การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สําหรับผูสมัครและพรรคการเมือง

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
ฝายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ๓

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดังนี้
๑. จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่จ ะพึ่งมีแ ตละประเภท
มาตรา ๘๓ สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวนหารอยคน ดังนี้
(๑) สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือ กตั้งจํานวนสามรอยห าสิ บคน
(๒) สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจํานวนหนึ่งรอยหาสิ บคน
ในกรณีที่ ตํา แหน งสมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรวางลงไม วา ดว ยเหตุ ใด และยัง ไมมีก ารเลือ กตั้ งหรื อ
ประกาศชื่ อ สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรขึ้ น แทนตํ าแหน งว าง ให สภาผู แทนราษฎรประกอบด วยสมาชิ กสภาผูแ ทน
ราษฎรเทาที่มีอยู
ในกรณีมีเหตุใดๆ ที่ทํ าใหส มาชิก สภาผู แทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อมี จํานวนไมถึ งหนึ่ งรอยหาสิ บ
คนใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบดวยสมาชิกเทาที่ มีอยู
๒. จํานวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบงเขตเลือ กตั้งที่ จะพึ่งมีแ ต ละจังหวั ด
มาตรา ๘๖ การกํ าหนดจํ านวนสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรที่แ ตล ะจัง หวัด จะพึง มีและการแบง เขตเลือ กตั้ ง
ใหดําเนินการตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(๑) ใหใชจํา นวนราษฎรทั้งประเทศตามหลัก ฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดท ายกอนป ที่
มีก ารเลือ กตั้ง เฉลี่ย ดว ยจํา นวนสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรสามรอ ยห าสิ บ คน จํ านวนที่ ได รับ ให ถือ วา เป นจํ านวน
ราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๒) จัง หวัด ใดมี ร าษฎรไม ถึ งเกณฑ จํ า นวนราษฎรตอ สมาชิ ก หนึง่ คนตาม (๑) ให มีส มาชิ ก สภา
ผูแทนราษฎรในจังหวัดนั้นไดหนึ่งคน โดยใหถือเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง
(๓) จั ง หวั ด ใดมี ราษฎรเกิ น จํา นวนราษฎรตอ สมาชิ กหนึ่ งคน ให มีส มาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎรใน
จังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจํานวนราษฎรที่ถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอสมาชิกหนึ่งคน
(๔) เมื่ อได จํา นวนสมาชิก สภาผู แทนราษฎรของแต ละจัง หวัด ตาม (๒) และ (๓) แลว ถา จํา นวน
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรยังไมครบสามร อยห าสิบคน จัง หวัดใดมีเศษที่เหลื อจากการคํานวณตาม (๓) มากที่ สุด ให
จังหวัด นั้นมีส มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งคน และใหเพิ่มสมาชิก สภาผู แทนราษฎรตามวิธีก ารดังกลาวแก
จังหวัดที่มีเศษที่เหลือจากการคํานวณนั้นในลําดับรองลงมาตามลําดั บจนครบจํานวนสามรอยหาสิบคน
(๕) จังหวัดใดมี การเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเกินหนึ่งคน ใหแบง เขตจังหวัดออกเปนเขต
เลือกตั้ งเทาจํ านวนสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี โดยตองแบงพื้น ที่ของเขตเลือกตั้ งแตละเขตให ติดตอ กันและตอ ง
จัดใหมีจํานวนราษฎรในแตละเขตใกลเคียงกัน

-๒๓. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร
มาตรา ๘๗ ผู สมัครรั บเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบ งเขตเลื อกตั้ง ตองเป นผูซึ่งพรรคการเมืองที่
ตนเปนสมาชิกสงสมัครรับเลือกตั้ง และจะสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิไ ด
เมื่อมี การสมัครรับเลื อกตั้ง แลว ผูสมั ครรับ เลือกตั้งหรือพรรคการเมื องจะถอนการสมัครรับเลื อกตั้ ง
หรือ เปลี่ ยนแปลงผูส มัค รรับ เลือ กตั้ง ไดเ ฉพาะกรณีผู สมั ครรั บเลื อกตั้ งตายหรือขาดคุ ณสมบั ติหรื อมี ลักษณะตองหา ม
และตองกระทํากอนปดการรับสมัครรับเลือกตั้ ง
๔. สิทธิในการยื่นรายชื่อบุคคลเพื่ อเสนอสภาผูแ ทนราษฎรพิ จารณาเห็นชอบแตง ตั้งเป นนายกรั ฐมนตรี
มาตรา ๘๘ ในการเลือ กตั้ งทั่ ว ไป ให พรรคการเมื อ งที่ ส งผู ส มั ครรั บเลื อกตั้ งแจ งรายชื่ อ บุ ค คลซึ่ งพรรค
การเมือ งนั้นมีมติวาจะเสนอใหสภาผู แทนราษฎรเพื่ อพิจารณาให ความเห็ นชอบแตงตั้ง เปนนายกรัฐมนตรีไม เกินสาม
รายชื่อ ตอ คณะกรรมการการเลือ กตั้ งกอ นป ดการรับสมัค รรั บเลื อกตั้ง และใหค ณะกรรมการการเลื อกตั้ งประกาศ
รายชื่อบุคคลดังกลาวใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๘๗ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม
พรรคการเมืองจะไมเสนอรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งก็ ได
๕. การเสนอชื่อบุคคลตอสภาผูแทนราษฎรเพื่ อพิจ ารณาแตง ตั้งเป นนายกรัฐมนตรี ตองดําเนินการตามหลัก เกณฑ
มาตรา ๘๙ การเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๘๘ ตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ต องมีหนั งสื อยิ นยอมของบุ คคลซึ่ งได รับการเสนอชื่อ โดยมี รายละเอีย ดตามที่ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
(๒) ผู ไ ด รั บ การเสน อชื่ อ ต อ งเป น ผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มที่ จ ะเป น รั ฐ มนตรี
ตามมาตรา ๑๖๐ และไมเคยทําหนังสือยินยอมตาม (๑) ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนั้น
การเสนอชื่อบุคคลใดที่มิไดเปนไปตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลนั้น
๖. บุ คคลผู ถู ก เสนอชื่ อ ต อ สภาผู แทนราษฎรเพื่ อ พิ จ ารณาแต ง ตั้ งเป นนายกรั ฐมนตรี ตองมี คุณ สมบั ติแ ละไม มี
ลักษณะตองหาม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๘๙ (๒))
มาตรา ๑๖๐ รัฐมนตรีตอง
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาป
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
(๔) มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
(๕) ไมมีพฤติกรรมอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง
(๖) ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๘
(๗) ไม เปนผู ตองคํ าพิพากษาใหจําคุ ก แม คดีนั้น จะยั งไมถึง ที่สุด หรือมี การรอการลงโทษ เวน แตใ น
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๘) ไม เปนผู เคยพ นจากตําแหนงเพราะเหตุก ระทํ าการอันเป นการตองหามตามมาตรา ๑๘๖ หรื อ
มาตรา ๑๘๗ มาแลวยังไมถึงสองปนับถึงวันแตงตั้ง

-๓๖.๑
บุคคลผูถูกเสนอชื่อตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีตองไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๑๖๐ (๖))
มาตรา ๙ ๘ บุ ค คลผู มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ เป น บุ ค คลต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อ มวลชนใด ๆ
(๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหา มมิให ใชสิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยูระหวางถู กระงั บการใชสิท ธิสมั ครรับ เลือกตั้งเป นการชั่วคราวหรือถูก เพิกถอนสิ ทธิสมั ครรั บ
เลือกตั้ง
(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขัง อยูโดยหมายของศาล
(๗) เคยไดรั บโทษจํ าคุ กโดยไดพน โทษมายั งไมถึ งสิ บป นับ ถึ งวั นเลื อ กตั้ ง เวน แต ในความผิด อั นได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถู กสั่งใหพนจากราชการ หน วยงานของรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต อหนาที่ หรือถือว า
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยตอ งคํา พิพากษาหรือคํ าสั่ง ของศาลอั นถึง ที่สุด ใหทรั พยสิ นตกเปน ของแผนดิ นเพราะร่ํ ารวย
ผิดปกติ หรื อเคยตอ งคํ าพิพากษาอั นถึ งที่สุ ดให ลงโทษจํา คุกเพราะกระทํ าความผิดตามกฎหมายวา ดวยการปอ งกั น
และปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต องคํ าพิพากษาอันถึ งที่สุด วากระทํา ความผิดต อตําแหนง หนา ที่ราชการหรือต อตํา แหน ง
หนาที่ ในการยุติธ รรม หรือกระทํ าความผิดตามกฎหมายวาด วยความผิด ของพนักงานในองคก ารหรือหน วยงานของ
รัฐ หรือ ความผิด เกี่ยวกั บทรัพย ที่กระทํ าโดยทุจ ริตตามประมวลกฎหมายอาญาความผิ ดตามกฎหมายวาดวยการกูยื ม
เงิน ที่ เ ป นการฉอ โกงประชาชน กฎหมายวา ด ว ยยาเสพติ ดในความผิ ดฐานเป น ผู ผลิ ต นํ า เข า ส ง ออก หรื อ ผู ค า
กฎหมายว าดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจา มือหรือเจ าสํานักกฎหมายวา ดวยการป องกันและปราบปรามการค า
มนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิด ฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ ง
(๑๒) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุ ดลงยัง ไมเ กินสองป
(๑๕) เป น พนัก งานหรื อ ลูก จ างของหน ว ยราชการ หน วยงานของรัฐ หรือ รั ฐวิ สาหกิจ หรื อเป น
เจาหนาที่อื่นของรัฐ
(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม

-๔๖.๒ บุ คคลผู ถูก เสนอชื่อ ต อสภาผู แ ทนราษฎรเพื่ อ พิ จารณาแต งตั้ งเป นนายกรั ฐมนตรีตอ งไมมี ลัก ษณะ
ตองหาม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๑๖๐ (๘))
มาตรา ๑๘๖ ใหนําความในมาตรา ๑๘๔ มาใชบังคับแกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม เวนแตกรณีดังตอไปนี้
(๑) การดํารงตําแหนงหรือการดําเนินการที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่หรืออํานาจของรัฐมนตรี
(๒) การกระทํา ตามหนาที่ และอํานาจในการบริห ารราชการแผน ดิน หรือ ตามนโยบายที่ ไดแถลงต อ
รัฐสภา หรือตามที่กฎหมายบัญญัติ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีตองไมใชสถานะหรือตําแหนงกระทําการใดไมวาโดยทางตรงหรื อ
ทางอ อม อั นเปน การกาวก ายหรื อแทรกแซงการปฏิบั ติหน าที่ข องเจา หนา ที่ของรัฐ เพื่อประโยชนของตนเองของผูอื่ น
หรือของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานทางจริยธรรม
มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทหรือไมคงไวซึ่งความเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไปตามจํานวนที่กฎหมายบัญญัติ และตองไมเปนลูกจางของบุคคลใด
ในกรณีที่รัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจากกรณีตามวรรคหนึง่ ตอไป ใหแจงประธานกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได รับแตงตั้ง และใหโ อนหุนในหางหุนสว น
หรือบริษัทดังกลาวใหแกนิติบุคคลซึ่งจัดการทรัพยสินเพื่อประโยชนของผูอื่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รัฐมนตรีจะเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคสอง
ไมวาในทางใดๆ มิได
มาตรานี้เฉพาะในสวนที่เกี่ ยวกับความเป นหุนสวนหรือผูถื อหุน ใหใชบั งคับแก คูสมรสและบุ ตรที่ยั งไมบรรลุนิ ติ
ภาวะของรัฐมนตรี และการถือหุนของรัฐมนตรีที่อยูในความครอบครองหรือดูแลของบุ คคลอื่นไมวาโดยทางใดๆ ดวย
มาตรา ๑๘๔ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง (ประกอบมาตรา ๑๘๖)
(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือตําแหนงสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือ เขาเปนคูสัญญากั บรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิส าหกิจอันมีลักษณะเปนการผูกขาด
ตัดตอน หรื อเปนหุนส วนหรือผูถื อหุนในหา งหุนสวนหรือบริษัท ที่รับสัมปทานหรือเขา เปนคูสัญญาในลักษณะดังกลา ว
ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๓) ไมรับ เงินหรื อประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรื อรัฐวิส าหกิจเป นพิเศษ
นอกเหนือไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจการงานปกติ
(๔) ไมกระทําการใด ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม อันเปนการขัดขวางหรือแทรกแซงการใชสิทธิหรือ
เสรีภาพของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนโดยมิชอบ
มาตรานี้มิใหใช บังคั บในกรณี ที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิ กวุฒิ สภารับเบี้ ยหวัด บํ าเหน็จบํ านาญ
เงินปพระบรมวงศานุ วงศ หรื อเงิ นอื่ นใดในลั กษณะเดี ยวกั น และมิ ใหใชบั งคั บในกรณี ที่ สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรหรื อสมาชิ ก
วุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนงกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิ สภา หรือกรรมการทีไ่ ด รับแตงตั้งในการบริหาร
ราชการแผนดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภา หรือกรรมการตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ไวเปนการเฉพาะ
ใหนํา (๒) และ (๓) มาบังคับใชแกคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาและ
บุคคลอื่นซึ่งมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภานั้นที่ดําเนินการในลักษณะผูถูกใชผูรวม
ดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย

-๕๖.๓ บุ คคลผู ถูก เสนอชื่อ ต อสภาผู แ ทนราษฎรเพื่ อ พิ จารณาแต งตั้ งเป นนายกรั ฐมนตรีตอ งไมมี ลัก ษณะ
ตองหาม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๔))
มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวัน เลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ ง
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่ สุดแลวหรื อไม
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบดวย
๖.๔/๑ บุ คคลผู ถู กเสนอชื่อ ต อสภาผู แทนราษฎรเพื่ อพิ จ ารณาแต งตั้ งเปน นายกรั ฐมนตรีตองไม มี ลกั ษณะ
ตองหาม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๑๘))
มาตรา ๑๔๔ ในการพิ จารณาร างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณร างระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม และร างพระราชบั ญ ญั ติ โอนงบประมาณรายจ ายสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรจะแปรญั ต ติ
เปลี่ ยนแปลงหรื อแกไขเพิ่ มเติ มรายการหรื อจํานวนในรายการมิ ได แต อาจแปรญั ตติ ในทางลดหรื อตั ดทอนรายจ ายซึ่ งมิ ใช
รายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงิ นกู
(๒) ดอกเบี้ยเงินกู
(๓) เงิ น ที่ กํ าหน ดให จ า ยตามกฎหมายในการพิ จ ารณาของสภาผู แทนราษฎร วุ ฒิ สภา หรื อ
คณะกรรมาธิ การการเสนอ การแปรญั ตติ หรื อการกระทํ าด วยประการใด ๆ ที่ มีผลให สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรื อทางออมในการใช งบประมาณรายจาย จะกรทํามิได
ในกรณี ที่ สมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิ สภา มีจํ านวนไมน อยกวาหนึ่ งในสิบของจํ านวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท าที่ มีอยู ของแต ละสภา เห็นว ามี การกระทํ าที่ ฝ าฝ นบทบั ญญั ติ ตามวรรคสองให เสนอความเห็ นต อศาลรั ฐธรรมนู ญ
เพื่ อพิ จารณา และศาลรั ฐธรรมนู ญต องพิ จารณาวิ นิ จฉั ยให แล วเสร็ จภายในสิ บห าวันนั บแต วั นที่ ได รั บความเห็ นดั งกล าว
ในกรณี ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญวิ นิ จฉั ยว ามี การกระทํ าที่ ฝ าฝ นบทบั ญ ญั ติ ตามวรรคสอง ให การเสนอ การแปรญั ตติ หรื อ
การกระทํ าดั งกล าวเป นอันสิ้ นผล ถ าผูกระทํ าการดั งกล าวเป นสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิ สภา ให ผูกระทํ า
การนั้นสิ้นสุดสมาชิกภาพนั บแตวั นที่ ศาลรั ฐธรรมนูญมีคํ าวิ นิจฉัย และให เพิ กถอนสิ ทธิ สมั ครรับเลือกตั้ งของผู นั้น แต ในกรณี
ที่ ค ณะรั ฐมนตรี เป น ผู ก ระทํ าการหรื ออนุ มั ติ ให กระทํ าการหรื อรู ว ามี การกระทํ าดั งกล าวแล วแต มิได สั่ งยั บยั้ ง ให
คณะรั ฐมนตรี พนจากตํ าแหน งทั้ งคณะนั บแต วันที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คํ าวิ นิ จฉั ย และให เพิ กถอนสิ ทธิ สมั ครรับเลื อกตั้ งของ
รัฐมนตรี ที่ พนจากตําแหน งนั้ น เว นแต จะพิ สูจน ได วาตนมิ ได อยู ในที่ประชุ มในขณะที่ มีมติ และให ผู กระทํ าการดั งกลาวต อง
รับผิดชดใชเงินนั้นคืนพร อมด วยดอกเบี้ ย
เจ าหน าที่ ของรั ฐผู ใดจั ดทํ าโครงการหรื ออนุ มัติ หรื อจั ดสรรเงิ นงบประมาณโดยรู ว ามี การดํ าเนิ น การ
อั นเป นการฝ าฝ นบทบั ญ ญั ติ ตามวรรคหนึ่ งหรื อ วรรคสอง ถ าได บั นทึ กข อโต แย งไว เป น หนั งสื อหรื อมี หนั งสื อ แจ ง
ใหคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริ ตแห งชาติทราบ ใหพนจากความรั บผิ ด
การเรี ย กเงิ น คื นตามวรรคสามหรื อ วรรคสี่ ให กระทํ าได ภ ายในยี่ สิ บ ป นั บ แต วั น ที่ มี ก ารจั ด สรร
งบประมาณนั้น

-๖๖.๔/๒ บุคคลผู ถูก เสนอชื่ อต อสภาผู แทนราษฎรเพื่อ พิ จารณาแต งตั้ งเปน นายกรั ฐมนตรี ตอ งไมมี ลัก ษณะ
ตองหาม ดังนี้ (ประกอบ มาตรา ๙๘ (๑๘))
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เมื่อ ศาลฎีกาหรือศาลฎี กาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตําแหนง ทางการเมื องประทั บ
รับฟ องให ผูถู กกล าวหาหยุ ดปฏิ บัติ หนา ที่จ นกว าจะมีคํา พิพากษา เวน แต ศาลฎีกาหรือ ศาลฎีก าแผนกคดีอาญาของผู
ดํารงตํา แหนง ทางการเมืองจะมีคํา สั่งเปน อยางอื่ น ในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู ดํารงตํ าแหน ง
ทางการเมื องมี คํา พิพากษาว าผูถู กกลา วหามีพฤติ การณ หรือ กระทํ าความผิดตามที่ถู กกล าวหาแลว แต กรณี ใหผู ตอ ง
คําพิพากษานั้ นพน จากตํ าแหน งนับแตวันหยุดปฏิ บัติหน าที่ และให เพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลื อกตั้งของผูนั้ นและจะเพิ ก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบป ดวยหรือไมก็ไ ด
๗. หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน
การประกาศผลการเลื อกตั้ง และการอื่นที่เกี่ยวของ
มาตรา ๘๔ ในการเลื อกตั้งทั่ วไป เมื่ อมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดรับเลื อกตั้งถึ งรอยละเกาสิบ หาของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดแลว หากมีความจํ าเปนจะตองเรีย กประชุมรัฐสภาก็ ใหดําเนิ นการเรี ยกประชุ มรัฐสภา
ได โดยใหถื อวา สภาผูแ ทนราษฎรประกอบด วยสมาชิกเทาที่ มีอ ยูแ ตตอ งดํา เนิ นการให มีส มาชิ กสภาผู แทนราษฎรให
ครบตามจํานวนตามมาตรา ๘๓ โดยเร็ว ในกรณี เชนนี้ ใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดัง กลาวอยูในตํ าแหน งไดเพี ยงเท า
อายุของสภาผูแทนราษฎรที่เหลืออยู
มาตรา ๘๕ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ ง ใหใช วิธีออกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลับ โดยใหแตละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเขตละหนึ่งคนและผู มีสิทธิเลือกตั้ง มีสิทธิออกเสีย ง
ลงคะแนนเลือ กตั้ง ได คนละหนึ่ง คะแนน โดยจะลงคะแนนเลื อกผูส มัครรับ เลือ กตั้ งผูใ ด หรือ จะลงคะแนนไมเลื อกผูใ ด
เลยก็ได
ใหผู ส มัค รรั บเลือ กตั้ งซึ่ งได รั บคะแนนสู งสุ ดและมีค ะแนนสู งกวา คะแนนเสีย งที่ ไม เลื อกผูใ ดเป น ผูไ ด
รับเลือกตั้ง
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมั ครรับ เลือกตั้ง การออกเสียงลงคะแนน การนับ คะแนนการ
รวมคะแนน การประกาศผลการเลื อกตั้ง และการอื่น ที่เกี่ ยวข อง ใหเ ปน ไปตามพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ
วาด วยการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร โดยกฎหมายดั งกล าวจะกํ าหนดให ผูส มัครรับ เลือ กตั้ งต องยื่ นหลัก ฐาน
แสดงการเสียภาษีเงินไดประกอบการสมัครรับเลือกตั้งด วยก็ได
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศผลการเลือกตั้งเมื่ อตรวจสอบเบื้องตนแลว มี เหตุอั นควรเชื่อว า
ผลการเลือ กตั้ง เป น ไปโดยสุ จ ริต และเที่ ยงธรรม และมี จํ านวนไมน อ ยกว าร อยละเก า สิบ ห าของเขตเลื อกตั้ง ทั้ งหมด
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งตอ งตรวจสอบเบื้อ งตนและประกาศผลการเลื อกตั้ งใหแ ลวเสร็ จโดยเร็ว แตตอ งไมช ากว า
หกสิ บ วั น นั บ แต วั น เลื อ กตั้ ง ทั้ ง นี้ การประกาศผลดั ง กล า วไม เ ป น การตั ด หน า ที่ แ ละอํ า นาจของคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ งที่ จะดํา เนิน การสื บสวน ไต สวน หรื อวินิ จฉั ยกรณี ได มีเหตุอั น ควรสงสัย วามี การกระทํา การทุจ ริต ในการ
เลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมไมวาจะไดประกาศผลการเลือกตั้งแลวหรือ ไมก็ ตาม

-๗มาตรา ๙๐ พรรคการเมือ งใดส งผู สมัค รรับ เลื อกตั้ งแบบแบงเขตเลือกตั้ง แลว ให มีสิท ธิส งผูส มัค รรับ เลือ กตั้ ง
แบบบัญชีรายชื่อได
การสงผูสมัค รรับเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ ใหพรรคการเมืองจัด ทําบัญชีรายชื่อพรรคละหนึ่งบัญชีโดย
ผูสมัครรับเลือ กตั้งของแตล ะพรรคการเมืองต องไมซ้ํ ากัน และไมซ้ํ ากับรายชื่อ ผูสมัครรับเลื อกตั้งแบบแบ งเขตเลือกตั้ ง
โดยส งบัญ ชีร ายชื่ อดัง กลา วให คณะกรรมการการเลื อกตั้ งกอ นป ดการรับ สมัค รรับ เลือ กตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
การจัดทํา บัญชีรายชื่อตามวรรคสอง ตองใหส มาชิกของพรรคการเมืองมีส วนรวมในการพิจ ารณาดว ย
โดยตองคํานึงถึงผูสมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคตาง ๆ และความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง
มาตรา ๙๑ การคํานวณหาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีร ายชื่อของแตล ะพรรคการเมือ งใหดํา เนินการ
ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) นําคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมั ครรับเลื อกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไดรั บ
จากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งหารดวยหารอยอันเปนจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผูแทนราษฎร
(๒) นํ าผลลั พธต าม (๑) ไปหารจํานวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมือ งแต ละพรรคที่ ไดรั บ
จากการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนรา ษฎร แบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง ทุ ก เขต จํ า นวน ที่ ไ ด รั บ ให ถื อ เป น จํ า นวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได
(๓) นํ า จํ า น วน สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ พรรคการเมื อ งจะพึ ง มี ไ ด ต าม (๒) ลบด ว ยจํ า น วน
สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรแบบแบง เขตเลื อกตั้ง ทั้งหมดที่พรรคการเมือ งนั้นไดรับเลือกตั้ งในทุ กเขตเลือกตั้ งผลลั พธคื อ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะไดรับ
(๔) ถ าพรรคการเมื องใดมีผู ไดรั บเลื อกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบ งเขตเลื อกตั้ งเท ากั บ
หรื อ สู งกว า จํ า นวนสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรที่ พรรคการเมื อ งนั้ น จะพึ ง มี ไ ด ต าม (๒) ให พรรคการเมื อ งนั้ น มี
สมาชิก สภาผู แทนราษฎรตามจํ านวนที่ได รับ จากการเลือ กตั้ งแบบแบ งเขตเลือ กตั้ ง และไม มีสิ ทธิไ ดรั บการจัด สรร
สมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรแบบบั ญชีร ายชื่ อ และให นําจํ านวนสมาชิก สภาผูแทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อ ทั้งหมดไป
จัดสรรใหแกพรรคการเมืองที่ มีจํานวนสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรแบบแบง เขตเลือกตั้งต่ํา กวาจํานวนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรที่ พรรคการเมื อ งนั้ น จะพึ งมี ไ ด ต าม (๒) ตามอั ต ราส ว น แต ต อ งไม มีผ ลให พรรคการเมื อ งใดดั ง กล า วมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกินจํานวนที่จะพึงมีไดตาม (๒)
(๕) เมื่อได จํานวนผู ไดรับเลือ กตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแตละพรรคการเมือ งแลว ให ผูสมัครรั บเลือกตั้ ง
ตามลํ าดั บหมายเลขในบัญ ชี รายชื่ อสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบบั ญ ชีร ายชื่อ ของพรรคการเมื องนั้น เป น ผูได รั บ
เลือกตั้ งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรในกรณีที่ผู สมัครรับเลือ กตั้งผูใ ดตายภายหลั งวันปด รับสมั ครรับเลือกตั้ง แตกอ น
เวลาปดการลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ใหนําคะแนนที่มีผูลงคะแนนใหมาคํานวณตาม (๑) และ (๒) ดวย
การนับ คะแนน หลั กเกณฑและวิธีการคํานวณ การคิดอั ตราสว น และการประกาศผลการเลือ กตั้งให
เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

-๘มาตรา ๙๒ เขตเลือกตั้งที่ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งรายใดไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกวาคะแนนเสียงที่ไมเลือ ก
ผูใดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหมและมิใหนับคะแนนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งแต
ละคนไดรับไปใชในการคํานวณตามมาตรา ๙๑ ในกรณีเชนนี้ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการใหมีการรับสมัคร
ผูสมัครรับเลือกตั้งใหม โดยผูสมัครรับเลือกตั้งเดิมทุกรายไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหมนั้น
มาตรา ๙๓ ในการเลือ กตั้ งทั่ วไป ถา ตอ งมี การเลื อ กตั้ งแบบแบ งเขตเลือ กตั้งใหม ในบางเขตหรื อบางหน ว ย
เลือกตั้ งกอนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือ การเลื อกตั้งยั งไมแล วเสร็จ หรือยั งไมมีก ารประกาศผลการเลือกตั้ง ครบทุ ก
เขตเลือ กตั้ งไม วาด วยเหตุ ใด การคํา นวณจํ านวนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรที่แ ตละพรรคการเมือ งพึ งมี และจํา นวน
สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรแบบบั ญ ชีร ายชื่อ ที่ แต ละพรรคการเมือ งพึ ง ไดรั บ ให เป นไปตามหลัก เกณฑ วิ ธีก าร และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในกรณีที่ ผลการคํ านวณตามวรรคหนึ่ง ทําใหจํา นวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญ ชีรายชื่อ ของ
พรรคการเมื องใดลดลง ใหสมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบบัญชีร ายชื่อ ของพรรคการเมื องนั้น ในลํา ดับทา ยตามลําดั บ
พนจากตําแหนง
มาตรา ๙๔ ภายในหนึ่งป หลังจากวัน เลือ กตั้งอั นเปน การเลือกตั้งทั่ว ไป ถ าตองมีการเลือ กตั้งสมาชิก สภาผูแทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ใดขึ้นใหม เพราะเหตุที่การเลือกตั้ง
ในเขตเลื อกตั้ งนั้ นมิ ได เป นไปโดยสุ จริ ตและเที่ ยงธรรม ให นํ าความในมาตรา ๙๓ มาใช บั งคั บโดยอนุ โลม
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทนตําแหนงที่วางไมวาดวยเหตุใดภายหลังพนเวลาหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งทั่วไป
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม คือ ระบบเลือกตั้งแบบจั ดสรรปนส วนผสม
(Mixed Member Apportionment System หรือ MMA)
ในมาตรา ๙๑ ไดระบุการคํานวณสัดสวนของ จํานวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งแตกตางจากของเดิม กลาวคือ
รธน. ๒๕๖๐ ไดกําหนดใหมี ส.ส. ทั้งหมด ๕๐๐ คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขต ๓๕๐ คน และมาจากแบบบัญชี
รายชื่อ ๑๕๐ คน โดยที่มาของ ๑๕๐ คนนั้น มีวิธีการคํานวณ ดังตัวอยางตอไปนี้
๑. นําคะแนนของทุกพรรคการเมืองในทุกเขตเลือกตั้งมารวมกัน สมมติวาไดทั้งหมด ๔๐ ลานคะแนนเสียง
๒. นําคะแนนทั้งหมดของทุกพรรค หารดวย ๕๐๐ (จํานวน ส.ส. ตาม รธน.) ในทีนี้จะได ๘ หมื่นคะแนน
๓. นําคะแนน ขอ ๒ มาหารกับคะแนนทั้ งประเทศของ "แตละพรรค" สมมติ พรรค A ได ๑๘ ล านเสียง ในที นี้
ตอ งเอา ๑๘ ลา น หาร ๘ หมื่น จะได ๒๒๕ คน ซึ่ง ๒๒๕ คนนี้ คือ จํ านวนส.ส.ที่ พรรคนั้ น พึง มี (ทั้ง แบ งเขต +
บัญชีรายชื่อ)
๔. นําเลขที่ไดจากขอ ๓ มาลบกับจํานวนส.ส.แบบแบงเขตที่แตละพรรคได สมมติ พรรค A ได ส.ส.แบงเขต ๒๐๐
คนจาก ๓๕๐ คน ในที่นี้จะได ๒๒๕ - ๒๐๐ = ๒๕ คน
สรุปแลว พรรค A จะได ส.ส. แบบแบงเขต ๒๐๐ คน และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ๒๕ คน

-๙-

มาตรา ๙๗ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังต อไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปนับถึงวันเลือกตั้ง
(๓) เป นสมาชิก พรรคการเมือ งใดพรรคการเมือ งหนึ่ งแต เพียงพรรคการเมือ งเดี ยวเป นเวลาติ ดตอ กันไม นอ ย
กวาเกา สิบวันนั บถึงวัน เลือกตั้ ง เวนแตในกรณีที่มีก ารเลือ กตั้งทั่ว ไปเพราะเหตุยุ บสภาระยะเวลาเกาสิ บวันดัง กลาวให
ลดลงเหลือสามสิบวัน
(๔) ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังต อไปนี้ดวย
(ก) มีชื่ ออยูใ นทะเบียนบานในจังหวัดที่ สมัครรับเลื อกตั้ งมาแลวเป นเวลาติดต อกัน ไมนอ ยกวา หาป นับถึ ง
วันสมัครรับเลือกตั้ง
(ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือ กตั้ง
(ค) เคยศึกษาในสถานศึ กษาที่ ตั้งอยู ในจั งหวัดที่สมั ครรับเลื อกตั้ งเปนเวลาติ ดต อกันไมน อยกว าหาป การศึ กษา
(ง) เคยรับ ราชการหรื อปฏิ บัติ หน าที่ ในหนว ยงานของรั ฐ หรื อเคยมี ชื่ ออยูใ นทะเบีย นบ านในจัง หวั ด ที่
สมัครรับเลือกตั้ง แลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป
มาตรา ๙ ๘ บุ คคลผู มี ลั ก ษณะดั ง ต อ ไปนี้ เป น บุ คคลต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๒) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต
(๓) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อ มวลชนใด ๆ
(๔) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหา มมิให ใชสิทธิ เลือกตั้งตามมาตรา ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเปนการชั่ว คราวหรือถูกเพิกถอนสิ ทธิสมั ครรับเลือ กตั้ง
(๖) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขัง อยูโดยหมายของศาล
(๗) เคยไดรับ โทษจําคุ กโดยไดพนโทษมายังไมถึง สิบป นับถึ งวัน เลือ กตั้ง เวน แตใ นความผิ ดอัน ไดก ระทํ าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เคยถูก สั่งให พนจากราชการ หน วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิส าหกิ จเพราะทุ จริตต อหน าที่ห รือถื อวากระทํ า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๙) เคยตองคําพิ พากษาหรื อคํา สั่งของศาลอันถึ งที่ สุดใหทรั พย สินตกเป นของแผน ดินเพราะร่ํา รวยผิด ปกติ
หรื อ เคยตอ งคํา พิ พากษาอัน ถึ งที่ สุ ด ให ล งโทษจํ า คุ กเพราะกระทํ า ความผิด ตามกฎหมายว าด ว ยการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยต องคําพิ พากษาอัน ถึงที่ สุดวา กระทํ าความผิดต อตําแหนง หนาที่ ราชการหรือตอ ตําแหนงหน าที่ใ น
การยุ ติธรรม หรือ กระทําความผิดตามกฎหมายว าดว ยความผิ ดของพนั กงานในองค การหรือ หนว ยงานของรัฐ หรื อ
ความผิด เกี่ย วกั บทรัพย ที่ก ระทํ าโดยทุ จริต ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิด ตามกฎหมายว าดว ยการกู ยืมเงิน ที่
เปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายว าดวยยาเสพติ ดในความผิดฐานเปน ผูผลิต นํ าเขา สงออก หรือผู คา กฎหมายว า
ดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือ หรือเจาสํ านักกฎหมายวาด วยการปอ งกันและปราบปรามการคามนุษย หรื อ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิ ดฐานฟอกเงิน

-๑๐(๑๑) เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ ง
(๑๒) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง
(๑๓) เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
(๑๔) เปนสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเปนสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุ ดลงยัง ไมเ กินสองป
(๑๕) เปนพนักงานหรื อลู กจางของหน วยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรั ฐ
(๑๖) เปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
(๑๗) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง
(๑๘) เคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุตามมาตรา ๑๔๔ หรือมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
(ประกอบมาตรา ๘๙ (๔))
มาตรา ๙๖ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวัน เลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือ กตั้ง
(๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่ สุดแลวหรื อไม
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบดวย
(ประกอบ มาตรา ๘๙ (๑๘))
มาตรา ๑๔๔ ในการพิ จารณาร างพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณร างระราชบั ญญั ติ
งบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม และร างพระราชบั ญ ญั ติ โอนงบประมาณรายจ ายสมาชิ กสภาผู แทนราษฎรจะแปรญั ต ติ
เปลี่ ยนแปลงหรื อแกไขเพิ่ มเติ มรายการหรื อจํานวนในรายการมิ ได แต อาจแปรญั ตติ ในทางลดหรื อตั ดทอนรายจ ายซึ่ งมิ ใช
รายจายตามขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เงินสงใชตนเงิ นกู
(๒) ดอกเบีย้ เงินกู
(๓) เงิ น ที่ กํ าหน ดให จ า ยตามกฎหมายในการพิ จ ารณาของสภาผู แทนราษฎร วุ ฒิ สภา หรื อ
คณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญั ตติ หรื อการกระทํ าด วยประการใด ๆ ที่ มีผลให สมาชิ กสภาผู แทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภาหรือกรรมาธิการมีสวนไมวาโดยทางตรงหรื อทางออมในการใช งบประมาณรายจาย จะกระทํามิได
ในกรณี ที่ สมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรื อสมาชิกวุฒิ สภา มีจํ านวนไมน อยกวาหนึ่ งในสิบของจํ านวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท าที่ มีอยู ของแต ละสภา เห็นว ามี การกระทํ าที่ ฝ าฝ นบทบั ญญั ติ ตามวรรคสองให เสนอความเห็ นต อศาลรั ฐธรรมนู ญ
เพื่ อพิ จารณา และศาลรั ฐธรรมนู ญต องพิ จารณาวิ นิ จฉั ยให แล วเสร็ จภายในสิ บห าวันนั บแต วั นที่ ได รั บความเห็ นดั งกล าว
ในกรณี ที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญวิ นิ จฉั ยว ามี การกระทํ าที่ ฝ าฝ นบทบั ญญั ติ ตามวรรคสอง ให การเสนอ การแปรญั ตติ หรื อการ
กระทํ าดั งกลาวเป นอันสิ้นผล ถ าผู กระทํ าการดั งกลาวเป นสมาชิ กสภาผูแทนราษฎรหรื อสมาชิกวุ ฒิสภา ใหผู กระทํ าการนั้ น
สิ้นสุ ดสมาชิ กภาพนั บแต วั นที่ ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คําวิ นิ จฉั ย และให เพิ กถอนสิ ทธิ สมั ครรั บเลื อกตั้ งของผู นั้ น แต ในกรณี ที่
คณะรั ฐมนตรี เป นผู กระทํ าการหรืออนุ มัติใหกระทํ าการหรื อรู วามีการกระทํ าดังกล าวแล วแต มิไดสั่ งยั บยั้ง ให คณะรัฐมนตรี
พนจากตํ าแหน งทั้ งคณะนั บแต วั นที่ศาลรั ฐธรรมนู ญมี คํ าวิ นิ จฉั ย และให เพิ กถอนสิทธิ สมั ครรับเลื อกตั้ งของรัฐมนตรี ที่ พน
จากตํ าแหน งนั้ น เวนแตจะพิ สูจน ไดว าตนมิ ได อยู ในที่ ประชุ มในขณะที่มีมติ และให ผูกระทําการดั งกลาวต องรับผิดชดใช เงิ น
นั้นคืนพรอมดวยดอกเบี้ ย

-๑๑เจ าหน าที่ ของรัฐผู ใดจั ดทํ าโครงการหรื ออนุ มัติ ห รือจั ดสรรเงิ นงบประมาณโดยรู ว ามี การดํ าเนิ นการ
อั นเป น การฝ าฝ นบทบั ญญั ติ ตามวรรคหนึ่ งหรื อวรรคสอง ถ าได บั นทึ กข อ โต แย งไว เป น หนั งสื อหรื อมี ห นั งสื อแจ ง
ใหคณะกรรมการปองกั นและปราบปรามการทุจริ ตแห งชาติทราบ ใหพนจากความรั บผิ ด
การเรี ยกเงิ น คืน ตามวรรคสามหรื อวรรคสี่ ใหก ระทํ า ได ภ ายในยี่ สิ บ ป นับ แต วัน ที่ มีการจัด สรร
งบประมาณนั้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ ได รั บ แจ ง ตามวรรคสี่ ใ ห
คณะกรรมการปอ งกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติดํา เนินการสอบสวนเปนทางลับโดยพลั น หากเห็น วากรณี
มีมูล ให เสนอความเห็ นต อ ศาลรัฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ ดํา เนิ น การตอ ไปตามวรรคสาม และไม วา กรณี จ ะเป นประการใด
คณะกรรมการป องกันและปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติและศาลรัฐ ธรรมนูญ หรือบุ คคลใดจะเปดเผยขอมูล เกี่ยวกั บ
ผูแจงมิได
(ประกอบ มาตรา ๘๙ (๑๘))
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม เมื่ อศาลฎีกาหรือศาลฎีก าแผนกคดีอ าญาของผู ดํารงตํ าแหนงทางการเมืองประทั บ
รับฟอ งให ผูถูก กลาวหาหยุดปฏิบัติ หนา ที่จนกวา จะมี คําพิ พากษา เว นแต ศาลฎีกาหรือ ศาลฎี กาแผนกคดีอ าญาของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือ งจะมีคํา สั่งเปนอยางอื่น ในกรณี ที่ศาลฎีก าหรือศาลฎีกาแผนกคดี อาญาของผูดํารงตําแหน ง
ทางการเมือ งมีคํ าพิ พากษาวาผู ถูกกลา วหามีพฤติก ารณห รือกระทํ าความผิดตามที่ถูก กล าวหาแลวแตกรณี ใหผู ตอ ง
คําพิพากษานั้น พนจากตําแหนงนับแตวันหยุ ดปฏิบั ติหนาที่ และใหเพิกถอนสิทธิ สมัครรั บเลือกตั้งของผู นั้นและจะเพิ ก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไมเกินสิบป ดวยหรือไมก็ไ ด
มาตรา ๒๓๕ วรรคสี่ ผู ใดถู กเพิ กถอนสิท ธิส มัครรับ เลือ กตั้ งไม วา ในกรณี ใด ผูนั้ นไมมี สิทธิ สมั ครรับ เลือ กตั้ ง
หรือ สมั ครรั บเลือกเป นสมาชิ กสภาผู แทนราษฎร สมาชิก วุฒิ สภา สมาชิ กสภาทองถิ่น หรือ ผูบ ริห ารท องถิ่น ตลอดไป
และไมมีสิทธิดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด ได บั ญญั ติไ วว า “เมื่ อมี การเลื อ กตั้ งทั่ วไปครั้ งแรกภายหลัง จากวั นประกาศใชรั ฐธรรมนู ญ
สมาชิ กสภานิ ติบัญ ญัติ แหง ชาติ จะสมัครรับเลือกตั้งเป นสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรมิไ ด เว นแต จะไดพน จากตําแหน ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในเกาสิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้”
มาตรา ๒๖๕ วรรคสาม ไดบัญ ญัติไ ววา “ใหนํา ความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช บังคับ แกการสมัค รรับเลือกตั้ ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูดํารงตําแหนงในคณะรักษาความสงบแห งชาติดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๖๖ วรรคสาม ไดบัญ ญัติไ ววา “ใหนํา ความในมาตรา ๒๖๓ วรรคเจ็ด มาใช บังคับ แกการสมัค รรับเลือกตั้ ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดวยโดยอนุโลม”

-๑๒-

การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง
ผู อํ า น วยการการ เลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง จะแจ ง ให ผู มีสิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ลงเวลา
ในสมุด ลงทะเบีย นการรับ สมั คร และให ยื่น ใบสมั ครรับ เลือ กตั้ งด วยตนเองตอ ผูอํ านวยการการเลื อกตั้ง ประจํา เขต
เลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ กําหนดไวในเขตเลือกตั้งนั้ นภายในระยะเวลาการรับสมัคร พร อมเอกสารประกอบการสมัค ร
รับเลือกตั้ง ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบรับรองแพทย
๔. หนั งสือรั บรองการสง ผูสมัค รแบบแบงเขตเลือ กตั้งของหัวหนาพรรคการเมือ งซึ่งตอ งมีคํา รับรอง
ดวยวาไดดําเนินการถูกตองครบถวนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา พรรคการเมื องแลว ตามแบบ ส.ส. ๔/๘
๕. หลั กฐานแสดงการเสีย ภาษี เงิน ได บุ คคลธรรมดาเป น เวลาติด ตอ กั นสามป นับ ถึ งป ที่ สมั ครรั บ
เลื อ กตั้ ง ของผู ส มั ค ร เว น แต เ ป น ผู ไม ไ ด เ สี ย ภาษี เงิ น ได ให ทํ า หนั ง สื อ ยื น ยั น การไมได เสี ย ภาษี พร อ มทั้ ง สาเหตุ
แหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗
๖. รู ป ถ ายหน า ตรงไม ส วมหมวกและไม ส วมแว น ตาดํ า ขนาดกว างประมาณ ๘.๕ เซนติเ มตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ รูป
๗. เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๘. สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ที่ ผู ส มั ค รนํ ามาแสดงตนว า เป น ผู มีคุ ณสมบั ติค รบถ ว นและไม มีลัก ษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ
๙. เอกสารสรุป ยอประวัติ ของผู สมัค รหรื อพรรคการเมือ งที่สมั ครเพื่ อใช ในการแนะนําตั วตามแบบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
๑๐. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศกําหนด
หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) และ (๘) ใหผูสมัครรับรองความถูกตองดวย
ขอควรทราบ
เมื่อผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดออกใบรับแกผูส มัครรับ เลือกตั้ งใดแล ว
๑. หามมิใหผูสมัครนั้นถอนการสมัครรับเลือกตั้ง
๒. หามมิใหผูสมัครนั้นยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือ เขตเลื อกตั้ งอื่นอีก
๓. ให ค า ธรรมเนี ย มการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตกเป น ของกองทุ น เพื่ อ การ พั ฒ น าพร รคการเมื อ ง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง

-๑๓การถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรื อเปลี่ยนแปลงผูสมั ครรับ เลือ กตั้ง
ภายหลั งที่ ผู อํา นวยการการเลื อ กตั้ งประจํ า เขตเลื อ กตั้ งไดอ อกใบรั บ ให แก ผู สมั ค รแลว ปรากฏ
ขอเท็จจริงวา
๑. ผูสมัครตาย
๒. ผูสมัครขาดคุณสมบัติ
๓. ผูสมัครมีลักษณะตองหามมิ ใหใชสิทธิส มัครรับ เลือกตั้ง
ใหพรรคการเมือง หรือ ผู สมัครรายใหม ยื่นหลักฐานการตาย การขาดคุณสมบัติ หรือมีลั กษณะตองห ามมิให ใชสิท ธิ
สมั ค รรั บ เลื อกตั้ ง เพื่ อขอเปลี่ย นแปลงแทนผูส มั ค รนั้ น ต อผู อํ านวยการการเลือ กตั้ง ประจํา เขตเลื อกตั้ ง ซึ่ งต อ ง
ดําเนินการตามขั้นตอนการสมั ครรับ เลื อกตั้งใหแ ลวเสร็จก อนการป ดรับ สมัคร

Within the specified period (ภายในระยะเวลากําหนด)
ขอถอนการสมัค ร
หรือ

พรรคการเมือง
ขอเปลี่ยนผูสมัค ร

ผูสมัค รเดิมตาย ผูสมัค รเดิมขาดคุณสมบัต ิหรือมีลักษณะตองหาม

ผูสมัค รใหม

เอกสารประกอบการยื่นขอถอนการสมั ครรับ เลื อกตั้งหรือ เปลี่ยนแปลงผู สมัครรั บเลือ กตั้ง
๑. แบบพิ มพ ส.ส. ๔/๙ หนั ง สื อ ขอถอนการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ งหรื อ เปลี่ย นแปลงผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
๒. หลั ก ฐานการตาย หลั กฐานการขาดคุ ณสมบั ติ หรื อหลั ก ฐานการมีลั ก ษณะต อ งห ามมิ ให ใ ชสิ ท ธิส มั ค ร
รับเลือกตั้ง
๓. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ งของผูส มัครรับ เลือกตั้งแทน
๔. การตรวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และการออกใบรับ ใบสมั ค รให ดํ า เนิ น การ
ใหแลวเสร็จกอนการปดรับสมัคร

-๑๔การยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเมื อ งใดได ส ง ผูส มั ค รรับ เลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง และ
ผูอํ า นวยการการเลื อกตั้ ง ประจํ าเขตเลื อกตั้ ง ได อ อกใบรับ ใบสมั ค รรับ เลือ กตั้ งแล ว ใหพรรคการเมื อ งนั้ น มี สิ ท ธิ
สง ผู ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ งสมาชิก สภาผู แทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ไดพรรคละหนึ่ ง บั ญ ชี มีจํา นวนผู สมั ค รไม เ กิ น
หนึ่ ง ร อ ยห า สิ บ คน ตามหลั ก เกณฑ วิธี ก ารที่ กํ า หนดไว ในกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยพรรคการเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให หั ว หน า พรรคการเมื อ งหรื อ ผู ซึ่ ง ได รั บ มอบหมายจากหั ว หน า พรรคการเมื อ ง ตามแบบ
ส.ส. ๔/๑๙ ยื่นบัญ ชีรายชื่อผูส มัครที่ พรรคการเมื องจัด ทําขึ้น ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๑ ตอคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
หรื อ ผูที่ ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ง มอบหมายกอ นปด การรั บสมั ครรับ เลือ กตั้ง แบบแบง เขตเลื อกตั้ ง ณ สถานที่
กําหนด พรอมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับ เลือกตั้ ง ดังนี้
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. ใบรับรองแพทย
๔. หนั ง สื อ ยิ น ยอมให เสนอชื่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อกตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๐
๕. หนั ง สือ รั บ รองของพรรคการเมื องว าได ดํ าเนิ น การถู กต อ งครบถ วนตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว ตามแบบ ส.ส. ๔/๘
๖. หลั กฐานแสดงการเสีย ภาษีเ งิน ไดบุ ค คลธรรมดาเป นเวลาติ ดต อกั นสามป นับ ถึง ปที่ สมั ค รรั บ
เลื อ กตั้ ง ของผู ส มั ค ร เว น แต เ ป น ผู ไม ไ ด เ สี ย ภาษี เงิ น ได ให ทํ า หนั ง สื อ ยี น ยั น การไมได เสี ย ภาษี พร อ มทั้ ง สาเหตุ
แหงการไมไดเสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗
๗. รู ป ถ ายหน า ตรงไม สวมหมวกและไม ส วมแวน ตาดํ า ขนาดกว า งประมาณ ๘.๕ เซนติ เ มตร
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑๐ รูป
๗. เงินคาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๘. สํ า เนาหลั ก ฐานอื่ น ที่ ผูส มั ค รนํ า มาแสดงตนวา เป น ผู มีคุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นและไม มีลั ก ษณะ
ต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
๙. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หลักฐานเอกสารตาม (๑) (๒) และ (๘) ใหผูสมัครรับรองความถูกตองดวย
กรณี ตรวจสอบแล วปรากฏวา การยื่ นหลัก ฐานการสมั ครรับ เลือ กตั้ งครบถว น คณะกรรมการการเลื อกตั้งหรือ ผู ที่
ไดรับมอบหมาย ใหดํ าเนินการออกใบรับใบสมัครรับ เลือกตั้งให แกพรรคการเมืองนั้น โดยใหเรีย งตามลําดั บการยื่นใบ
สมัคร พรอมทั้งแจงผลการสมัครใหพรรคการเมืองทุก พรรคที่ได สมัครรับ เลือกตั้งแลวทราบดวย

-๑๕การจัดเก็บและการบัน ทึกขอมู ลหลัก ฐานการสมั คร
เมื่ อได ดํา เนิ น การรั บ สมั ค ร ส.ส. ทั้ งสองแบบเสร็จ สิ้ น คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สํ า นั กงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง จะตองดําเนินการ ดังนี้
๑. บันทึกขอมูลและเอกสารหลักฐานการสมัคร แบบแบงเขตเลือกตั้ง และ แบบบัญชีรายชื่อ เขาไป
ในโปรแกรมการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอรเน็ต และการจัดทําฐานขอมูลการสมัครรับเลือกตั้งใหถูกตองครบถวน
๒. จั ด ทํ า แฟ มเอกสารการชํา ระภาษี แ บบแบ ง เขตเลื อ กตั้ ง โดยแยกแฟ มเรี ย งรายชื่ อ ผู ส มั ค ร
ตามลําดับที่ไดสมัครใหเรียบรอย สามารถคนหาอางอิงและเรียกตรวจสอบไดงาย
๓. จัดทํา แฟมเอกสารการชําระภาษีแบบบัญชีรายชื่อ โดยแยกแฟ มแตละพรรคเรี ยงรายชื่ อผูสมัค ร
ตามลําดับที่ไดสมัครใหเรียบรอย สามารถคนหาอางอิงและเรียกตรวจสอบไดงาย
การรายงานและการเปดเผยผลการสมั ครรับ เลื อกตั้ง
๑. เมื่อ เสร็จ สิ้น กํา หนดเวลารั บสมั ครรับ เลือ กตั้ งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบแบง เขตเลื อกตั้ ง
ในแต ล ะวั น ให ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง แจ งผลการสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้ งประจํา เขตเลือกตั้ ง เพื่อรายงานผลการสมัครรั บเลือกตั้ง ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง ประจําจัง หวัด และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบเปนประจําทุกวัน
๒. เมื่อสิ้นสุด วันสุดทายของการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเลือ กตั้งแลว ให ผูอํานวยการการเลือกตั้ ง
ประจํ าเขตเลือ กตั้ง รายงานสรุปผลการรับ สมัค ร ให คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าเขตเลือกตั้ง เพื่อรายงานผล
การสมัครรับเลือกตั้งใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันที
๓. เมื่ อเสร็จสิ้ นกํ าหนดเวลารั บสมั ครรั บเลื อกตั้ งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบบั ญชี รายชื่อในแต
ละวัน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประชาสัมพันธผลการสมัครรับเลื อกตั้ง ผานสื่อมวลชนเปนประจําทุกวัน
๔. เมื่อสิ้ นสุดวัน สุดทายของการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีร ายชื่อแลว คณะกรรมการการเลือกตั้ ง
จัดทําสรุปผลการรับสมัคร ทั้ งแบบแบงเขตเลือกตั้ ง และแบบบัญ ชีรายชื่ อ เพื่อ แจงใหพรรคการเมือง ผูสมัค ร ผูสิท ธิ
เลือกตั้ง และสื่อมวลชน พรอมทั้งประกาศ และประชาสัมพันธเปนการทั่วไป ทันที
การประกาศรายชื่อผูสมัครรั บเลื อกตั้ง
ภายในเจ็ด วันนั บแต วันป ดรับ สมัค ร แบบบัญ ชีร ายชื่อ จะประกาศโดยคณะกรรมการการเลื อกตั้ ง
และแบบแบ งเขตเลื อกตั้ ง จะประกาศโดยผู อํานวยการการเลือ กตั้ งประจํา เขตเลือ กตั้ง โดยจะปด ประกาศรายชื่ อ
ผูสมัค ร ไว โดยเปดเผย ณ ที่ทํ าการการเลือ กตั้ง ประจํ าเขตเลือ กตั้ง และที่เลือ กตั้ง หรือ บริเวณใกลเคีย งกับ ที่เลื อกตั้ ง
หรือ สถานที่อื่ นที่ เห็น สมควร และประกาศอยา งนอ ยตอ งให มีชื่อ และชื่อ สกุล ผูสมั คร รูปถ ายผู สมั ครพรรคการเมือ ง
ที่สังกัด และหมายเลขประจําตัวผูสมัครที่จะใชในการลงคะแนน

-๑๖การยื่นคํารองคัดคานการสมั ครรับ เลื อกตั้ง และการปฏิบัติตามคํา สั่งศาลฎีกา
๑. กรณีผู อํานวยการการเลื อกตั้ งประจําเขตเลื อกตั้ งไมรั บสมั ครผู ใด หรือไมประกาศรายชื่อบุ คคล
ใดเป นผู สมั ค ร ให บุค คลนั้ น ผูมีสิ ทธิ ยื่น คํ าร องต อศาลฎี กาภายในเจ็ ดวั น นับ แตวั นที่ ไม รั บสมั ครหรื อ วัน ที่ ประกาศ
รายชื่อผู สมั คร แลว แตก รณี โดยไม ตองเสีย คาธรรมเนีย มศาลในการดํา เนิน กระบวนพิ จารณา โดยในการพิ จารณา
และวินิ จฉัยของศาลฎีกา ใหดํา เนินการให แลวเสร็จกอ นวันเลือกตั้ งไมนอ ยกวา สามวั น และเมื่อศาลฎีก ามีคําวิ นิจฉั ย
เชนใดแลว ให ศาลฎีกาแจ งคําวินิจฉัยไปยังผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง เพื่อ ดําเนินการตามคําวินิจฉั ย
ตอ ไปโดยเร็ว แตทั้ ง นี้ไ มก ระทบกระเทื อ นถึ ง การปฏิ บัติ ก อนทราบคํ า วินิ จฉั ย ของศาลฎี กา และเมื่ อ ผูอํ านวยการ
การเลื อ กตั้ งประจํ า เขตเลื อ กตั้ ง ได รั บ แจ ง คํ า สั่ ง ศาลฎี ก าแล ว ถ า ศาลฎี ก ามี คํ า สั่ ง ให รั บ สมั ค รบุ ค คลดั ง กล า ว
ใหผูอํ านวยการการเลือกตั้งประเขตเลือ กตั้งดํ าเนิน การประกาศชื่ อผูนั้ น ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๕ พรอ มทั้ง แจงการรั บ
สมัครใหผูนั้นทราบดวย
๒. ภายในเจ็ดวันนับแตวั นที่ผูอํานวยการการเลือ กตั้งประจําเขตเลือกตั้งไดประกาศรายชื่อผูสมัค ร
รับ เลื อกตั้ง หากผูมีสิ ทธิ เลื อกตั้ งหรือ ผูส มัค รผูใ ดเห็ น วา ผูมีชื่ ออยูใ นประกาศรายชื่ อ ของผู อํา นวยการการเลื อกตั้ ง
ประจําเขตเลือ กตั้งประกาศไม มีสิทธิ สมัครรั บเลือกตั้ ง ใหผู มีสิทธิเลื อกตั้งหรือผูส มัครผูนั้ นยื่นคํา รองตอ คณะกรรมการ
การเลื อกตั้ ง และเมื่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งมี คํ า วิ นิ จ ฉั ย เช น ใดแล ว ให แ จ งคํ า วิ นิ จ ฉั ย ไปยัง ผู อํ า นวยการ
การเลือ กตั้งประจําเขตเลือกตั้ ง เพื่อดํ าเนินการตามคําวินิจ ฉัยตอ ไปโดยเร็ว แตทั้ งนี้ไมก ระทบกระเทือ นถึงการปฏิบั ติ
กอนทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๓. การยื่น คําร องตามขอ ๒ คณะกรรมการการเลือ กตั้ง อาจแตงตั้ งคณะบุค คลรั บคํ าร องแทนโดย
ตรวจสอบขอเท็จจริ งและทําความเห็นส งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสามวัน และคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
พิจารณาใหแล วเสร็จก อนวัน เลือกตั้ง ไมนอยกวาสิบ วัน กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให ยกคําร องใหคํ าสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด
๔. กรณี ที่ค ณะกรรมการการเลือ กตั้ งมี คํา วินิ จ ฉัย ให ถอนการรั บสมัค รของผู ใด ให ผูนั้ น มีสิ ทธิ ยื่ น
อุท ธรณ คํา วิ นิจ ฉั ยดั งกล าวตอ ศาลฎีก าได ภายในสามวัน นั บแต วัน ที่ถู ก ถอนการรั บ สมั ค ร และในกรณี ที่ศ าลฎี ก า
ยังมิไ ดมีคํา วินิจ ฉัยเป นประการใดก อนวัน เลือ กตั้ง ใหการพิจ ารณาเปน อันยุ ติและใหดํ าเนิน การเลือกตั้งไปตามคําสั่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๕. ก อนวั นเลื อกตั้ ง หากผูอํ านวยการการเลื อกตั้ งประจําเขตเลือกตั้งตรวจสอบแลว เห็น วาผูส มัค ร
ผู ใดไม มี สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เนื่ อ งจ ากขาดคุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า มมิ ใ ห ใ ช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ใหยื่ นคํ าร องตอ ศาลฎี กาใหถ อนชื่อ ผูนั้ นออกจากประกาศรายชื่ อผู สมั คร เมื่ อผู อํา นวยการการเลื อกตั้งประจํา เขต
เลือกตั้งไดรับแจงคําสั่งศาลฎีกาแลว ถาศาลฎีกามีคําสั่งใหถอนชื่อของผูนั้น ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประเขตเลือกตั้ง
ดําเนินการประกาศถอนชื่อผูสมัคร ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๗ และแจงคําสั่งศาลฎีกาใหผูนั้นทราบดวย
ให นํา ความในหัว ข อ “การยื่ นคํ าร อ งคั ดค า นการสมัครรับ เลื อกตั้ งและการปฏิ บั ติตามคํ าสั่ ง ศาลฎี ก า” ของ
การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎรแบบแบ งเขตเลื อ กตั้ ง มาให ดํ าเนิน การในส ว นที่เ กี่ย วข องกั บ
ของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

-๑๗การสงเงินคาธรรมเนียมการสมัครเขากองทุ นเพื่ อการพัฒนาพรรคการเมือง
เมื่อการสมัครรับเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรแบบแบ งเขตเลื อกตั้ง สิ้นสุดลงแลว ในแตล ะวันให
ตรวจความถูกต องของจํานวนเงิน คาธรรมเนีย มการสมัค รกับ จํานวนผูส มัครวาถู กต องครบถวนหรื อไม หากเห็ นว า
ถูก ตอ งครบถ วนดีแ ล ว ให กํา กับ ดูแ ลการส งเงิน คา ธรรมเนี ยมการสมั ครเข ากองทุ นเพื่อ การพั ฒ นาพรรคการเมื อ ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือ งจนเสร็จสิ้น
ใหนํา ความในหั วขอ “การยื่น คํารอ งคัดคานการสมัครรับเลื อกตั้ งและการปฏิบั ติตามคําสั่ งศาลฎีกา” ของการ
สมัครรับเลื อกตั้ง สมาชิ กสภาผูแทนราษฎรแบบแบ งเขตเลือกตั้ง มาใหดํา เนินการในสวนที่ เกี่ยวของกั บ “การยื่ น
คํ า ร อ ง คั ด ค า นการสมั ครรั บ เลื อ กตั้ ง และการปฏิ บั ติ ตามคํ า สั่ ง ศาลฎี ก า” ของการ สมั ค ร รั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

แบบพิมพสําหรับในการสมัครรั บเลื อกตั้ง
ส.ส. ๔/๖
ส.ส. ๔/๗
ส.ส. ๔/๘
ส.ส. ๔/๙
ส.ส. ๔/๑๐
ส.ส. ๔/๑๖
ส.ส. ๔/๑๙
ส.ส. ๔/๒๐
ส.ส. ๔/๒๑
ส.ส. ๔/๒๓
ส.ส. ๔/๒๘
ส.ส. ๔/๒๙
ส.ส. ๔/๓๐

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง
หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง)
หนังสือแจงการไมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง
หนังสือมอบหมายทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง
หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค........
ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันสามปนับถึงที่สมัครรับเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ
หนังสือการแจงรายชื่ อบุ คคลที่พรรคการเมืองมีมติ เสนอสภาผู แทนราษฎรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแต งตั้ ง
เปนนายกรัฐมนตรีของพรรค ..........
หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ

ส.ส. ๔/๖

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
-------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่ ...................... (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ .........................................
สัญชาติ ......................................
(๒) เลขประจําตัวประชาชน
�-����-�����-��-�

รูปถายหรือภาพถาย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ป
(๕) เกิดบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..................................
หมูที่ ....... ถนน .........................................................
ตําบล/เทศบาล..........................................................
อําเภอ........................................................................

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

(๖) ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย................................. หมูที่ ....... ถนน ................................................................
ตําบล/เทศบาล.................................................อําเภอ......................................... จังหวัด .....................................................
รหัสไปรษณีย ...............................
(๗) สถานที่ติดตอ ............................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................ โทรสาร ................................................
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ .................................
(๑๐) คูสมรสชื่อ .......................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ชื่อ ......................................................................
(๑๒) คุ ณ สมบัติ อื่ นตามบทบัญญั ติข องรัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทย และพระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง คือ
(๑๒.๑) มีชื่ออยู ในทะเบียนบานในจังหวั ดที่สมัครรับเลือกตั้งติดตอ กันไมนอยกวา ..... นับถึงวัน สมัครรับเลือ กตั้ง ระหวา ง
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. .....

(ใบตอ)

ส.ส. ๔/๖

(๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเปนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยูในจั งหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน .....
การศึกษา ระหวางวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................พ.ศ. ....
(๑๒.๔) เคยรับ ราชการในตํ าแหนง หรือ ปฏิ บั ติห น าที่ ใ นหน วยงานของรั ฐ ............................ ระหวา งวั น ที่ ..... เดื อ น
.................... พ.ศ. ..... ถึ งวั นที่ .....……… เดือ น ….................... พ.ศ. ..... หรือ เคยมี ชื่อ ยูในทะเบี ยนบ านเลขที่ ..... หมู ที่ ..... ตรอก
.....................ซอย ................................... ถนน .................................. ตําบล/เทศบาล ............................... อํ าเภอ..............................
จังหวัด ............................. ในจังหวัดที่ส มัครรับเลื อกตั้งเปน เวลาติดตอ กันไมนอยกวา ๕ ป ระหวางวัน ที่ .....เดือน ...........................
พ.ศ. ……... .ถึงวันที่ ………. เดือน ............................. พ.ศ. .....
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด ..............................................
(๑๔) เคยเป น สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ป พ.ศ. ................. หรือ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ............................ หรื อสภานิ ติบั ญ ญั ติ
แหงชาติ ป พ.ศ. ....................................
(๑๕) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ ปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง (ถามี)
ขาพเจาผูส มัครรับเลือกตั้งของพรรค ...................................................... ขอสมัครรั บเลือกตั้ง เปนสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ..... จังหวัด ................................ และขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิก สภาผู แทนราษฎร โดยมีคุณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั กษณะต องห ามเป น ผู มีสิ ท ธิส มั ครรั บ เลื อกตั้ งสมาชิ ก สภาผูแ ทนราษฎร
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ............................................... ผูสมัคร
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ.

(ใบทาย)
บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ส.ส. ๔/๖

เขียนที่ ......................................
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .....
ขาพเจา ................................................... ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ…………….................................
ตําแหนง ............................................. ดังตอไปนี้
ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………….........................
...................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ
ถาม ท านเปนผู มีสิทธิ สมัครรั บเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และมีคุณสมบัติแ ละไมมี ลักษณะ
ตองหามเปนผูมีสิท ธิสมัครรั บเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชหรือไม
ตอบ ใช
ถาม ทานเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม
ตอบ ขาพเจาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค .................................
ขอ ความข า งต นนี้ ไ ด อ า นให ข า พเจ า ฟ ง แล ว ขอรั บ รองว า ถู ก ต อ งและขอยื นยั นในชั้นศาลได ด ว ย
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผูบันทึก/จด/อาน
คําสั่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไดสอบสวนแลว � ใหรับใบสมัคร
� ไมใหรับใบสมัครเพราะ ...............................
(ลงชื่อ) ...............................................
(.............................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .....

หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สําหรับผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง
แบบบัญชีรายชื่อ

ส.ส. ๔/๗

วันที่ ......เดือน ...................... พ.ศ. ....
เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง/ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ............................
หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อยืนยันวาขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ.................................................
หมาย เล ขประจํ า ตั ว ป ระชาชน...........................................เปนสมาชิ ก พ รรค ....................................................... ลําดั บ ที่
.................. เมื่อวันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ........ พรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้งที่ ...... จั งหวัด .....................
แบบบัญชีรายชื่อ สําหรับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในวันที่ ..... เดือน ............................. พ.ศ. ........ เปนผูไมไดเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ป พ.ศ. .... เนื่องจาก
กรณีไม ไ ด ส มรส มี เงิ นได ต ามมาตรา ๔๐ (๑ ) แ ห ง ป ระมวลรั ษ ฎ ากร เพียงอ ย า งเดี ย วไม เ กิ 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
กรณี สมรส มีเงิ นได ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห งประมวลรัษฎากร และ/หรือ มีเงิ นไดป ระเภทอื่ นนอกจาก
มาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ไมเกิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป
มีเงินไดที่ไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตามมาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร
(ลงชื่อ) ...............................................
(..................................................)
ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

หมายเหตุ
- มาตรา ๔๐ (๑) แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดเนื่องจากการจางแรงงานไมวาจะเปนเงินเดือน คาจาง เบี้ยเลี้ยง โบนัส เบี้ย
หวัด บําเหน็ จ บํานาญ เงินคาเช าบาน เงินที่ คํานวณได จากมูลคา ของการได อยูบานที่น ายจางใหอ ยูโดยไมเสี ยคาเชา เงิ นที่นายจา ง
จายชําระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจางมีหนาที่ตองชําระ และเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนใดๆ บรรดาที่ไดเนื่องจากการจางแรงงาน
- มาตรา ๔๒ แหงประมวลรัษฎากร หมายถึง เงินไดพึงประเมินที่ไดรับการยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได

หนังสือรับรองของหัวหนาพรรคการเมือง

ที่ ......................................

ส.ส. ๔/๘

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

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา นาย/นาง/นางสาว/ยศ .................................................................
เล ข ป ระจํ า ตัวป ระช าช น ........................................... เป นส มาชิก พ รรค ............................................................ลํ า ดั บ ที่
.................. เมื่ อ วั นที่ ........ เดื อ น ............................. พ.ศ. ........ โดยพ รรคก ารเมื อ งได ดํ า เนิ นการถู ก ต อ งครบถวนตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองแลว และพรรคไดสงสมัครเขารับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด .....................
แบบบัญชีรายชื่อ
ขาพเจ าขอรั บรองวาผูสมั ครรับ เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรดั งกลา วเปนผู มีสิท ธิสมัค รรับเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต องหามเปนผูมีสิ ทธิสมัครรับเลื อกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามบ ทบั ญ ญัติ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไท ย พระราชบั ญ ญั ติประกอ บรั ฐธรรมนู ญ ว า ด ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิก สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบั ญญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
การคั ดเลือ กไดดํ าเนินการตามหลัก เกณฑแ ละวิ ธีก ารที่กํ าหนดไวใ นพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว าด วยพรรค
การเมืองและขอบังคับของพรรคการเมือง

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

ส.ส. ๔/๙
หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง

ที่ ......................................

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

ตามที่ พ รรค............................ไดอ อกหนั ง สือ รั บรองว า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ......................................
เลข ประจําตัวประชาชน ........................................... เปนสมาชิ ก พ รรค ......................................... ลําดั บ ที่ .....................
เมื่อวั นที่ .. ...... เดื อน ............................. พ.ศ. ........ ซึ่งพรรคไดส งสมั ครเข ารับ เลือ กตั้ง สมาชิกสภาผู แทนราษฎรแบบแบ ง
เขตเลือกตั้งที่ ...... จัง หวัด ..................... สํา หรับ การเลือกตั้งสมาชิ กสภาผูแ ทนราษฎรในวันที่ ..... เดื อน .............................
พ.ศ. ........ นั้น
เนื่ อ งจาก นาย/นาง/นางสาว/ยศ ........................................................................................... เป น บุคคล ที่
........................................................................... (ขาดคุ ณ สมบั ติห รือ มี ลัก ษณะต องหา มการเป นผูส มั ครรับ เลื อกตั้ ง ตาม
กฎหมายที่เ กี่ย วข องมาตราใดหรือ ในกรณี เสี ย ชีวิ ต) จึง ขอถอนการสมั ครรับ เลื อกตั้ง /เปลี่ย นแปลงผู สมั ค รรับ เลื อกตั้ ง
ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

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

ส.ส. ๔/๑๐

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบแบงเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง)
-------------------------------------------------------ใบสมัครเลขที่ ...................... (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ .........................................
สัญชาติ ......................................

รูปถายหรือภาพถาย

(๒) เลขประจําตัวประชาชน
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
�-����-�����-��-�
(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ป
(๕) เกิดบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..................................
หมูที่ ....... ถนน .........................................................
ตําบล/เทศบาล..........................................................
อําเภอ........................................................................
จังหวัด ....................................................................... รหัสไปรษณีย ...............................
(๖) ที่อยูปจจุบันอยูบานเลขที่ ................. ตรอก/ซอย.......................................... หมูที่ ....... ถนน ......................................................
ตําบล/เทศบาล.............................................. อําเภอ........................................................ จังหวัด .................................................
รหัสไปรษณีย ...............................
(๗) สถานที่ติดตอ ............................................................................................................................................
โทรศัพท ................................................ โทรสาร ................................................
(๘) บิดาชื่อ ................................................................................. สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ............................................................................. สัญชาติ .................................
(๑๐) คูสมรสชื่อ .......................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมือง ชื่อ ......................................................................
(๑๒) คุณสมบัติอื่นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญั ติป ระกอบรัฐธรรมนูญ วา ด ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนดอยางใดอยางหนึ่ง คือ
(๑๒.๑) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดตอกันไมนอยกวา ..... นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหวาง
วันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ….

ส.ส. ๔/๑๐
(ใบตอ)
(๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเปนจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๑๒.๓) เคยศึกษาในสถานศึกษา ............................................... ที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน .....
การศึกษา ระหวางวันที่ ..... เดือน ..................... พ.ศ. ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ..................พ.ศ. ....
(๑๒.๔) เคยรับราชการในตํ าแหนงหรื อเคยปฏิบั ติหน าที่ใ นหน วยงานของรัฐ ............................ ระหวางวั นที่ ..... เดือ น
.................... พ.ศ. ..... ถึ งวั น ที่ .....……… เดือ น …............................ พ.ศ. ..... หรื อ เคยมี ชื่ อ ยูใ นทะเบี ย นบ า นเลขที่ ..... หมูที่ .....
ตรอก .................................................................ซอย ........................................ ถนน ......................................... ตํ าบล/เทศบาล
............................. อําเภอ......................... จังหวัด ............................... ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป
ระหวางวันที่ ................................เดือน ........................... พ.ศ. ……... .ถึงวันที่ ……….เดือน ................................ พ.ศ. .......
(๑๓) วุฒิการศึกษาสูงสุด ..............................................
(๑๔) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. ..... หรือสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....... หรือสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป พ.ศ. ........
(๑๕) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................
(๑๖) หลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ ปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้ง (ถามี)
(๑๗) หลักฐานหนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผูสมัครรับเลือกตั้ง
ขาพเจา ผูส มัครรับ เลื อกตั้ งของพรรค ...................................................... โดยขอสมัครรั บเลื อกตั้งเปน สมาชิก สภาผู แทน
ราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งที่ ..... จังหวัด ................................ แทนผูสมัครรับเลือกตั้งที่ข าดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ตองหาม และขา พเจาขอรับรองว าขาพเจ าเปนผู มีสิทธิสมั ครรับเลื อกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีคุณสมบัติ และไมมี ลักษณะ
ต อ งห า มเป น ผู มีสิ ท ธิ ส มัครรั บ เลือ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ............................................... ผูสมัคร
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ.

ส.ส. ๔/๑๐

(ใบทาย)
บันทึกการใหถอยคําของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (เปลี่ยนแปลง)

เขียนที่ ......................................
วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .....
ขาพเจา ................................................... ขอใหถอยคําดวยความสัตยจริงตอ…………….................................
ตําแหนง ............................................. ดังตอไปนี้
ถาม ทานใชหลักฐานใดบางมาใชประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ตอบ ขาพเจาไดนําหลักฐานที่ขาพเจาไดรับรองแลวประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………….........................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
ถาม ทานยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม
ตอบ ขาพเจาขอยืนยันรับรองความถูกตองหลักฐานเปนจริงทุกประการ
ถาม ท านเปนผู มีสิทธิ สมัครรั บเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร และมีคุณสมบัติแ ละไมมี ลักษณะ
ตองหามเปนผูมีสิท ธิสมัครรั บเลือกตั้ง ตามบทบัญญัติข องรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใชหรือไม
ตอบ ใช
ถาม ทานเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียวหรือไม
ตอบ ขาพเจาเปนสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคการเมืองเดียว คือ พรรค .................................
ขอ ความข า งต นนี้ ไ ด อ า นให ข า พเจ า ฟ ง แล ว ขอรั บ รองว า ถู ก ต อ งและขอยื นยั นในชั้นศาลได ด ว ย
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผูใหถอยคํา
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................) ผูบันทึก/จด/อาน
คําสั่งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ไดสอบสวนแลว � ใหรับใบสมัคร
� ไมใหรับใบสมัครเพราะ ...............................
(ลงชื่อ) ...............................................
(.............................................)
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............
วันที่ ........ เดือน ................................. พ.ศ. .....

หนังสือมอบหมาย
ทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง
ที่ ..................

ส.ส. ๔/๑๙

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

เรื่อง มอบหมายใหทําการแทนหัวหนาพรรคการเมือง
กราบเรียน ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ขา พเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................................... หั วหน าพรรค ....................................................
อยูบานเลขที่ .......... ถนน ..................... ตําบล ........................ อําเภอ ....................... จังหวัด .................................
ไดมอบหมายใหกรรมการบริหารพรรคชื่อ ๑. .....................................................................
๒. .....................................................................
เปนผูมีอํานาจทําการแทนขาพเจา ดังนี้ (ระบุอํานาจที่จะมอบหมายเปนขอๆ ใหชัดแจง)
๑. ..................................................................
๒. ..................................................................
ฯลฯ
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจา ............................................. จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน
(ลงชื่อหัวหนาพรรคการเมือง)

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

(ลงชื่อผูรับมอบหมาย)

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

(ลงชื่อชื่อพยาน)

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

(ลงชื่อชื่อพยาน)

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

(ลงชื่อชื่อพยาน)

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

หมายเหตุ ผูรับมอบหมายใหทําแทนหัวหนาพรรคการเมือง จะตองเปนกรรมการบริหารพรรคที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐

ส.ส. ๔/๒๐

หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
------------------------------------------------------ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................
สัญชาติ ........................................................................
(๒) เลขประจําตัวประชาชน

รูปถายหรือภาพถาย
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ

�-����-�����-��-�
(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ป
(๕) เกิดบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย .......................................
หมูที่ ....... ถนน ..............................................................
ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ .............................. จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ............................
(๖) ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ............................
หมูที่ .....ถนน .................. ตําบล/เทศบาล......................... อําเภอ ......................................จังหวัด .............................
รหัสไปรษณีย ..........................
(๗) สถานที่ติดตอ ................................................................ โทรศัพท ................................ โทรสาร ....................................
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๐) คูสมรสชื่อ ..................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองชื่อ ......................................................................
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................................................
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ป พ.ศ. ............หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ป พ.ศ. ...............
(๑๔) อาชีพสุดทายกอนสมัครรับเลือกตั้ง ..........................................................
โดยหนังสือฉบั บนี้ ขาพเจา ยินยอมใหพรรค ...................... เสนอชื่อ ขาพเจาสมัครรับเลือกตั้งเป นสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรค ............................ และขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยมีคุณสมบั ติและไมมีลัก ษณะตองหา มเปนผูมีสิท ธิสมัครรับเลือ กตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามบทบั ญญัติของรัฐ ธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) ............................................... ผูสมัคร
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....

บัญชีรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อของพรรค ..................................
-------------------------------------เลขที่ .................. (สําหรับเจาหนาที่กรอก)

ส.ส. ๔/๒๑

ขา พเจ า นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หั ว หน า พรรค .............. หรือ เป นผู รับ มอบจาก
หั ว หนาพ รรค ........................................... มี ที่ ตั้ งสํ า นัก งานใหญข อ งพ รรค อยู ณ บานเลข ที่ ………………หมู ที่ .......
ซอย …….............................. ถนน ............................. ตํ า บล /เท ศบาล .............................อํ า เภอ ............................. จั ง หวัด
......................... โทรศัพ ท ......................... และเป นพรรคการเมื องที่ นายทะเบี ยนไดจ ดแจงไวในทะเบีย นพ รรคก ารเมื อ ง
แล ว ขอ ยื่ นบั ญ ชี รายชื ่ อ ผู ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภ าผู แ ท นราษฎ รแบบบั ญ ชี ของพรรค ......................................
จํานวน .................. คน มีรายชื่อเรียงตามลําดับ ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อตัว - ชื่อสกุล

ที่อยูตามทะเบียนบาน

ฯลฯ
ข า พเจ า ขอรั บ รองว า ผูส มัค รรั บเลือ กตั้ งสมาชิก สภาผูแ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี รายชื่ อดัง กล า วเปนผูมี
สิทธิ สมัค รรับ เลือ กตั้งสมาชิ กสภาผู แทนราษฎร โดยมี คุณ สมบั ติแ ละไม มีลั กษณะตอ งหา มเป นผูมี สิท ธิสมั ครรับ เลือ กตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
การเลื อกตั้ งสมาชิก สภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐธรรมนู ญวาด วยพรรคการเมือง พ.ศ.
๒๕๖๐ และการคัดเลือกไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธี การที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
พรรคการเมืองและขอบังคับของพรรคการเมือง
ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ......................................
(....................................)
หัวหนาพรรค .....................................

ส.ส. ๔/๒๙
การแจงรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผูแทนราษฎร
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ของพรรค ..................................
-------------------------------------เลขที่ .................. (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขา พเจา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ................................. หัว หนา พรรค .............. หรือ เป นผู ไ ดรับมอบจาก
หัว หน า พรรค ............................ มี ที่ ตั้ง สํ า นั กงานใหญ ข องพรรค เลขที่ ..............หมู ที่ .......... ซอย ……..............................
ถนน ............................. ตํ า บล /เท ศบ าล .............................อํ า เภ อ ............................. จังห วั ด ......................... โท รศัพ ท
......................... และเป นพรรคการเมื องที่นายทะเบี ยนไดจ ดแจงไวในทะเบียนพรรคการเมืองแลว ขอแจงรายชื่อบุ คคลผู ที่
จะเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีของพรรค ......................................... ดังนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................
๓. นาย/นาง/นางสาว/ยศ ............................................................
ขาพเจาขอรับรองวาผูไ ดรับการแจงรายชื่อเพื่อจะเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้ง
เป น นายกรั ฐ มนตรี ดั ง กล า วเป นผู มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษ ณะต อ งห า มที่ จ ะเป นรั ฐ มนตรี ต ามมาตรา ๑๖ ๐ ขอ ง
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย และการคัดเลือ กไดดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองและขอบังคับของพรรคการเมือง
ยื่น ณ วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
(ลงชื่อ) ..........................................
(.......................................)
หัวหนาพรรค .....................................

ส.ส. ๔/๓๐

หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
------------------------------------------------------ใบแสดงความยินยอมเลขที่ ............ (สําหรับเจาหนาที่กรอก)
ขาพเจา
(๑) นาย/นาง/นางสาว/ยศ ...............................................
สัญชาติ ........................................................................
(๒) เลขประจําตัวประชาชน
รูปถายหรือภาพถาย
�-����-�����-��-�
ขนาด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมาณ
(๓) เกิดวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ....
(๔) อายุ ............. ป
(๕) เกิดบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย .......................................
หมูที่ ....... ถนน ..............................................................
ตําบล/เทศบาล ........................ อําเภอ ..............................
จังหวัด ............................ รหัสไปรษณีย ............................
(๖) ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ............................
หมูที่ .....ถนน .................. ตําบล/เทศบาล.........................
อําเภอ ......................................จังหวัด ............................. รหัสไปรษณีย ..........................
(๗) สถานที่ติดตอ ................................................................ โทรศัพท ................................ โทรสาร ....................................
(๘) บิดาชื่อ ...................................................... สัญชาติ .................................
(๙) มารดาชื่อ ...................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๐) คูสมรสชื่อ ..................................................................... สัญชาติ .................................
(๑๑) สังกัดพรรคการเมืองชื่อ ......................................................................
(๑๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด .............................................................................
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป พ.ศ. .................... หรือสมาชิกวุฒิสภา ป พ.ศ. ............หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ป พ.ศ. ...............
(๑๔) อาชีพสุดทาย ..........................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขา พเจายินยอมใหพรรค ...................... เสนอชื่อขาพเจาให สภาผูแทนราษฎรพิจารณาใหความเห็นชอบ
แต ง ตั้ ง เป น นายกรั ฐมนตรี และข า พเจ า ขอรั บ รองว า ข าพเจ า เป นผู มีคุณ สมบั ติ และไม มีลั ก ษณะต อ งห า มที่ จ ะเป น รั ฐ มนตรี
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และไมเคยทําหนังสือยินยอมใหเสนอชื่อขาพเจาใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี ใหพรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้งคราวนี้
(ลงชื่อ) ............................................... ผูย ินยอมใหเสนอชื่อ
(..............................................)
ยื่น ณ วันที่ ..... เดือน ......................... พ.ศ. ....

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้ง
จังหวัด......................................... เขตเลือกตั้งที่ ..........................
ชื่อผูสมัคร ......................................................................... สังกัดพรรค .............................................
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

๕
๖
๗

๘

สําหรับพรรคการเมือง
รายการ

สําหรับเจาหนาที่
จํานวน
หมาย
มี ไมมี มี ไมมี
แผน
เหตุ

ใบสมัครรับเลือกตั้ง
หนังสือรับรองการสงผูสมัครของหัวหนาพรรคการเมือง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ตามมาตรา ๙๗ ของรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
ก. สํา เนาทะเบี ย นบ านที่มี ชื่ อผู สมั ค รในจัง หวัด ที่ส มัค รรั บ เลือ กตั้ง เป นเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
ข. สําเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
ค. เอกสารรับรองการศึกษาที่เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัค ร
รับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปการศึกษา
ง. เอกสารรับรองการเคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานของรัฐเปนเวลา
ติด ตอ กั นไมนอ ยกวา ห าป หรือ สํ าเนาทะเบี ยนบ านที่ เคยมี ชื่อ ผู สมั ค รใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป แลวแตกรณี
ใบรับรองแพทย
รูปถาย ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. จํานวน ๑๐ รูป รวมที่ติดไวที่ใบสมัครรับเลือกตั้ง
หลักฐานอื่นๆ
๗.๑ ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
๗.๒ หลัก ฐานแสดงการเสียภาษีเ งินได บุคคลธรรมดาเปนเวลาติดต อกันสามป
นับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร หรือ
๗.๓ หนังสือยืนยันการไมไดเสียภาษีพรอมทั้งสาเหตุแหงการไมได เสียภาษี (แบบ 4/7)
๗.๔ สํา เนาหลั กฐานอื่ นๆ ที่ผู สมัครนํ ามาแสดงตนวาเปนผูมีคุณ สมบัติค รบถว น
และไม มีลั ก ษณะต องห ามมิ ให ใช สิ ทธิ ส มัค รรับ เลื อ กตั้ งตามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๗.๕ เอกสารสรุ ป ย อ ประวั ติ ของผู ส มั ครหรื อ พรรคการเมื อ งที่ สมั ค รเพื่ อ ใช
ในการแนะนําตัว
คาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมจํานวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ลงชื่อ .........................................
(........................................)
เจาหนาที่ผูตรวจสอบของพรรคการเมือง/ผูสมัคร
หมายเหตุ ใหทําเครื่องหมาย √ ในชอง (มี/ไมมี)

ลงชื่อ.........................
(..........................)
ผูตรวจสอบ
(จนท.ของ กกต.)

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
ชื่อผูสมัคร ......................................................... สังกัดพรรค ............................................ ลําดับที่ ..........
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๘

สําหรับพรรคการเมือง
รายการ

สําหรับเจาหนาที่
จํานวน
มี ไมมี
แผน

มี ไมมี หมายเหตุ

หนังสือยินยอมใหเสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ง
หนังสือรับรองการสงผูสมัครของหัวหนาพรรคการเมือง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
ใบรับรองแพทย
รูปถาย ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. จํานวน ๑๐ รูป รวมที่ติดไวที่ใบสมัครรับเลือกตั้ง
หลักฐานอื่นๆ
๗.๑ ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
๗.๒ หลั กฐานแสดงการเสี ยภาษีเ งินไดบุค คลธรรมดาเป นเวลาติ ดต อกั น
สามปนับถึงปที่สมัครรับเลือกตั้งของผูสมัคร หรือ
๗.๓ หนั งสื อยื นยันการไม ได เสี ยภาษี พรอมทั้ งสาเหตุ แห งการไม ได เสียภาษี
(แบบ 4/7)
๗.๔ สํา เนาหลั กฐานอื่ นๆ ที่ ผู ส มัค รนํ า มาแสดงตนวา เป นผู มี คุณ สมบั ติ
ครบ ถ ว นแ ละไมมี ลักษ ณ ะตองหามมิ ใ หใช สิ ท ธิ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาผูแทนราษฎร
คาธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมจํานวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง
ลงชื่อ .........................................
(........................................)
เจาหนาที่ผูตรวจสอบของพรรคการเมือง/ผูสมัคร

หมายเหตุ ใหทําเครื่องหมาย √ ในชอง (มี/ไมมี)

ลงชื่อ .........................
(...............................)
ผูตรวจสอบ
(จนท.ของ กกต.)

ฝายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ๓
สํานักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑
สํานักงานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง

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

