่ีไดรับจากการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง และไมมีสิทธิไดรับการจัดสรร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และใหนําจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท้ังหมดไป

จัดสรรใหแกพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังตํ่ากวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรท่ีพรรคการเมืองนั้นจะพึงมีไดตาม (๒) ตามอัตราสวน  แตตองไมมีผลใหพรรคการเมืองใดดังกลาวมี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนท่ีจะพึงมีไดตาม (๒) 

(๕) เม่ือไดจํานวนผูไดรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมืองแลว ใหผูสมัครรับเลือกต้ัง

ตามลําดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเปนผูไดรับ

เลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในกรณีท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังผูใดตายภายหลังวันปดรับสมัครรับเลือกต้ังแตกอน

เวลาปดการลงคะแนนในวันเลือกต้ัง ใหนําคะแนนท่ีมีผูลงคะแนนใหมาคํานวณตาม (๑) และ (๒) ดวย 

การนับคะแนน หลักเกณฑและวิธีการคํานวณ การคิดอัตราสวน และการประกาศผลการเลือกต้ังให

เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 

 

 

 



 

-๘- 

 

 มาตรา ๙๒ เขตเลือกต้ังท่ีไมมีผูสมัครรับเลือกต้ังรายใดไดรับคะแนนเสียงเลือกต้ังมากกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือก

ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกต้ังนั้น ใหจัดใหมีการเลือกต้ังใหมและมิใหนับคะแนนท่ีผูสมัครรับเลือกต้ังแต

ละคนไดรับไปใชในการคํานวณตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนี้ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการใหมีการรับสมัคร

ผูสมัครรับเลือกต้ังใหม โดยผูสมัครรับเลือกต้ังเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังในการเลือกต้ังท่ีจะจัดขึ้นใหมนั้น 

 มาตรา ๙๓  ในการเลือกต้ังท่ัวไป ถาตองมีการเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังใหมในบางเขตหรือบางหนวย

เลือกต้ังกอนประกาศผลการเลือกต้ัง หรือการเลือกต้ังยังไมแลวเสร็จ หรือยังไมมีการประกาศผลการเลือกต้ังครบทุก

เขตเลือกต้ังไมวาดวยเหตุใด การคํานวณจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีแตละพรรคการเมืองพึงมี และจํานวน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อท่ีแตละพรรคการเมืองพึงไดรับใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  ในกรณีท่ีผลการคํานวณตามวรรคหนึ่งทําใหจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมืองใดลดลง ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในลําดับทายตามลําดับ

พนจากตําแหนง 

มาตรา ๙๔  ภายในหนึ่งปหลังจากวันเลือกต้ังอันเปนการเลือกต้ังท่ัวไป ถาตองมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดขึ้นใหม เพราะเหตุท่ีการเลือกต้ัง 

ในเขตเลือกต้ังนั้นมิไดเป นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให นําความในมาตรา ๙๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม         

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงท่ีวางไมวาดวยเหตุใดภายหลังพนเวลาหนึ่งปนับแตวันเลือกต้ังท่ัวไป 

 

 

 

นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นใหม คือ ระบบเลือกต้ังแบบจัดสรรปนสวนผสม 

(Mixed Member Apportionment System หรือ MMA) 

ในมาตรา ๙๑  ไดระบุการคํานวณสัดสวนของ จํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซ่ึงแตกตางจากของเดิม กลาวคือ 

รธน. ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหมี ส.ส. ท้ังหมด ๕๐๐ คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบงเขต ๓๕๐ คน และมาจากแบบบัญชี

รายชื่อ ๑๕๐ คน โดยท่ีมาของ ๑๕๐ คนนั้น มีวิธีการคํานวณ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๑. นําคะแนนของทุกพรรคการเมืองในทุกเขตเลือกต้ังมารวมกัน สมมติวาไดท้ังหมด ๔๐ ลานคะแนนเสียง 

๒. นําคะแนนท้ังหมดของทุกพรรค หารดวย ๕๐๐ (จํานวน ส.ส. ตาม รธน.) ในทีนี้จะได ๘ หม่ืนคะแนน 

๓. นําคะแนน ขอ ๒ มาหารกับคะแนนท้ังประเทศของ "แตละพรรค" สมมติ พรรค A ได ๑๘ ลานเสียง ในทีนี้    

ตองเอา ๑๘ ลาน หาร ๘ หม่ืน จะได ๒๒๕ คน ซ่ึง ๒๒๕ คนนี้ คือ จํานวนส.ส.ท่ีพรรคนั้นพึงมี (ท้ังแบงเขต +                 

บัญชีรายชื่อ) 

๔. นําเลขท่ีไดจากขอ ๓ มาลบกับจํานวนส.ส.แบบแบงเขตท่ีแตละพรรคได สมมติ พรรค A ได ส.ส.แบงเขต ๒๐๐ 

คนจาก ๓๕๐ คน ในท่ีนี้จะได ๒๒๕ - ๒๐๐ = ๒๕ คน 

สรุปแลว พรรค A จะได ส.ส. แบบแบงเขต ๒๐๐ คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ๒๕ คน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

 

 

มาตรา ๙๗ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกต้ัง 

(๓) เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแตเพียงพรรคการเมืองเดียวเปนเวลาติดตอกันไมนอย

กวาเกาสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง เวนแตในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังท่ัวไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาเกาสิบวันดังกลาวให

ลดลงเหลือสามสิบวัน 

(๔) ผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย 

(ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึง

วันสมัครรับเลือกต้ัง 

(ข) เปนบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 

(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีต้ังอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ี

สมัครรับเลือกต้ัง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป 

มาตรา ๙ ๘  บุคคลผู มีลักษณะดัง ตอไป น้ี เปน บุคคลตองหามมิ ใหใ ชสิท ธิสมัครรับ เลือก ต้ังเป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต 

(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ  

(๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) 

(๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมถึงสิบปนับถึงวันเลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๘) เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทํา

การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๙) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวยผิดปกติ 

หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ 

(๑๐) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือตอตําแหนงหนาท่ีใน

การยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือ

ความผิดเก่ียวกับทรัพย ท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ี

เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิดฐานเปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวา

ดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือเจาสํานักกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
 
 



 
-๑๐- 

 
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกต้ัง 

(๑๒) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง  

(๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

(๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไมเกินสองป 

(๑๕) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืนของรัฐ 

(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ 

(๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 

(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม 

(ประกอบมาตรา ๘๙ (๔)) 

มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันเลือกต้ัง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 

(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม 

 (๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบดวย 

(ประกอบ มาตรา ๘๙ (๑๘)) 

มาตรา ๑๔๔ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจํ าป งบประมาณรางระราชบัญญั ติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และรางพระราชบัญญั ติโอนงบประมาณรายจ ายสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะแปรญัตติ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมรายการหรือจํานวนในรายการมิไดแตอาจแปรญัตติในทางลดหรือตัดทอนรายจายซ่ึงมิใช

รายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(๑) เงินสงใชตนเงินกู 

(๒) ดอกเบีย้เงินกู 

(๓) เงินท่ี กํ าหนดให จ ายตามกฎหมายในการพิจารณาของสภาผู แทนราษฎร วุ ฒิ สภา หรื อ

คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ี มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิ ก

วุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได  

ในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของแตละสภา เห็นวามีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสองใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ

เพ่ือพิจารณา และศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับความเห็นดังกลาว     

ในกรณีท่ีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการกระทําท่ีฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคสอง ใหการเสนอ การแปรญัตติ หรือการ

กระทําดังกลาวเปนอันสิ้นผล ถาผูกระทําการดังกลาวเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ใหผูกระทําการนั้น

สิ้นสุดสมาชิกภาพนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้น แตในกรณี ท่ี

คณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรืออนุมัติใหกระทําการหรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวแตมิไดสั่งยับยั้ง ใหคณะรัฐมนตรี

พนจากตําแหนงท้ังคณะนับแตวันท่ีศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัย และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของรัฐมนตรี ท่ีพน

จากตําแหนงนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดอยูในท่ีประชุมในขณะท่ีมีมติ และใหผูกระทําการดังกลาวตองรับผิดชดใชเงิน

นั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ย 

 

 



 

-๑๑- 

 

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูวามีการดําเนินการ         

อันเปนการฝ าฝนบทบัญญั ติตามวรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ถาไดบั นทึกขอโต แยงไวเปนหนั งสือหรือมีหนังสื อแจ ง              

ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ ใหพนจากความรับผิด 

การเรียกเงินคืนตามวรรคสามหรือวรรคส่ี ใหกระทําไดภายในยี่ สิบปนับแตวันท่ีมีการจัดสรร

งบประมาณนั้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดรับแจงตามวรรคสี่ให

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการสอบสวนเปนทางลับโดยพลัน หากเห็นวากรณี        

มีมูลใหเสนอความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือดําเนินการตอไปตามวรรคสาม และไมวากรณีจะเปนประการใด 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติและศาลรัฐธรรมนูญหรือบุคคลใดจะเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ผูแจงมิได 

(ประกอบ มาตรา ๘๙ (๑๘)) 

 มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เม่ือศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองประทับ

รับฟองใหผูถูกกลาวหาหยุดปฏิบัติหนา ท่ีจนกวาจะมีคําพิพากษา เวนแตศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองจะมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน ในกรณีท่ีศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองมีคําพิพากษาวาผูถูกกลาวหามีพฤติการณหรือกระทําความผิดตามท่ีถูกกลาวหาแลวแตกรณี ใหผูตอง        

คําพิพากษานั้นพนจากตําแหนงนับแตวันหยุดปฏิบัติหนาท่ี และใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังของผูนั้นและจะเพิก

ถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดเวลาไมเกินสิบปดวยหรือไมก็ได 

 มาตรา ๒๓๕  วรรคส่ี ผูใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังไมวาในกรณีใด ผูน้ันไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

หรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นตลอดไป

และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ัวไปครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

มาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด ไดบัญญัติไววา “เม่ือมีการเลือกต้ังท่ัวไปครั้งแรกภายหลังจากวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ   

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ จะสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมิได เวนแตจะไดพนจากตําแหนง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้”   

มาตรา ๒๖๕ วรรคสาม ไดบัญญัติไววา “ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจด็ มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกต้ัง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแหงชาติดวยโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๖๖  วรรคสาม ไดบัญญัติไววา “ใหนําความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจด็ มาใชบังคับแกการสมัครรับเลือกต้ัง

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวยโดยอนุโลม” 



 

-๑๒- 

 

 

 

   

 

   ผู อําน วยการการ เลื อกต้ั งประจํ าเขตเลือกต้ัง จะแจงให ผู มีสิ ทธิส มัครรั บเลือก ต้ังลงเวลา                     

ในสมุดลงทะเบียนการรับสมัคร และใหยื่นใบสมัครรับเลือกต้ังดวยตนเองตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต       

เลือกต้ัง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในเขตเลือกต้ังนั้นภายในระยะเวลาการรับสมัคร พรอมเอกสารประกอบการสมัคร     

รับเลือกต้ัง ดังนี ้

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

   ๓. ใบรับรองแพทย 

   ๔. หนังสือรับรองการสงผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังของหัวหนาพรรคการเมืองซ่ึงตองมีคํารับรอง

ดวยวาไดดําเนินการถูกตองครบถวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาพรรคการเมืองแลวตามแบบ ส.ส. ๔/๘ 

   ๕. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงป ท่ีสมัครรับ

เลือกต้ังของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษี เงินได ใหทําหนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเห ตุ            

แหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 

   ๖. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร           

ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ รูป  

   ๗. เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

   ๘. สําเนาหลักฐานอ่ืนท่ีผูสมัครนํามาแสดงตนวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ

ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

   ๙. เอกสารสรุปยอประวัติของผูสมัครหรือพรรคการเมืองท่ีสมัครเพ่ือใชในการแนะนําตัวตามแบบ

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

   ๑๐. เอกสารหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  

   หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) และ (๘) ใหผูสมัครรับรองความถูกตองดวย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

  การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

 

ขอควรทราบ 

เม่ือผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดออกใบรับแกผูสมัครรับเลือกต้ังใดแลว  

๑. หามมิใหผูสมัครนั้นถอนการสมัครรับเลือกต้ัง  

๒. หามมิใหผูสมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้นหรือเขตเลือกต้ังอ่ืนอีก 

๓. ให คาธ รรมเนี ยมการส มัครรับ เลื อกต้ั งตก เป นของกองทุนเพ่ือการ พัฒนาพร รคการเมือง             

ตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  
 



   ผูสมัครใหม 

 

-๑๓- 

 

 

 

  ภายหลังท่ีผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดออกใบรับใหแกผูสมัครแลวปรากฏ

ขอเท็จจริงวา   

๑. ผูสมัครตาย  

๒. ผูสมัครขาดคุณสมบัติ 

๓. ผูสมัครมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 

ใหพรรคการเมือง หรือ ผูสมัครรายใหม ยื่นหลักฐานการตาย การขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิ

สมัครรับเลือกต้ัง เพ่ือขอเปลี่ยนแปลงแทนผูสมัครนั้น ตอผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง ซ่ึงตอง

ดําเนินการตามขั้นตอนการสมัครรับเลือกต้ังใหแลวเสร็จกอนการปดรับสมัคร  

 

 

 

 

                     Within the specified period (ภายในระยะเวลากําหนด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือเปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ัง 

 

หรือ 

ขอถอนการสมัคร 

ขอเปล่ียนผูสมัคร 

พรรคการเมือง 

ผูสมัครเดิมตาย ผูสมัครเดิมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม 

เอกสารประกอบการย่ืนขอถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือเปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ัง 

๑. แบบพิมพ ส.ส. ๔/๙ หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือเปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ังเป น

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง 

๒. หลักฐานการตาย หลักฐานการขาดคุณสมบัติ หรือหลักฐานการมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัคร      

รับเลือกต้ัง 

๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกต้ังของผูสมัครรับเลือกต้ังแทน 

๔. การตรวจสอบ เอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังและการออกใบรับใบสมัครใหดําเนินการ          

ใหแลวเสร็จกอนการปดรับสมัคร 



 

-๑๔- 

 

 

 

   พรรคการเมืองใดไดสงผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังและ

ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดออกใบรับใบสมัครรับเลือกต้ังแลว ใหพรรคการเมืองนั้นมีสิทธิ        

สงผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไดพรรคละหนึ่งบัญชีมีจํานวนผูสมัครไมเกิน         

หนึ่งรอยหาสิบคน ตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดไวในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง       

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยใหหัวหนาพรรคการเมืองหรือ ผู ซ่ึงได รับมอบหมายจากหัวหนาพรรคการเมือง ตามแบบ           

ส.ส. ๔/๑๙ ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครท่ีพรรคการเมืองจัดทําขึ้น ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๑  ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง

หรือผูท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกอนปดการรับสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง ณ สถานท่ี

กําหนด พรอมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง ดังนี ้

   ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

   ๒. สําเนาทะเบียนบาน 

   ๓. ใบรับรองแพทย 

   ๔. หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ      

ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๐ 

   ๕. หนังสือรับรองของพรรคการเมืองวาไดดําเนินการถูกตองครบถวนตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว ตามแบบ ส.ส. ๔/๘ 

    ๖. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถงึปท่ีสมัครรับ

เลือกต้ังของผูสมัคร เวนแตเปนผูไมไดเสียภาษี เงินได ใหทําหนังสือยีนยันการไมไดเสียภาษีพรอมท้ังสาเห ตุ            

แหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 

   ๗. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาดกวางประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร           

ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ รูป  

   ๗. เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

   ๘. สําเนาหลักฐานอ่ืนท่ีผูสมัครนํามาแสดงตนวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะ

ตองหามมิใหใชสิท ธิสมัครรับเลือกต้ังตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิ ก           

สภาผูแทนราษฎร 

   ๙. เอกสารหลักฐานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  

   หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) และ (๘) ใหผูสมัครรับรองความถูกตองดวย 

   

    

 

 

 

 

 

 

การย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 

 กรณีตรวจสอบแลวปรากฏวาการย่ืนหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังครบถวน คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ท่ี

ไดรับมอบหมาย ใหดําเนินการออกใบรับใบสมัครรับเลือกต้ังใหแกพรรคการเมืองนั้น โดยใหเรียงตามลําดับการยื่นใบ

สมัคร พรอมท้ังแจงผลการสมัครใหพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีไดสมัครรับเลือกต้ังแลวทราบดวย 



 

-๑๕- 

 

 

 

   เม่ือไดดําเนินการรับสมัคร ส.ส. ท้ังสองแบบเสร็จ ส้ิน คณะกรรมการการเลือกต้ัง สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกต้ัง และผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง จะตองดําเนินการ ดังนี้  

  ๑. บันทึกขอมูลและเอกสารหลักฐานการสมัคร แบบแบงเขตเลือกต้ัง และ แบบบัญชีรายชื่อ เขาไป

ในโปรแกรมการรับสมัครเลือกต้ังทางอินเทอรเน็ต และการจัดทําฐานขอมูลการสมัครรับเลือกต้ังใหถูกตองครบถวน  

  ๒. จัดทําแฟมเอกสารการชําระภาษีแบบแบงเขตเลือกต้ัง โดยแยกแฟ มเรียงรายชื่อผูสมัคร

ตามลําดับท่ีไดสมัครใหเรียบรอย สามารถคนหาอางอิงและเรียกตรวจสอบไดงาย   

  ๓. จัดทําแฟมเอกสารการชําระภาษีแบบบัญชีรายชื่อ โดยแยกแฟมแตละพรรคเรียงรายชื่อผูสมัคร

ตามลําดับท่ีไดสมัครใหเรียบรอย สามารถคนหาอางอิงและเรียกตรวจสอบไดงาย   

 

 

                 

  ๑. เม่ือเสร็จสิ้นกําหนดเวลารับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง           

ในแตละวันใหผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง แจงผลการสมัครรับเลือกต้ังใหคณะกรรมการ            

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือรายงานผลการสมัครรับเลือกต้ัง ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และ

คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบเปนประจําทุกวัน  

  ๒. เม่ือสิ้นสุดวันสุดทายของการสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเลือกต้ังแลว ใหผูอํานวยการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ัง รายงานสรุปผลการรับสมัคร ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือรายงานผล    

การสมัครรับเลือกต้ังใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบทันที 

  ๓. เม่ือเสร็จสิ้นกําหนดเวลารับสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในแต

ละวัน  คณะกรรมการการเลือกต้ังจะประชาสัมพันธผลการสมัครรับเลือกต้ังผานสื่อมวลชนเปนประจําทุกวัน 

  ๔. เม่ือสิ้นสุดวันสุดทายของการสมัครรับเลือกต้ังแบบบัญชีรายชื่อแลว คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

จัดทําสรุปผลการรับสมัคร ท้ังแบบแบงเขตเลือกต้ัง และแบบบัญชีรายชื่อ เพ่ือแจงใหพรรคการเมือง ผูสมัคร ผูสิทธิ

เลือกต้ัง และสื่อมวลชน พรอมท้ังประกาศ และประชาสัมพันธเปนการท่ัวไป ทันที  

 

 

           ภายในเจ็ดวันนับแตวันปดรับสมัคร แบบบัญชีรายชื่อ จะประกาศโดยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

และแบบแบงเขตเลือกต้ัง จะประกาศโดยผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง  โดยจะปดประกาศรายชื่อ

ผูสมัคร ไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง และท่ีเลือกต้ังหรือบริเวณใกลเคียงกับท่ีเลือกต้ัง 

หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีเห็นสมควร และประกาศอยางนอยตองใหมีชื่อและชื่อสกุลผูสมัคร รูปถายผูสมัครพรรคการเมือง  

ท่ีสังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครท่ีจะใชในการลงคะแนน 

 

 

 

การจัดเก็บและการบันทึกขอมูลหลักฐานการสมัคร 

การรายงานและการเปดเผยผลการสมัครรับเลือกต้ัง  

การประกาศรายชื่อผูสมัครรับเลือกต้ัง 



 

-๑๖- 

 

 

 ๑. กรณีผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไมรับสมัครผูใด หรือไมประกาศรายชื่อบุคคล

ใดเปนผูสมัคร ใหบุคคลนั้นผูมีสิทธิยื่นคํารองตอศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไมรับสมัครหรือวันท่ีประกาศ

รายชื่อผูสมัคร แลวแตกรณี โดยไมตองเสียคาธรรมเนียมศาลในการดําเนินกระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณา

และวินิจฉัยของศาลฎีกา ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสามวัน และเม่ือศาลฎีกามีคําวินิจฉัย

เชนใดแลว ใหศาลฎีกาแจงคําวินิจฉัยไปยังผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือดําเนินการตามคําวินิจฉัย

ตอไปโดยเร็ว แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติกอนทราบคําวินิจฉัยของศาลฎีกา และเม่ือผูอํานวยการ           

การเลือก ต้ังประจําเขต เลือก ต้ังไดรับแจงคํา ส่ังศาลฎีกาแล ว ถาศาลฎีกามีคํา ส่ังใหรับสมัครบุคคลดังกล าว             

ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประเขตเลือกต้ังดําเนินการประกาศชื่อผูนั้น ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๕ พรอมท้ังแจงการรับ

สมัครใหผูนั้นทราบดวย  

                      ๒. ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังไดประกาศรายชื่อผูสมัคร

รับเลือกต้ัง หากผูมีสิทธิเลือกต้ังหรือผูสมัครผูใดเห็นวาผูมีชื่ออยูในประกาศรายชื่อของผู อํานวยการการเลือกต้ัง

ประจําเขตเลือกต้ังประกาศไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง ใหผู มีสิทธิเลือกต้ังหรือผูสมัครผูนั้นยื่นคํารองตอคณะกรรมการ       

การเลือกต้ัง และเม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําวินิจฉัยเชนใดแลว ใหแจงคํา วินิจฉัยไปยังผู อํานวยการ           

การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง เพ่ือดําเนินการตามคําวินิจฉัยตอไปโดยเร็ว แตท้ังนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติ

กอนทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  

  ๓. การยื่นคํารองตามขอ ๒ คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแตงต้ังคณะบุคคลรับคํารองแทนโดย

ตรวจสอบขอเท็จจริงและทําความเห็นสงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสามวัน และคณะกรรมการการเลือกต้ัง

พิจารณาใหแลวเสร็จกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวาสิบวัน กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีมติใหยกคํารองใหคําสั่งของ

คณะกรรมการการเลือกต้ังเปนท่ีสุด 

  ๔. กรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมีคํา วินิจฉัยใหถอนการรับสมัครของผูใด ใหผูนั้นมีสิทธิยื่น

อุทธรณคํา วินิจฉัยดังกลาวตอศาลฎีกาไดภายในสามวันนับแตวันท่ีถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีท่ีศาลฎีกา         

ยังมิไดมีคํา วินิจฉัยเปนประการใดกอนวันเลือกต้ัง ใหการพิจารณาเปนอันยุติและใหดําเนินการเลือกต้ังไปตามคําสั่ง

คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

  ๕. กอนวันเลือกต้ัง หากผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังตรวจสอบแลวเห็นวาผูสมัคร

ผูใด ไมมี สิทธิสมัครรับ เลื อกต้ัง เนื่อ งจ ากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต องหามมิใหใชสิท ธิสมัครรับเลือกต้ั ง              

ใหยื่นคํารองตอศาลฎีกาใหถอนชื่อผูนั้นออกจากประกาศรายชื่อผูสมัคร เม่ือผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต

เลือกต้ังไดรับแจงคําสั่งศาลฎีกาแลว ถาศาลฎีกามีคําสั่งใหถอนชื่อของผูนั้น ใหผูอํานวยการการเลือกต้ังประเขตเลือกต้ัง

ดําเนินการประกาศถอนชื่อผูสมัคร ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๗ และแจงคําสั่งศาลฎีกาใหผูนั้นทราบดวย 

 

 

 

 

 การย่ืนคํารองคัดคานการสมัครรับเลือกต้ัง และการปฏิบัติตามคําส่ังศาลฎีกา 

ใหนําความในหัวขอ “การย่ืนคํารองคัดคานการสมัครรับเลือกต้ังและการปฏิบัติตามคําส่ังศาลฎีกา” ของ        

การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง มาใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ      

ของการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 

 



 

  -๑๗- 

 

 

   

เม่ือการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังสิ้นสุดลงแลวในแตละวันให

ตรวจความถูกตองของจํานวนเงินคาธรรมเนียมการสมัครกับจํานวนผูสมัครวาถูกตองครบถวนหรือไม หากเห็นวา

ถูกตองครบถวนดีแลว ใหกํากับดูแลการสงเงินคาธรรมเนียมการสมัครเขากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง     

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองจนเสร็จสิ้น 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสงเงินคาธรรมเนียมการสมัครเขากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง 

 

ใหนําความในหัวขอ “การย่ืนคํารองคัดคานการสมัครรับเลือกต้ังและการปฏิบัติตามคําส่ังศาลฎีกา” ของการ

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ัง มาใหดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกับ “การย่ืน

คําร อง คัดคานการสมั ครรั บเลือก ต้ัง และการปฏิ บัติตามคําส่ังศาลฎี กา” ของการสมัคร รับ เลื อก ต้ั ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 

 



 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๖ ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ส.ส. ๔/๗  หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ส.ส. ๔/๘  หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง 

ส.ส. ๔/๙  หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง 

ส.ส. ๔/๑๐  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 

ส.ส. ๔/๑๖  หนังสือแจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 

ส.ส. ๔/๑๙ หนังสือมอบหมายทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

ส.ส. ๔/๒๐  หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ส.ส. ๔/๒๑  บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค........ 

ส.ส. ๔/๒๓  ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ส.ส. ๔/๒๘  ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงที่สมัครรับเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรายชื่อ  

ส.ส. ๔/๒๙ หนังสือการแจงรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง

เปนนายกรัฐมนตรีของพรรค .......... 

ส.ส. ๔/๓๐ หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี 

 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบพิมพสําหรับในการสมัครรับเลือกต้ัง 

 



 

 

 

 

 

 

 

           
 

         ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

                แบบแบงเขตเลือกตั้ง 

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

ใบสมัครเลขท่ี ...................... (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

ขาพเจา 

(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................... 

     สัญชาติ ...................................... 

(๒) เลขประจําตัวประชาชน 

    �-����-�����-��-� 

(๓) เกิดวันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

(๔) อายุ ............. ป 

(๕) เกิดบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 

     หมูท่ี ....... ถนน ......................................................... 

     ตําบล/เทศบาล.......................................................... 

     อําเภอ........................................................................     จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย ............................... 

(๖) ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย................................. หมูท่ี ....... ถนน ................................................................     

ตําบล/เทศบาล.................................................อําเภอ......................................... จังหวัด ..................................................... 

รหัสไปรษณีย ............................... 

(๗) สถานท่ีติดตอ ............................................................................................................................................ 

      โทรศัพท ................................................ โทรสาร ................................................ 

(๘) บิดาช่ือ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 

(๙) มารดาช่ือ ............................................................................. สัญชาติ ................................. 

(๑๐) คูสมรสช่ือ .......................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ช่ือ ...................................................................... 

(๑๒) คุณสมบัติอ่ืนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

            (๑๒.๑) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังติดตอกันไมนอยกวา ..... นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง ระหวาง

วันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... 

 

 

ส.ส. ๔/๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือภาพถาย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

           

(ใบตอ)  

 

            (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 

            (๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ท่ีต้ังอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกัน ..... 

การศึกษา ระหวางวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................พ.ศ. .... 

    (๑๒.๔) เคยรับราชการในตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ ............................ ระหวางวันท่ี ..... เดือน 

.................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี .....……… เดือน ….................... พ.ศ. ..... หรือเคยมี ช่ือยูในทะเบียนบานเลขท่ี ..... หมู ท่ี ..... ตรอก 

.....................ซอย ................................... ถนน .................................. ตําบล/เทศบาล ............................... อําเภอ..............................

จังหวัด ............................. ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป ระหวางวันท่ี .....เดือน ........................... 

พ.ศ. ……... .ถึงวันท่ี ……….     เดือน ............................. พ.ศ. ..... 

(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 

(๑๔) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. ................. หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ............................ หรือสภานิติบัญญั ติ        

แหงชาติ ป พ.ศ. ....................................  

(๑๕) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกต้ัง ............................................................................................ 

(๑๖) หลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ ปนับถึงปท่ีสมัครรับเลือกต้ัง (ถามี) 

ขาพเจาผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรค ...................................................... ขอสมัครรับเลือกต้ัง เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี ..... จังหวัด ................................ และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร              

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

(ลงช่ือ) ............................................... ผูสมัคร 

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

ย่ืน ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๖   

 



 

 

(ใบทาย) 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

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

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

 ขาพเจา ................................................... ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ……………................................. 

ตําแหนง ............................................. ดังตอไปน้ี 

ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ดังน้ี……………………………………………………………………………………………………………………….........................

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

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

ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ 

ถาม ทานเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชหรือไม 

ตอบ ใช 

ถาม ทานเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม 

ตอบ ขาพเจาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 

ขอความขางตนน้ีไดอานใหขาพเจาฟงแลว  ขอรับรองวาถูกตองและขอยืนยันในชั้นศาลไดดวย              

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

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

                      (..............................................) ผูใหถอยคํา 

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

                               (..............................................) ผูบันทึก/จด/อาน 

คําสั่งผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 

ไดสอบสวนแลว  � ใหรับใบสมัคร 

                                                           � ไมใหรับใบสมัครเพราะ ............................... 

                                                     

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............ 

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

 

 

 

ส.ส. ๔/๖  



 

 

 

หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

สําหรับผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

  แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

  แบบบัญชีรายช่ือ 

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

 

เรียน คณะกรรมการการเลอืกตั้ง/ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ............................ 

 

หนังสือฉบับน้ีใหไวเพื่อยืนยันวาขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ................................................. 

หมาย เล ขประ จําตัวป ระชาชน...........................................เป นสมาชิกพรรค ....................................................... ลํ าดับ ที่ 

.................. เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........  พรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร          

      แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .....................        แบบบัญชีรายชื่อ สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ........ เปนผูไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป พ.ศ. ....   เน่ืองจาก  

  กรณี ไมไดส มรส  มี เงินไดต ามมาตรา ๔๐  (๑ ) แ หงป ระมวลรัษ ฎ ากร เพี ยงอ ยางเดีย วไมเกิ น          

๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป 

 

  กรณีไมไดสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดประเภทอื่นนอกจาก

มาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ตอป 

 

  กรณีสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร เพียงอยางเดียวไมเกิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท   ตอป 

 

  กรณีสมรส มีเงินไดตามมาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงินไดประเภทอื่นนอกจาก

มาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป 

 

  มีเงินไดที่ไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร  

 

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

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

         ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

 

หมายเหตุ 

- มาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบ้ียเล้ียง โบนัส เบ้ีย

หวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินคาเชาบาน เงินท่ีคํานวณไดจากมูลคาของการไดอยูบานท่ีนายจางใหอยูโดยไมเสียคาเชา เงินท่ีนายจาง

จายชําระหนี้ใดๆ ซ่ึงลูกจางมีหนาท่ีตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาท่ีไดเนื่องจากการจางแรงงาน 

- มาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดพึงประเมินท่ีไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 

 

 

ส.ส. ๔/๗ 



 

 

 

 

หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง 

 

 

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

 

 

หนังสือฉบับน้ีใหไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................................................. 

เล ข ป ระ จําตั วป ระช าช น  ........................................... เป นส มาชิ ก พรรค ............................................................ลําดับ ที่ 

.................. เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........ โดยพรรคก ารเมืองได ดําเนินการถูกตองครบถ วนตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว และพรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .....................       แบบบัญชีรายชื่อ        

  ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดังกลาวเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ตามบ ทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไท ย พระราชบัญญัติ ประกอ บรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ

การคัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมืองและขอบังคับของพรรคการเมือง 

 

 

 

 

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

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

หัวหนาพรรค .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๘  



 

 

 

 

หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ัง  

 

 

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

 

 

ตามที่พรรค............................ไดออกหนังสือรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...................................... 

เลข ประจําตั วประชาชน ........................................... เป นสมาชิกพรรค ......................................... ลํ าดับที่  ..................... 

เมื่อวันที่ .. ...... เดือน ............................. พ.ศ. ........ ซึ่งพรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบง

เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ..................... สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในวันที่ ..... เดือน ............................. 

พ.ศ. ........ น้ัน 

เน่ือ งจาก นาย/นาง/นางสาว/ยศ  ........................................................................................... เปนบุ คคล ที่ 

........................................................................... (ขาดคุณสมบัติห รือมีลักษณะตองหามการเปนผูสมัครรับเลือกตั้ง ตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของมาตราใดหรือในกรณีเสียชีวิต) จึงขอถอนการสมัครรับเลือกตั้ง/เปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง   

ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    พ.ศ. ๒๕๖๑  

 

 

 

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

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

หัวหนาพรรค .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๙  



 

 

 

 

 

 

           
 

       ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

                แบบแบงเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 

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

ใบสมัครเลขท่ี ...................... (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

ขาพเจา 

(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................... 

     สัญชาติ ...................................... 

(๒) เลขประจําตัวประชาชน 

    �-����-�����-��-� 

(๓) เกิดวันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

(๔) อายุ ............. ป 

(๕) เกิดบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 

     หมูท่ี ....... ถนน ......................................................... 

     ตําบล/เทศบาล.......................................................... 

     อําเภอ........................................................................ 

     จังหวัด .......................................................................  รหัสไปรษณีย ............................... 

(๖) ท่ีอยูปจจุบันอยูบานเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย.......................................... หมูท่ี ....... ถนน ......................................................   

      ตําบล/เทศบาล.............................................. อําเภอ........................................................ จังหวัด .................................................  

     รหัสไปรษณีย ............................... 

(๗) สถานท่ีติดตอ ............................................................................................................................................ 

      โทรศัพท ................................................ โทรสาร ................................................ 

(๘) บิดาช่ือ ................................................................................. สัญชาติ ................................. 

(๙) มารดาช่ือ ............................................................................. สัญชาติ ................................. 

(๑๐) คูสมรสช่ือ .......................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ช่ือ ...................................................................... 

(๑๒)  คุณสมบัติอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

            (๑๒.๑) มีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังติดตอกันไมนอยกวา ..... นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง ระหวาง

วันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือภาพถาย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 

ส.ส. ๔/๑๐ 



 

 

 

(ใบตอ) 

 

            (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 

            (๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ท่ีต้ังอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกัน ..... 

การศึกษา ระหวางวันท่ี ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี ..... เดือน ..................พ.ศ. .... 

    (๑๒.๔) เคยรับราชการในตําแหนงหรือเคยปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ ............................ ระหวางวันท่ี ..... เดือน 

.................... พ.ศ. ..... ถึงวันท่ี .....……… เดือน …............................ พ.ศ. ..... หรือเคยมี ช่ือยูในทะเบียนบานเลขท่ี ..... หมูท่ี ..... 

ตรอก .................................................................ซอย ........................................ ถนน ......................................... ตําบล/เทศบาล 

............................. อําเภอ......................... จังหวัด ............................... ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 

ระหวางวันท่ี ................................เดือน ........................... พ.ศ. ……... .ถึงวันท่ี ……….เดือน ................................ พ.ศ. ....... 

(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................. 

(๑๔) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .....  หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .......  หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป พ.ศ. ........  

(๑๕) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกต้ัง ............................................................................................ 

(๑๖) หลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ ปนับถึงปท่ีสมัครรับเลือกต้ัง (ถามี) 

(๑๗) หลักฐานหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกต้ังหรือเปล่ียนแปลงผูสมัครรับเลือกต้ัง 

ขาพเจาผูสมัครรับเลือกต้ังของพรรค ...................................................... โดยขอสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบแบงเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังท่ี ..... จังหวัด ................................ แทนผูสมัครรับเลือกต้ังท่ีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ตองหาม และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมี ลักษณะ

ตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

(ลงช่ือ) ............................................... ผูสมัคร 

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

ย่ืน ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๑๐ 

 



 

 

 

(ใบทาย) 

 

บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เปลี่ยนแปลง) 

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

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

 ขาพเจา ................................................... ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ……………................................. 

ตําแหนง ............................................. ดังตอไปน้ี 

ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ดังน้ี……………………………………………………………………………………………………………………….........................

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

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

ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม 

ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ 

ถาม ทานเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชหรือไม 

ตอบ ใช 

ถาม ทานเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม 

ตอบ ขาพเจาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 

ขอความขางตนน้ีไดอานใหขาพเจาฟงแลว  ขอรับรองวาถูกตองและขอยืนยันในชั้นศาลไดดวย               

จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

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

                      (..............................................) ผูใหถอยคํา 

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

                               (..............................................) ผูบันทึก/จด/อาน 

คําสั่งผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง 

ไดสอบสวนแลว � ใหรับใบสมัคร 

                                                          � ไมใหรับใบสมัครเพราะ ............................... 

 

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

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

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............ 

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

 

ส.ส. ๔/๑๐  



 

     

หนังสือมอบหมาย 

ทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

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

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

 

เร่ือง  มอบหมายใหทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง 

กราบเรียน  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................................... หัวหนาพรรค ....................................................

อยูบานเลขที่ .......... ถนน ..................... ตําบล ........................ อําเภอ ....................... จังหวัด ................................. 

ไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคชื่อ  ๑. ..................................................................... 

   ๒. ..................................................................... 

เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังน้ี (ระบุอํานาจที่จะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดแจง) 

๑. .................................................................. 

๒. .................................................................. 

ฯลฯ 

 

เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา ............................................. จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 

 

 (ลงชื่อหัวหนาพรรคการเมือง)  ............................................. 

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

  

 (ลงชื่อผูรับมอบหมาย)    ............................................. 

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

  

 (ลงชื่อชื่อพยาน)  ............................................. 

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

  

 (ลงชื่อชื่อพยาน)    ............................................. 

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

 

 (ลงชื่อชื่อพยาน)    ............................................. 

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

 

หมายเหตุ ผูรับมอบหมายใหทําแทนหัวหนาพรรคการเมือง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดตาม   

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ส.ส. ๔/๑๙  



 

 

 

 

 

 

           

    หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ง 

    สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 

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

ใบแสดงความยินยอมเลขท่ี ............ (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

ขาพเจา 

(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 

     สัญชาติ ........................................................................ 

(๒) เลขประจําตัวประชาชน 

     �-����-�����-��-� 

(๓) เกิดวันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

(๔) อายุ ............. ป 

(๕) เกิดบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ....................................... 

     หมูท่ี ....... ถนน .............................................................. 

     ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ ..............................    จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ............................ 

(๖) ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ............................ 

     หมูท่ี .....ถนน .................. ตําบล/เทศบาล.........................    อําเภอ ......................................จังหวัด ............................. 

     รหัสไปรษณีย .......................... 

(๗) สถานท่ีติดตอ ................................................................    โทรศัพท ................................ โทรสาร .................................... 

(๘) บิดาช่ือ ...................................................... สัญชาติ ................................. 

(๙) มารดาช่ือ ...................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๐) คูสมรสช่ือ ..................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองช่ือ ...................................................................... 

(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 

(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ป พ.ศ. ............หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ      

       ป พ.ศ. ............... 

(๑๔) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกต้ัง .......................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหพรรค ...................... เสนอช่ือขาพเจาสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบบัญชีรายช่ือของพรรค ............................ และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

(ลงช่ือ) ............................................... ผูสมัคร 

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

ย่ืน ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 

 

ส.ส. ๔/๒๐  

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือภาพถาย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 
 

 

 

บัญชีรายช่ือผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบัญชีรายช่ือของพรรค .................................. 

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

เลขที่ .................. (สําหรับเจาหนาที่กรอก) 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหนาพรรค .............. ห รือเปนผู รับมอบจาก

หัว หน าพ รรค  ........................................... มีที่ ตั้ งสํานัก งานใหญ ข อ งพรรคอยู  ณ  บ านเลข ที่  ………………หมู ที่  .......                              

ซอย  …….............................. ถนน ............................. ตําบล /เท ศบาล  .............................อําเภอ  ............................. จังหวั ด 

......................... โทรศัพท ......................... และเปนพรรคการเมืองที่นายทะเบียนไดจดแจงไวในทะเบียนพรรคก ารเมือ ง

แลว  ขอ ยื่นบัญชีรายชื ่อผูสมัค รรับเลือ กตั้งสม าชิกสภ าผูแท นราษฎ รแบบบ ัญชีของพรรค ...................................... 

จํานวน .................. คน มีรายชื่อเรียงตามลําดับ ดังน้ี 

 

ลําดับที่ ช่ือตัว - ช่ือสกุล ที่อยูตามทะเบียนบาน 

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

๗   

๘   

๙   

๑๐   

ฯลฯ 

ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อดังกลาวเปนผูมี

สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 

๒๕๖๐ และการคัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

พรรคการเมืองและขอบังคับของพรรคการเมือง 

 

ยื่น ณ วนัที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

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

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

หัวหนาพรรค ..................................... 

 

 

ส.ส. ๔/๒๑  



 

 

 

การแจงรายช่ือบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผูแทนราษฎร 

เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี 

ของพรรค .................................. 

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

เลขที่ .................. (สําหรับเจาหนาที่กรอก) 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัวหนาพรรค .............. ห รือเปนผู ไดรับมอบจาก

หัวหนาพรรค ............................ มีที่ตั้งสํานักงานใหญของพรรค เลขที่ ..............หมูที่ .......... ซอย  …….............................. 

ถนน ............................. ตําบล /เท ศบ าล  .............................อําเภ อ  ............................. จั งห วัด  ......................... โท รศั พท 

......................... และเปนพรรคการเมืองที่นายทะเบียนไดจดแจงไวในทะเบียนพรรคการเมืองแลว ขอแจงรายชื่อบุคคลผูที่

จะเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีของพรรค ......................................... ดังน้ี  

๑. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 

๒. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 

๓.   นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................ 

ขาพเจาขอรับรองวาผูไดรับการแจงรายชื่อเพื่อจะเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง    

เปนนายกรัฐมนตรีดังกลาวเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษ ณะตองหามที่จะเปนรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๖๐ ขอ ง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และการคัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและขอบังคับของพรรคการเมือง 

 

ยื่น ณ วนัที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

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

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

หัวหนาพรรค ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๙ 



 

 

 

 

 

 

           

    หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อใหสภาผูแทนราษฎร 

 พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี 

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

ใบแสดงความยินยอมเลขท่ี ............ (สําหรับเจาหนาท่ีกรอก) 

ขาพเจา 

(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................... 

     สัญชาติ ........................................................................ 

(๒) เลขประจําตัวประชาชน 

     �-����-�����-��-� 

(๓) เกิดวันท่ี ....... เดือน .......................... พ.ศ. .... 

(๔) อายุ ............. ป 

(๕) เกิดบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ....................................... 

     หมูท่ี ....... ถนน .............................................................. 

     ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ .............................. 

     จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ............................ 

(๖) ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ............................ 

     หมูท่ี .....ถนน .................. ตําบล/เทศบาล......................... 

      อําเภอ ......................................จังหวัด .............................     รหัสไปรษณีย .......................... 

(๗) สถานท่ีติดตอ ................................................................     โทรศัพท ................................ โทรสาร .................................... 

(๘) บิดาช่ือ ...................................................... สัญชาติ ................................. 

(๙) มารดาช่ือ ...................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๐) คูสมรสช่ือ ..................................................................... สัญชาติ ................................. 

(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองช่ือ ...................................................................... 

(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด ............................................................................. 

(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ป พ.ศ. ............หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ      

       ป พ.ศ. ............... 

(๑๔) อาชีพสุดทาย .......................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจายินยอมใหพรรค ...................... เสนอช่ือขาพเจาใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบ

แตง ต้ัง เปนนายกรัฐมนตรี และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามท่ีจะเปนรัฐมนตรี

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และไมเคยทําหนังสือยินยอมใหเสนอช่ือขาพเจาใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ใหความเห็นชอบแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี ใหพรรคการเมืองอ่ืนในการเลือกต้ังคราวนี้ 

 

              (ลงช่ือ) ............................................... ผูยินยอมใหเสนอช่ือ 

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

ย่ืน ณ วันท่ี ..... เดือน ......................... พ.ศ. .... 

 

ส.ส. ๔/๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถายหรือภาพถาย 

ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ 



 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกต้ัง 

จังหวัด......................................... เขตเลือกต้ังที่ .......................... 

ช่ือผูสมัคร .........................................................................  สังกัดพรรค ............................................. 

ลําดับ

ที่ 

สําหรับพรรคการเมือง สําหรับเจาหนาที่ 

รายการ 
จํานวน

แผน 
มี ไมมี มี ไมมี 

หมาย

เหตุ 

๑ ใบสมัครรับเลือกตั้ง         

๒ หนังสือรับรองการสงผูสมัครของหัวหนาพรรคการเมือง        

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน         

๔ หลักฐานอยางหน่ึงอยางใด ตามมาตรา ๙๗ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐       

ก. สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัครในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง   

      

ข. สําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง       

ค. เอกสารรับรองการศึกษาที่เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัคร    

รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา 

      

ง. เอกสารรับรองการเคยรับราชการหรือปฏบิัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาหาป หรือสําเนาทะเบียนบานที่ เคยมีชื่อผูสมัครใน

จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป แลวแตกรณี 

      

๕ ใบรับรองแพทย         

๖ รูปถาย ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. จํานวน ๑๐ รูป รวมที่ติดไวที่ใบสมัครรับเลือกตั้ง        

๗ หลักฐานอื่นๆ        

๗.๑ ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล       

๗.๒ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามป      

นับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร หรือ 

      

๗.๓ หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี (แบบ 4/7)        

๗.๔ สําเนาหลักฐานอื่นๆ ที่ผูสมัครนํามาแสดงตนวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน

และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

      

๗.๕ เอกสารสรุปยอประวัติของผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่สมัครเพื่อใช         

ในการแนะนําตัว 

      

๘ คาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท       

รวมจํานวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

                                ลงช่ือ ......................................... 

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

                        เจาหนาที่ผูตรวจสอบของพรรคการเมือง/ผูสมัคร 

 ลงชื่อ......................... 

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

ผูตรวจสอบ 

(จนท.ของ กกต.) 

หมายเหตุ  ใหทําเครื่องหมาย √  ในชอง (มี/ไมมี) 

 



 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายช่ือ 

ช่ือผูสมัคร ......................................................... สังกัดพรรค ............................................ ลําดับที่ .......... 

 

ลําดับ

ที่ 

สําหรับพรรคการเมือง สําหรับเจาหนาที่ 

รายการ 
จํานวน

แผน 
มี ไมมี มี ไมมี หมายเหตุ 

๑ หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ง        

๒ หนังสือรับรองการสงผูสมัครของหัวหนาพรรคการเมือง        

๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน        

๔ สําเนาทะเบียนบาน       

๕ ใบรับรองแพทย        

๖ รูปถาย ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. จํานวน ๑๐ รูป รวมที่ติดไวที่ใบสมัครรับเลือกตั้ง        

๗ หลักฐานอื่นๆ        

๗.๑ ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล       

๗.๒ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกัน

สามปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร หรือ 

      

๗.๓ หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมไดเสียภาษี     

(แบบ 4/7)  

      

๗.๔ สําเนาหลักฐานอื่นๆ ที่ผูสมัครนํามาแสดงตนวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ครบ ถว นแ ละไม มีลั กษ ณะต องห ามมิให ใชสิ ทธิส มัค รรับ เลือ กตั้ ง           

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก          

สภาผูแทนราษฎร 

      

๘ คาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท       

รวมจํานวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

                               ลงช่ือ ......................................... 

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

                        เจาหนาที่ผูตรวจสอบของพรรคการเมือง/ผูสมัคร 

 

ลงช่ือ ......................... 

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

ผูตรวจสอบ 

(จนท.ของ กกต.) 

 

หมายเหตุ  ใหทําเครื่องหมาย √  ในชอง (มี/ไมมี) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายจัดการเลือกต้ังและออกเสียงประชามติ ๓  

สํานักบริหารการเลือกต้ังและการออกเสียงประชามติ ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 

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