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ค าน า 
 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  1)      
พุทธศักราช 2564 ได้ก าหนดให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน คือ สมาชิกซึ่งมาจาก            
การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสี่ร้อยคน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจ านวน        
หนึ่งร้อยคน ซึ่งเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยให้ท าการรับสมัคร    
ไม่น้อยกว่าห้าวัน รวมถึงจะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะยื่นบัญชีรายชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
 
  การรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นขั้นตอนส าคัญประการหนึ่ งของกระบวนการจัดการเลือกตั้ ง              
ทั้งนี้  เ พ่ือให้กระบวนการเลือกตั้ งทั้ งหมดด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย           
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
 
  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งทุกคน             
ทั้งในส่วนกลาง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วม       
แสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะจนท าให้คู่มือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ไปด้วยดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 

กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สารบัญ                                     หน้า 
 
๑. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 หลักเกณฑ์ท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ 
 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๑ 
 ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ๑ 
 คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 3 
 ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ          3 

 
๒. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
   
 ประกาศวิธีการรบัสมัครรับเลือกตั้งและประกาศสถานที่ใช้รับสมัครรับเลือกตั้ง 5 
 การจัดหาสถานที่และการเตรียมสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง 5 
 การด าเนินการกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถรับสมัครรับเลือกตั้งได้  5 
 การรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 6 
 การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งและการออกใบรับใบสมัคร 7 
 การยื่นค าร้องขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง  8  
 การให้หมายเลขที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก 9                                                                                                                    
 การจัดเก็บเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 
 การรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้ง 10 
 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 10 
 การยื่นค าร้องคัดค้านการสมัครรับเลือกตั้ง และการปฏิบัติตามค าสั่งศาลฎีกา 11 
 การส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ๑2 

 
๓. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ  
 ประกาศวิธีการรับสมัครรับเลือกตั้งและก าหนดสถานที่ใช้รับสมัครรับเลือกตั้ง                                 ๑3 
 การจัดหาสถานที่และการเตรียมสถานที่สมัครรับเลือกตั้ง 13 
 การรับสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง                                              ๑3 
 การตรวจสอบหลักฐานการสมัครและการออกใบรับใบสมัคร ๑4 
 การให้หมายเลขที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก 15 
 การจัดเก็บและการบันทึกข้อมูลหลักฐานการสมัคร ๑6 
 การส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง ๑6 
 การประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ๑6 
 การยื่นค าร้องคัดค้านการสมัครรับเลือกตั้ง และการปฏิบัติตามค าสั่งศาลฎีกา ๑7  

 
4. การแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  
 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  ๑8  

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
         
 รายช่ือแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและแบบพิมพ์        

ส าหรับใช้ในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี 
 โครงสร้างคณะท างานผู้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ผังหน้าทีค่ณะท างานผู้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 ผังหน้าทีค่ณะท างานผู้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
 ผังขั้นตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งและแบบพิมพ์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 ผังข้ันตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งและแบบพิมพ์ แบบบัญชีรายชื่อ  
 ผังข้ันตอนการจับสลากเรียงล าดับการยื่นใบสมัคร  
 ตารางตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 ตารางตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

แบบบัญชีรายชื่อ 
 แบบพิมพ์ส าหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร       

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        

แบบบัญชีรายชื่อ 
 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่าจะเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
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  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 
 
 
  
  หลักเกณฑ์ทั่วไป บุคคลผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค
การเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ          
แบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว  
 
 
 

๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
๓. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว เป็นเวลาติดต่อกัน

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวัน
ดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 

๔. ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า       

ห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า         

ห้าปีการศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน           

ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
 

 
 

๑. ติดยาเสพติดให้โทษ 
๒. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๓. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
 ๔. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 ๕. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
 ๖. วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 
 
 

๑. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

หลักเกณฑ์ทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง       
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 ๗.  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 ๘. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 ๙. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 ๑๐. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 ๑๑. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

 ๑๒. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้ า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมาย   
ว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

 ๑๓. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
 ๑๔. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง  
 ๑๕. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 ๑๖. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี  
 ๑๗. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่

อ่ืนของรัฐ  
 ๑๘. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
๑๙. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

 ๒๐. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า      
ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง         
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 ๒๑. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง            
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน            
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 
           (มาตรา 41 มาตรา 42 และ มาตรา 43 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 86 ข้อ 87 และข้อ 88 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566)  
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๑. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

๓. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียว เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา ระยะเวลาเก้าสิบวัน
ดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 
                     
 

๑. ติดยาเสพติดให้โทษ 
๒. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๓. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
 ๔. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 ๕. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม่  
 ๖. วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
 ๗.  อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 ๘. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล  
 ๙. เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 ๑๐. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า

กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ  
 ๑๑. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย

ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

 ๑๒. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงิน
ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมาย   
ว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

 ๑๓. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง  
 ๑๔. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง  
 ๑๕. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
 ๑๖. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี  
 ๑๗. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่

อ่ืนของรัฐ  
 
 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ       
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 ๑๘. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ  
๑๙. อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

 ๒๐. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า      
ด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรง         
หรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 
 ๒๑. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง            
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจ
ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน            
ทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 
           (มาตรา 41 และมาตรา 42 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก             
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 101 ระเบียบคณะกรรมการ       
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) พุทธศักราช  ๒๕๖4  

          มาตรา ๖ ในวาระเริ่มแรก มิให้น าบทบัญญัติมาตรา ๘๓ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้ มาใช้บังคับจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

ในระหว่างที่ยังมิให้น าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยรัฐธรรมนูญนี้
มาใช้บังคับตามวรรคหนึ่ง ให้บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญนี้และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่ตราขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตาม
บทบัญญัตินั้นยังคงน ามาใช้บังคับต่อไป 
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  ๑. ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ ให้คณะกรรมการ           
การเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
โดยเริ่มสมัครไม่เกินยี่สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปใช้บังคับ และต้องก าหนดวัน        
รับสมัครไม่น้อยกว่าห้าวัน  

  ๒. ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศสถานที่รับสมัครตามแบบ ส.ส. ๔/๕ 
ภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันเลือกตั้ง และให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้          
ณ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง        
ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานเทศบาล และท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๓. การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ใช้วิธีการรับสมัคร       
ด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครประสงค์ยื่นสมัคร  
 
 
 

          ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จัดเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์
ส านักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ปริ้นเตอร์ 
สแกนเนอร์ เอกสารและแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการรับสมัคร       
รับเลือกตั้งไว้ให้พร้อม และจัดภายในบริเวณที่รับสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งจัดท าเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณ
โดยรอบที่รับสมัคร โดยท าป้ายรอบบริเวณท่ีก าหนดเพ่ือให้การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดเผย 
เพ่ือแจ้งเตือนมิให้บุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการรับสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัคร      
รับเลือกตั้งตามที่ก าหนด และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสับสนวุ่นวายในการด าเนินการรับสมัคร  โดยสถานที่รับสมัคร
รับเลือกตั้งควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่มีขนาดกว้างขวางเพียงพอที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งได้          
อย่างสะดวกตามข้ันตอนการรับสมัครและต้องมีลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลแลรักษาความสงบเรียบร้อยได้ 
 
 
   
 กรณีมีเกิดเหตุจ าเป็นเฉพาะพื้นที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งได้ เนื่องจาก     
เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอื่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั ้งประกาศก าหนดวัน        
รับสมัครเพ่ิมเติมโดยอาจก าหนดให้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งในท้องที่อ่ืนได้ ตามแบบ ส.ส. ๔/๔                 

(มาตรา 44 มาตรา 47 และมาตรา 45 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 84 ข้อ 85 ข้อ 89          
และข้อ 90 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
   

๒. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

การด าเนินการกรณีมีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถรับสมัครรับเลือกตั้งได้ 

ประกาศวิธีการรับสมัครรับเลือกตั้งและประกาศสถานทีใ่ชร้ับสมัครรับเลือกตั้ง 

การจัดหาสถานที่และการเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 
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 ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง แจ้งให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งลงเวลาในสมุด
ลงทะเบียนการรับสมัคร และให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 4/6 ด้วยตนเองต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศก าหนดภายในระยะเวลา        
การรับสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 
 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
 ๓. ใบรับรองแพทย์ 
 ๔. หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมีค ารับรอง    
ด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยพรรคการเมืองแล้ว                    
ตามแบบ ส.ส. ๔/๘ 
 ๕. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร           
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ            
แห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 
  ๖. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร           
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  ๗. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  ๘. ส าเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร  
  ๙. เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ส่งสมัครเพ่ือใช้ในการแนะน าตัวตามแบบ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด  
  ๑๐. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  
  หลักฐานเอกสารตาม 1, 2, 5, และ ๘, ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 

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

 
 
 
 
 
 

การรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

หมายเหตุ 
1) ส าเนาหลักฐานอื่น ตามข้อ 8 หมายความรวมถึง บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก     

สภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ยืนยันและรับรองความถูกต้อง ตาม (ใบท้าย) ของแบบพิมพ์ ส.ส. 4/6 
2) ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจัดท าข้อมูลหลักฐานตามข้อ 5 และเปิดเผยให้

ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามแบบ ส.ส. 4/18 
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  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร              
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง การกรอกข้อมูลผู้สมัครถูกต้องตรงตามเอกสาร
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง ถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้คืนเอกสารและ
หลักฐานทั้งหมดให้ผู้สมัครนั้น เพ่ือไปด าเนินการแก้ไขและน ามายื่นสมัครใหม ่ภายในก าหนดวัน เวลา เปิดรับสมัคร  
 ๒. หากได้ด าเนินการตามข้อ ๑ แล้ว เห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้ด าเนินการออกใบรับใบสมัคร
ให้แก่ผู้สมัคร ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๑ พร้อมท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐานและให้ประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 7 วัน 
นับแต่วันปิดรับสมัครไว้โดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือก หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  
  (มาตรา 46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 92 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างผังการจัดขั้นตอนการรับสมัคร 

 
 
 

การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งและการออกใบรับใบสมัคร 

ข้อควรทราบ  
          เมื่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคกำรเมืองแล้ว 

๑. ห้ำมมิให้ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมืองถอนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัคร เว้นแต่จะมี
กรณีตำมข้อยกเว้นก ำหนดไว้ 

๒. ห้ำมมิให้ผู้สมัครหรือพรรคกำรเมือง ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือเขตเลือกตั้งอ่ืนอีก 

เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ/
และจัดเกบ็เอกสารหลักฐานผู้สมัคร 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง 
ประจ าเขตเลือกตัง้/ออกใบรับใบสมัคร 

เจ้าหน้าทีต่รวจรับเอกสารหลักฐาน/
ตรวจความครบถ้วนของเอกสาร

ตามประกาศก าหนด 

เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร/การกรอก
ข้อมูลในใบสมัคร/บันทึกถ้อยค า 

เจ้าหน้าที่การเงิน/รบัเงินค่าธรรมเนียม
การสมัคร/ออกใบเสร็จรบัเงิน 

เจ้าหน้าที่รบัลงทะเบียน 

ทางเข้า ทางออก 

เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ให้คืนเอกสารหลักฐาน

ทั้งหมดแก่ผู้สมัคร 

เจ้าหน้าที่ธุรการสนับสนุน/ชว่ยเหลือ
เอกสารแบบพิมพ์/จบัสลาก 

เจ้าหน้าที่จบัสลากเรยีงล าดับ 
การยื่นใบสมัครรบัเลือกตั้ง 

(ถ้ามี ให้ ผอ.กต.เขต ด าเนินการ) 
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  ภายหลังที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครให้แก่ผู้สมัครแล้ว   
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  

๑. ผู้สมัครตาย  
๒. ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ 
๓. ผู้สมัครมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

ให้ผู้สมัคร หรือ พรรคการเมือง โดยผู้สมัครที่จะสมัครรับเลือกตั้งแทนยื่นหลักฐานการตาย การขาดคุณสมบัติ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรายเดิม เพ่ือขอถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรายนั้น         
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง ซึ่งต้องด าเนินการตามขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ     
ก่อนปิดการรับสมัคร โดยให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร    
การยื่นขอถอนการสมัคร รับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้น าวิธีการ “การรับสมัครและเอกสาร
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง” และ “การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งและการออกใบรับ
ใบสมัคร” มาใช้ด าเนินการและจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปิดการรับสมัคร 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยื่นค าร้องขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 

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

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
๒. หลักฐำนกำรตำย หลักฐำนกำรขำดคุณสมบัติ หรือหลักฐำนกำรมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัคร      

รับเลือกตั้งของผู้สมัครรำยเดิม 
๓. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 4/6 เอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร    

รับเลือกตั้งแทน 
๔. กำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งและกำรออกใบรับใบสมัครให้ด ำเนินกำร          

ให้แล้วเสร็จก่อนกำรปิดรับสมัคร 
(มาตรา 50 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร           
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 93 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
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๑. กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งมาลงทะเบียนภายในเวลาเปิดให้ท าการรับสมัคร ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง   
ที่ได้ลงทะเบียนเป็นล าดับที่ ๑ ได้ล าดับการยื่นใบสมัครเป็นคนที่ ๑ และให้ผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนล าดับถัดไป            
ยื่นใบสมัครล าดับที่ ๒ ล าดับที่ ๓ เรียงตามจ านวนผู้สมัครที่ได้มาลงทะเบียนตามล าดับจนครบจ านวนของผู้สมัคร      
ในเขตเลือกตั้งนั้นๆ  

ในการให้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขที่
ของใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้   
  ๒. กรณีมีผู้สมัครลงทะเบียนก่อนเวลาเปิดให้ท าการรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไป           
ให้ถือว่าเป็นผู้มายื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกัน ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งนั้นจัดให้มีการประชุม
ผู้สมัครดังกล่าว เพ่ือตกลงล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ด าเนินการจับสลาก        
โดยการจับสลากให้ด าเนินการสองครั้ง ดังนี้ 
   (๑) ครั้งที่หนึ่ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย       
เขียนชื่อผู้สมัครที่ต้องจับสลากบนสลากที่เหมือนกันทุกคนๆละใบแล้วใส่ในภาชนะ เพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของ
ผู้สมัครผู้ใดแล้วให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งเป็นผู้จับสลากชื่อผู้ สมัครจากในภาชนะขึ้นมา             
ทีล่ะหนึ่งใบชื่อผู้สมัครใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากล าดับในการยื่นใบสมัครก่อน             
ชื่อผู้สมัครใดถูกจับมาเป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบ        
จ านวนผู้สมัคร  
       (๒) ครั้งที่สอง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเขียน
หมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนผู้สมัครที่ท าการจับสลากครั้งที่หนึ่งบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่           
ในภาชนะ แล้วให้ผู้สมัครท าการจับสลากจากภาชนะเรียงล าดับตามผลการจับสลากครั้งที่หนึ่ง ผู้สมัครใดจับสลากได้
หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นล าดับในการยื่นใบสมัครของผู้สมัครรายนั้น  
  ๓. ให้ผู้สมัครได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับเลขที่ของใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง         
ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งออกให้ 

 
   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้หมายเลขท่ีจะใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและการจับสลาก 

ข้อควรทราบ 
1. ล าดับการยื่นไม่เป็นเหตุให้ผู้สมัครได้หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร เพราะว่าหากผู้สมัครใดยื่นสมัครแล้ว          

แต่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัคร ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งก็จะคืนเอกสารหลักฐานกลับไปให้แก้ไขใหม่และให้น ามายื่นในภายหลัง 

2. เมื่อได้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขหมายเลขประจ าตัว         
ผู้สมัครไม่ได้ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้สมัครอันเนื่องมาจากผู้สมัครตาย หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามให้ผู้สมัครที่เหลืออยู่ใช้หมายเลขประจ าตัวหมายเลขเดิมที่ได้รับ 

(มาตรา 48 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร           
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 88 ข้อ 91 ข้อ 92 ข้อ 93 ข้อ 99 และข้อ 
100 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
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   เมื่อได้ด าเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นในแต่ละรายแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูลและสแกนเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าสู่โปรแกรมฐานข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดท าฐานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด       
ให้ถูกต้องครบถ้วน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วในแต่ละวัน  
   
  
                 
   ๑. เมื่อเสร็จสิ้นก าหนดเวลารับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง           
ในแต่ละวันให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง รายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๑) และรายงานผลการรับสมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ    
เป็นประจ าทุกวัน ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๒ (๒) โดยทันท ี
   ๒. เมื่อปิดการรับเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งรายงานผลสรุป       
การรับสมัครต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๑) และรายงานผลสรุปการรับสมัคร   
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๓ (๒) โดยทันท ี

(ข้อ 94 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
 
 

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

กับท่ีเลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร ซึ่งอย่างน้อยต้องให้มีชื่อตัว ชื่อสกุลผู้สมัคร รูปถ่ายผู้สมัคร พรรคการเมืองที่
สังกัด และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกเสียงลงคะแนน  

 ๒. แจ้งผลการไม่รับสมัครแก่ผู้สมัครที่ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๖ 

 (มาตรา 46 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร           
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 95 และข้อ 96 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง         
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานและการบันทึกข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

การรายงานผลการสมัครรับเลือกตั้ง 

การประกาศรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อปฏิบัติที่ควรรู้ 
ก่อนการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพบว่า     

ผู้สมัครผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 หรือมีการสมัครอันเป็นการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งประกาศรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัคร 

(ข้อ 97 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 
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  ๑. กรณีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งไม่รับสมัครผู้ใด หรือไม่ประกาศรายชื่อบุคคลใด
เป็นผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ไม่รับสมัครหรือวันที่ประกาศรายชื่อ
ผู้สมัคร แล้วแต่กรณี โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการด าเนินกระบวนพิจารณา โดยในการพิจารณาและวินิจฉัย
ของศาลฎีกา ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามวัน และเมื่อศาลฎีกามีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว    
ให้ศาลฎีกาแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว 
ทั้งนี ้ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของศาลฎีกา  

          เมื่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้รับแจ้งค าสั่งศาลฎีกาแล้ว ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้รับ
สมัครบุคคลดังกล่าว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งด าเนินการประกาศชื่อผู้นั้น ตามแบบ ส.ส. ๔/๑๕ 
พร้อมทั้งแจ้งการรับสมัครให้ผู้นั้นทราบด้วย   

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

๒. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ ใดเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ผู้อ านวยการ           
การเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ประกาศไปแล้ว เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้มีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
และเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยเช่นใดแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า     
เขตเลือกตั้ง เพ่ือด าเนินการตามค าวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้  ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบ           
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง                     
                     กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ใด ให้ผู้นั้นมีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร  และในกรณีที่ศาลฎีกายังมิได้มี        
ค าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติและให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามค าสั่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

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

         3. ก่อนวันเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัคร     
ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้ยื ่น          
ค าร้องต่อศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู ้นั้นออกจากประกาศรายชื่อผู ้สมัคร ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อ ให้ผู้อ านวยการ          
การเลือกตั้งด าเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัครตามแบบ ส.ส. 4/17 และแจ้งค าสั่งศาลฎีกาให้ผู้นั้นทราบด้วย 
         เมื่อถึงวันเลือกตั้ง ถ้าปรากฏว่าศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 
                  (มาตรา 52 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ประกอบข้อ 114 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง      
ว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566)   
 
 

 การยื่นค าร้องคัดค้านการสมัครรับเลือกตั้ง และการปฏิบัติตามค าสั่งศาลฎีกา 
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 4. ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หากผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้ว         
เห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัคร             
รับเลือกตั้ง และผู้สมัครผู้นั้นได้คะแนนอยู่ในล าดับที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพ่ือวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยว่าผู้สมัครผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว  ให้มีค าสั่งยกเลิกการเลือกตั้ง     
ในเขตเลือกตั้งนั้นและสั่งให้ด าเนินการเลือกตั้งใหม่  

(มาตรา 53 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และข้อ 88 แห่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
  5. กรณีทราบเหตุตามมาตรา 53 หลังประกาศผลการเลือกตั้ง และผู้สมัครนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือวินิจฉัย และหากพบว่าผู้สมัครผู้นั้นรู้อยู่แล้วว่าตน       
เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงนั้น ให้ถือว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมและให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น  เมื่อศาล
รัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ถูกร้องเรียนมีกรณีที่
ถูกร้อง ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีค าสั่งให้ผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีค าวินิจฉัย 

          (มาตรา 54 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา     
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566) 

 
 
 

   ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประสานการปฏิบัติกับผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
เขตเลือกตั้ง ในกรณีเมื่อได้ด าเนินการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสิ้นสุดลงแล้ว         
ในแต่ละวันให้ตรวจความถูกต้องของจ านวนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครกับจ านวนผู้สมัครว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้ว และให้ก ากับดูแลการส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพ่ือการพัฒนา        
พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง จนเสร็จสิ้น 

 (ข้อ 7 (4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยกองทุนเพ่ือการพัฒนาพรรคการเมือง   

พ.ศ. 2560)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 
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            ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทั่วไปใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าประกำศวิธีกำรรับสมัครรับเลือกตั้งและก ำหนดสถำนที่ใช้รับสมัครรับ
เลือกตั้ง ก าหนดสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อในราชกิจจานุเบกษา  

 

   สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ควรมีลักษณะเป็นสถานที่ที่มี
ขนาดกว้างขวางเพียงพอ ที่จะจัดเป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างสะดวก ตามข้ันตอนการรับสมัครและต้องมี
ลักษณะที่สามารถควบคุมดูแลการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ และต้องจัดเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง วัสดุอุปกรณ์        
ส านักงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์       
เอกสารและแบบพิมพ์ที่ เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง เ พ่ืออ านวยความสะดวกต่อการรับสมัครรับเลือกตั้ง                      
ไว้ให้พร้อมและจัดภายในบริเวณที่รับสมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งจัดท าเครื่องหมายแสดงขอบเขตบริเวณโดยรอบที่รับสมัคร 
โดยท าป้ายรอบบริเวณที่ก าหนดเพ่ือให้การรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเปิดเผย เพ่ือแจ้งเตือน               
มิให้บุคคลที่มิได้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายเข้าไปในบริเวณสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งตามที่ก าหนด 
และเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความสับสนวุ่นวายในการด าเนินการรับสมัคร 

 
  พรรคการเมืองใดได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ให้พรรคการเมืองนั้นมีสิทธิส่งผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อได้พรรคละหนึ่งบัญชีมีจ านวนผู้สมัครไม่เกินหนึ่งร้อยคน        
ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปนี้ 
 1. ด าเนินการสรรหาผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง 
 2. พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น          
และบุคคลดังกล่าวต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว ตามแบบ ส.ส. 4/20 
 3. ให้จัดท าบัญชีรายชื่อตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยจัดเรียงล าดับรายชื่อ
ผู้สมัครตามล าดับหมายเลข ตามแบบ ส.ส. 4/21 
 4. รายชื่อในบัญชีผู้สมัครของพรรคการเมืองต้องไม่ซ้ ากับพรรคการเมืองอ่ืน และไม่ซ้ ากับรายชื่อ
ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
 โดยให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมือง ตามแบบ         
ส.ส. ๔/๑๙ ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๑ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ตามวัน เวลา และ 
สถานที่ก าหนด พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคน ดังนี้ 
  
 

๓. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ 

 

การรบัสมัครและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 

ประกาศวิธีการรับสมัครรับเลือกตั้งและก าหนดสถานทีใ่ชร้ับสมัครรับเลือกตั้ง 
 

การจัดหาสถานที่และการเตรียมสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 
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 ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 ๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓. ใบรับรองแพทย์ 
 ๔. หนังสือยินยอมให้ เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ                
ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๐ 
 ๕. บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองจัดท าขึ้น ตามแบบ ส.ส. ๔/21 
 ๖. หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัคร          
รับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุ            
แห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ส. ๔/๗ 
  ๗. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร           
ยาวประมาณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ านวน ๑๐ รูป  
  ๘. เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  ๙. ส าเนาหลักฐานอ่ืนที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม   
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ๑๐. เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด  
  หลักฐานเอกสารตาม ๑, ๒, 6, และ 9 ให้ผู้สมัครรับรองความถูกต้องด้วย 
ทั้งนี้ ให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าข้อมูลหลักฐานตามข้อ 5 และเปิดเผยให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไปตามแบบ ส.ส. 4/28 

 (มาตรา 56 และมาตรา 57 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั ้งสมาชิก     
สภาผู ้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 101 และข้อ 102 ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 

 
 
   
  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อได้รับบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง     
และหลักฐานการสมัครของผู้สมัครทุกคน ให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า 
  ๑. พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อเป็นพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมืองหรือไม่  
  2. ได้ส่งผู ้สมัครรับเลือกตั ้งแบบแบ่งเขตเลือกตั ้งและผู ้อ านวยการการเลือกตั ้งประจ าเขต
เลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครแล้วหรือไม่  
  ๓. ถ้าใช่ให้ตรวจสอบว่าการลงรายการในใบสมัคร ค่าธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐาน        
การสมัครครบถ้วนหรือไม่ กรณีได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหลักฐานครบถ้วนทุกคน ให้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้ง
ให้แก่พรรคการเมืองนั้นเรียงตามล าดับการยื่นใบสมัคร ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๒ และให้ท าส าเนาคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

การตรวจสอบหลักฐานการสมัครและออกใบรับใบสมัคร 

หมายเหตุ  ส ำเนาหลักฐานอื่น ตามข้อ 8 หมายความรวมถึง หนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อเป็นผู้สมัคร         
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่ยืนยันและรับรองว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามฯ 
ตามแบบพิมพ์ ส.ส. 4/20 
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  ๔. ถ้าเห็นว่าไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องทุกคนให้คืนใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวแก่พรรคการเมืองนั้นทั้งหมด เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วน ามายื่นอีกครั้ง เว้นแต่             
พรรคการเมืองยืนยันว่าจะส่งสมัครให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย          
ไม่รับสมัครผู้สมัครที่หลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องรายนั้นได้และแจ้งเหตุผลให้พรรคการเมืองทราบ 

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

 
 
      
 1. ในการสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครได้รับหมายเลขของบัญชี
รายชื่อของพรรคการเมืองที่จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเรียงตามล าดับเลขที่ของใบรับใบสมัคร           
รับเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้ออกใบรับใบสมัคร  
 2. กรณีที่พรรคการเมืองใดยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อมาลงทะเบียนก่อนเวลาเปิดการรับสมัครับเลือกตั้ง ให้ถือว่ามายื่นพร้อมกัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง     
หรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร        
พรรคการเมืองผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. 4/19 นั้น เพ่ือตกลง      
ก าหนดล าดับการยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง หากไม่สามารถตกลงกันได้ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการจับสลาก โดยการจับสลากให้ด าเนินการสองครั้ง ดังนี้   
       (1) ครั้งที่หนึ่ง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
เขียนชื่อพรรคการเมืองบนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะเพ่ือไม่ให้ทราบว่าเป็นสลากของพรรคการเมืองใดแล้ว   
ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเป็นผู้จับสลากชื่อพรรคการเมือง
จากในภาชนะขึ้นมาที่ละหนึ่งใบ ชื่อพรรคการเมืองใดที่ถูกจับมาเป็นล าดับแรกให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้มีสิทธิ
จับสลากล าดับในการยื่นใบสมัครก่อน ชื่อพรรคการเมืองใดถูกจับมาเป็นล าดับถัดไปให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้น       
เป็นผู้มีสิทธิจับสลากเป็นล าดับถัดไปตามล าดับจนครบจ านวนพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
           (2) การจับสลากครั้งที่สอง ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ประธานกรรมการ        
การเลือกตั้งมอบหมายเขียนหมายเลขหนึ่งจนถึงหมายเลขที่เท่ากับจ านวนพรรคการเมืองที่ท าการจับสลากครั้งที่หนึ่ง         
บนสลากที่เหมือนกันแล้วใส่ในภาชนะ แล้วให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. 4/19 ท าการจับสลากจากภาชนะเรียงล าดับตามผล
การจับสลากครั้งท่ีหนึ่ง พรรคการเมืองใดจับสลากได้หมายเลขใดให้ถือว่าเป็นล าดับในการยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร  
 ๓. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายได้ออกใบรับใบสมัคร
และก าหนดหมายเลขประจ าพรรคแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าพรรคไม่ได้ 

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

 

 

 

 

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

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

  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดท าประกาศรายชื่อพรรค   
การเมือง ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง และหมายเลขของบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส. ๔/๒๓ 
และจัดท าประกาศรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมือง ตามแบบ ส.ส.  ๔/๒๔ แล้วส่งไปยัง
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว เพ่ือให้ปิดประกาศดังกล่าวไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้ที่
เลือกตั้ง หรือสถานที่อ่ืนที่เห็นสมควร  
  กรณีที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของ      
พรรคการเมืองใดแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย หรือตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา     
ผู้แทนราษฎร หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้ง      
การไม่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามแบบ ส.ส. 4/26 ให้พรรคการเมืองนั้นทราบ 
            (มาตรา 58 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 105 และข้อ 106 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประกาศรายช่ือพรรคการเมืองและรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 

การส่งเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 

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

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

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

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งมีค าวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้แจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว               
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครที่ยื่นค าร้องนั้นทราบ และให้แจ้งหัวหน้าพรรคการเมืองที่ถูกร้องนั้นทราบด้วย              
ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการปฏิบัติก่อนทราบค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าวินิจฉัยให้ถอนการรับสมัครของผู้ สมัครใด ให้ผู้สมัครนั้น     
มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ค าวินิจฉัยดังกล่าวต่อศาลฎีกาได้ภายในสามวันนับแต่วันที่ถูกถอนการรับสมัคร และในกรณีที่       
ศาลฎีกายังมิได้มีค าวินิจฉัยเป็นประการใดก่อนวันเลือกตั้ง ให้การพิจารณาเป็นอันยุติและให้ด าเนินการเลือกตั้ง       
ไปตามค าสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัครใด ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ด าเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัครนั้น ตามแบบ ส.ส. 4/27 และแจ้งค าสั่งศาลฎีกาดังกล่าว ให้ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง      
และหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นทราบด้วย 

(มาตรา 60 ประกอบมาตรา 51 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ข้อ 115 และข้อ 123 ระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566) 
  3. ก่อนวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าผู้สมัครของพรรคการเมืองใดไม่มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ ง ให้ยื่นค าร้องต่อ         
ศาลฎีกาให้ถอนชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองนั้นออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัคร ถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้ถอนชื่อ          
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการประกาศถอนชื่อผู้สมัครตามแบบ  ส.ส. 4/27 และแจ้งค าสั่งศาลฎีกา          
ให้ผู้นั้นทราบด้วย และเมื่อถึงวันเลือกตั้ง หากปรากฏศาลฎีกายังมิได้วินิจฉัย ก็ให้ด าเนินการเลือกตั้งไปตามประกาศ
รายชื่อผู้สมัครที่มีผลอยู่ในวันนั้น 

(มาตรา 61 ประกอบมาตรา 52 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก   
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)) 

   

การยื่นค าร้องคัดค้านการสมัครรับเลือกตั้งและการปฏิบัติตามค าสั่งศาลฎีกา 
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      4.1 ในการเลือกตั้งทั่วไป ให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง      
และผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หากประสงค์แจ้งรายชื่อบุคคล   
ที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ให้หัวหน้า      
พรรคการเมืองหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อไม่เกินสามรายชื่อต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ส. 4/29 ตามวัน เวลา สถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนด 

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

      4.3 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอ ให้สภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามแบบ ส.ส. 4/31 โดยเรียง
ตามล าดับอักษรของชื่อพรรคการเมือง 

      
     (มาตรา 13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี 

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 
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ส.ส. ๔/๑ ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส.ส. ๔/๒  ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ส.ส. ๔/๓  ประกาศงดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๔  ประกาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เพิ่มเติม) 
ส.ส. ๔/๕  ประกาศก าหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๖ ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๗  หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส.ส. ๔/๘  หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 
ส.ส. ๔/๙  หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๑๐  ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 
ส.ส. ๔/๑๑   ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๑๒ (๑)  หนังสือรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้งที่... จังหวัด..... (เรียน ผอ.กต.จว.) 
ส.ส. ๔/๑๒ (๒) หนังสือรายงานผลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขตเลือกตั้งที่... จังหวัด..... (กราบเรียน ปธ.กกต.) 
ส.ส. ๔/๑๓ (๑)  หนังสือรายงานผลสรุปการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด... (เรียน ผอ.กต.จว.) 
ส.ส. ๔/๑๓ (๒) หนังสือรายงานผลสรุปการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด... (กราบเรียน ปธ.กกต.) 
ส.ส. ๔/๑๔ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๑๕  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) 
ส.ส. ๔/๑๖  หนังสือแจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๑๗  ประกาศถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๑๘ ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงที่สมัคร            

รับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ส.ส. ๔/๑๙ หนังสือมอบหมายท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 
ส.ส. ๔/๒๐  หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ส.ส. ๔/๒๑  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรค ........ 
ส.ส. ๔/๒๒  ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ส.ส. ๔/๒๓  ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

รายช่ือแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี 

ภาคผนวก 
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ส.ส. ๔/๒๔ ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ส.ส. ๔/๒๕  ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (เพิ่มเติม) 
ส.ส. ๔/๒๖  หนังสือแจ้งการไม่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ส.ส. ๔/๒๗  ประกาศถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
ส.ส. ๔/๒๘  ประกาศบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงที่สมัครรับ

เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ  
ส.ส. ๔/๒๙ การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค .......... 
ส.ส. ๔/๓๐ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  
ส.ส. ๔/๓๑  ประกาศการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็น

นายกรัฐมนตรี 
 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

แบบบัญชีรายชื่อ 
 ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่าจะ

เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  

รายช่ือแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี 
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โครงสร้างคณะท างานผู้ด าเนนิการรับสมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ผังหน้าทีค่ณะท างานผู้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

 

5. เจ้าหน้าทีต่รวจรับเอกสารหลักฐาน 
ตรวจความถู กต้ องครบถ้ วนของเอกสาร
ประกอบการสมัคร/การกรอกข้อมูลในแบบ
พิมพ์/ตรวจใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการ
สมัคร/เสนอความเห็นผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งออกใบรับใบสมัคร 

6. เจ้าหน้าที่ งานธุรการ/บันทึกข้อมูล 
รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร/ประมวลผลบันทึก
ข้อมูลผู้ สมัครเข้ าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ /
เผยแพร่ข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดไว้ 

 

7. เจ้าหน้าที่ งานสนับสนุนการรับสมัคร 
มีหน้าที่สนับสนุนที่ เกี่ยวกับการสื่อสารต่างๆ /
เครือข่ายเครื่องมือสื่อสาร /โทรศัพท์/ โทรสาร /วิทยุ 
ในสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง/แบบพิมพ์ต่าง ๆ 

 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 

๒. เจ้าหน้าที่ งานรับลงทะเบียน 
รับลงทะเบียนการยื่นใบสมัคร/อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้สมัครตามล าดับการยื่นที่ได้
ลงทะเบียนไว้ 

๑. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้ง 
อ านวยการรับสมัคร/ให้ค าปรึกษา/แนะน า/
แก้ไขปัญหา/ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม/ออกใบรับใบ
สมัคร/รายงานผลการสมัคร/ประสานงาน 

๔. เจ้าหน้าที่ งานการเงิน 
ตรวจรับการช าระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 
/ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้สมัครใช้ประกอบ
เป็นหลักฐานการยื่นใบสมัคร 

3. เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/จับ
สลาก 
แนะน าการจัดชุดเอกสารและการกรอกข้อมูล/
ตรวจความถู กต้ องครบถ้ วนของเอกสาร
ประกอบการสมัครเบื้องต้น/สอบถามจ านวนเงิน
ค่าธรรมเนียมการสมัคร/ช่วยเหลืองานจับสลาก 
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๒. ฝ่ายจัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์  
มีหน้าท่ีจัดเตรียมสถานท่ีรับสมัคร/วัสดุอุปกรณ์/
ส ารองไฟฟ้า/เครื่องมือเครื่องใช้ในการรับสมัคร 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
มีหน้ำท่ีอ ำนวยกำรและให้ค ำปรึกษำแนะน ำรวมทั้ง
แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรรับสมัครรับเลือกต้ัง 

ผังหน้าทีค่ณะท างานผู้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๓. ฝ่ายจัดการรับสมัครและการรับแจ้งรายชื่อบุคคล
ซึ่งพรรคการเมืองมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร     
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  
มีหน้ำที่ควบคุมดูแล/รับลงทะเบียน/จับสลำก/
ตรวจรับเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรสมัคร/เงิน
ค่ำสมัคร/ออกใบรับใบสมัคร/ประมวลผลบันทึก
ข้อมูลผู้สมัคร/สรุปผลกำรรับสมัคร 
 

 

๕. ฝ่ายกฎหมายและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้าม 
มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยของผู้สมัคร 

9. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนก าหนดการต่างๆ 
เกี่ยวกับการรับสมัครรับเลือกตั้ง/ประสานงานกับฝ่าย
จัดการรับสมัครฯ (3) ขอรับสรุปผลการรับสมัคร/    
งานแถลงข่าว/งานประชาสัมพันธ์การให้บริการ     
ด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสมัครรับเลือกตั้ง 

7. ฝ่ายผลิตเอกสาร 
มีหน้าท่ีอ านวยการผลิตเอกสาร แบบพิมพ์ต่างๆ 
ส าหรับใช้ ในการรับสมัคร และจัดส่ง เอกสาร 
สนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

๖. ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
มีหน้ ำที่ จั ดหำและติ ดตั้ งอุปกรณ์ คอมพิ วเตอร์ /
ประสำนงำนหน่วยงำนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำร
ต่ำงๆ /วำงระบบเครือข่ำยเครื่องมือสื่อสำร /โทรศัพท์/ 
โทรสำร /วิทยุสื่อสำรของสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ง 

 

10. ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
มีหน้าท่ีก าหนดมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย/
การจราจร/สถานท่ี/บุคคลในสถานท่ีรับสมัคร  
 

 

8. ฝ่ายธุรการและประสานงานทั่วไป 
มีหน้ำท่ีให้กำรต้อนรับ/ประสำนงำน/ผู้บริหำร
ระดับสูง/หัวหน้ำพรรคหรือผู้แทนพรรคกำรเมือง/
ผู้สมัครรับเลือกต้ัง/ผู้แทนส่วนรำชกำรต่ำงๆ ท่ีมำ
ปฏิบัติหน้ำท่ีเกี่ยวข้อง ในกำรรับสมัคร/กำรจับ
สลำกหมำยเลขประจ ำพรรค 

๑1. ฝ่ายบริการ 
มีหน้าท่ีจัดหาสวัสดิการ  เช่น รถรับส่ง ห้องพัก อาหาร 
เครื่องดื่ม ให้กับ กกต./ ลธ.กกต. /เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

๔.ฝ่ายตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม/
ประมวลและบันทึกผลการตรวจสอบ 
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ผังข้ันตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งและแบบพิมพ์ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
 

ผอ.กต.เขต 
 ประกาศสถานที่รบัสมัคร 

  

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑ 

 

กกต. ประกาศการสมัครรับเลือกตั้ง 

มี พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง 

 

กกต. ประกาศ 
ให้มีการเลือกตั้ง 

 

ออกใบรับใบสมัคร 

ประกาศงด 
การสมัครรับเลือกตัง้ 

กรณีเหตุสดุวิสัย/จ าเป็น 

 
พรรคการเมือง/ผู้สมัคร 

ขอถอนตัวผู้สมัคร / เปลี่ยนแปลง 

การยื่นใบสมัครของผู้สมัคร 

ผอ.กต.เขต 
 ด าเนินการรบัสมัคร 

 

รายงานผลการรบัสมัคร 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๓ 

 

ใบสมัครของผู้สมัคร 
กรณีเปลี่ยนแปลง  

 

จัดให้มีการจบัสลาก กรณีผู้สมัคร       
มาพร้อมกันหลายคนและไม่สามารถ 

ตกลงล าดับการยื่นใบสมัคร 
 

แจ้งการไม่รบัสมัคร 

 

ผอ.กต.เขต 
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสมัคร 
และหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร 
 

ประกาศถอนชื่อผู้สมัคร 
ตามค าสัง่ศาลฎีกา 

 ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 
ตามค าสัง่ศาลฎีกา 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๙ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๑ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๕ 

 

ประกาศการสมัคร 
รับเลือกตั้ง เพิ่มเตมิ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๔ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๐ 

 แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๒ (๑) 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๒ (๒) 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๓ (๑) 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๓ (๒) 
 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๔ 

 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๖ 

 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๗ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๕ 

 

สนง.กกต.จว. ปิดประกาศ
รายการแสดงภาษีผู้สมัคร 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๖ 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑๘ 
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กกต.  ประกาศสถานที่
ส าหรับใช้ในการรบัสมัคร 

  

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๑ 

 

กกต. ประกาศการสมัครรับเลือกตั้ง 

มี พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง 

 

กกต. ประกาศ 
ให้มีการเลือกตั้ง 

 

      ออกใบรับใบสมัคร    

พรรคการเมืองส่งรายชื่อ
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ 

 

ตรวจสอบการยื่นสมัคร 
การจดทะเบียนพรรคการเมือง
dkig,nv’ กกต. ด าเนินการรับสมัคร 

และรับแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้ง
เป็นนายกรัฐมนตร ี

 

 
 

ตรวจสอบการยื่นสมัคร 
แบบแบง่เขตเลือกตั้ง 

แจ้งการไม่รบัสมัคร 

 

กกต. 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและ
รายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตร ี

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสมัคร 
 

ประกาศถอนชื่อผู้สมัคร 
ตามค าสัง่ศาลฎีกา 

 
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม 

ตามค าสัง่ศาลฎีกา 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๑ 

 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๒ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๔ 

 
แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๖ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๗ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๕ 

 

สนง.กกต. ปิดประกาศ
รายการแสดงภาษีผู้สมัคร 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๘ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๐ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๙ 

 

ประกาศรายชื่อพรรคการเมือง       
และหมายเลขของพรรคการเมือง 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๒๓ 

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๓๐ 

 

พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคล 
ที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร ี

ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตร ี

 

แบบพมิพ์ ส.ส. ๔/๓๑ 

ผังข้ันตอนการรับสมัครรับเลือกตั้งและแบบพิมพ์ แบบบัญชีรายชื่อ 
 

จัดให้มีการจบัสลาก กรณีพรรค
การเมืองมาพร้อมกันหลายพรรคและ 
ไม่สามารถตกลงล าดับการยื่นใบสมัคร 
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หมายเหตุ  ให้น าวิธีการจับสลากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ไปใช้กับการจับสลากสมาชิกสภา  
              ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ โดยอนุโลม 
 
 
 

วิธีการจับสลาก 

จับสลากครั้งที่ 1 

ผอ.กต.เขต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
จับสลาก เพ่ือเขียนชื่อผู้สมัครบนสลาก

เรียงล าดับการจับสลากของผู้สมัคร 
ในครั้งที่ 2 

ตัวอย่าง 
ล าดับที่ ๑ ผู้สมัคร  ก 
ล าดับที่ ๒ ผู้สมัคร  ข 
ล าดับที่ ๓ ผู้สมัคร  ค 

ฯลฯ 

จับสลากครั้งที่ 2 

ผู้สมัครจับสลากด้วยตนเอง 
เพ่ือเรียงล าดับการยื่นใบสมัคร 

 

ตัวอย่าง 
ล าดับที่ ๑  ผู้สมัคร ก ยื่นล าดับที่  ๒ 
ล าดับที่ ๒  ผู้สมัคร ข ยื่นล าดับท่ี  ๓ 
ล าดับที่ ๓  ผู้สมัคร  ค ยื่นล าดับท่ี  ๑ 

ฯลฯ 
 

๑.) ผอ.กต.เขต 400 เขต แจ้งหมายเลขผู้สมัครของแต่ละพรรคการเมือง ให้ กกต. ทราบ 
๒.) หมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละคนเป็นหมายเลขใช้เฉพาะเขตเลือกตั้งที่ตน 

ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 
๓.) การยื่นสมัครแล้วเอกสารประกอบการยื่นสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ยื่นสมัครจะไม่ได้รับหมายเลขที่จะใช้ 
ในการออกเสียงลงคะแนน 

ผังขั้นตอนการจับสลากเรียงล าดับการยื่นใบสมัคร  
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ตัวอย่าง ตารางตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การรับสมัครรบัเลือกต้ังสมาชิกภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง’ 
 

ล าดับที ่ ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ปฏบิตัิ (วัน) 
ห้วงเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ตามกฎหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 

1 สถานที่รับสมัคร 
 - สนง.กกต.จว. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง กับการจัดการเลือกตั้งภายในจังหวัด เพื่อขอรับ
การสนับสนุนต่างๆ เช่น สถานท่ี ไฟฟ้า งานตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม งานความมั่นคง เป็นต้น 
- จัดให้มีการประชุมแผนงานปฏิบัติการเลือกตั้งกับ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งภายในจังหวัด 
- พิจารณาจัดหาสถานท่ีเหมาะสมและจัดเตรียมความ
พร้อมของสถานท่ีใช้ส าหรับการรับสมัครเลือกตั้ง  
- เตรียมการด้านบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบติดตามการรับสมัครในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
- เตรียมการประชุมแผนการปฏิบัติงานคณะท างาน
รับผิดชอบติดตามการรับสมัครและจัดท าแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรสาร โทรศัพท์ 
เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการรับสมัคร ฯลฯ   
 - ประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานภายใน
จังหวัดเพื่อขอใช้สถานท่ีรับสมัครเลือกตั้งและขอรับ 
การสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี เช่น จังหวัด อ าเภอ อบจ. ทน.  
    * เพื่อช่วยเหลือในการจัดสถานท่ีรับสมัคร 
    * เพื่อช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและ
ประชาชนด้านจราจร 
    * เพื่อช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและ
ประชาชนในการแนะน าการใช้สถานท่ีต่างๆ  
    * เพื่อช่วยเหลือดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
และภายนอกสถานท่ีรับสมัคร 
    * เพื่อขอรับการสนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์จ าเป็น
ส าหรับใช้ในการรับสมัครเลือกตั้ง  เช่น โต๊ะ เก้าอี้  
เครื่องเสียง ตู้น้ าด่ืมสาธารณะ ฯลฯ 
 - ประสานงานกับสถานีต ารวจภูธรจังหวัด เพื่อขอรับ
การสนับสนุน     
    *  เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบ รักษาความปลอดภัย 
    *  วัสดุอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ประตูตรวจจับวัตถุ
ต้ อ งห้ าม อุปกรณ์ ตรวจจั บวั ตถุ ต้ อ งห้ าม ฯลฯ        
(กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้)  

 
3 
 

 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

 
7 
 
 

7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 

2   การเตรียมการรับสมัคร 
 - ผอ.กต.เขต ประกาศสถานท่ีใช้ส าหรับการรับสมัคร  

 
1 

 
หลังมีประกาศวันเลือกตั้ง 

(วันท่ี ......................) 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 

 

 

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
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ล าดับที ่ ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ปฏบิตัิ (วัน) 
ห้วงเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ตามกฎหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 

 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามการรับสมัคร     
ในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
- จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามการรับสมัครใน
แต่ละเขตเลือกตั้งเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครและ
ขั้นตอนงานตามแผนผังการรับสมัคร 
- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  
 

7 
 

1 
 
 
- 

 

ก่อนวันรับสมัคร 
 (วันท่ี ......................) 

ก่อนวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 
ก่อนวันรับสมัคร 

(วันท่ี ....................) 

 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

3 การด าเนินการในวันรับสมัคร 
- ผอ.กต.เขต รับใบสมัครและตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การสมัคร   
 - ออกใบรับใบสมัคร หรือ ไม่ออกใบรับใบสมัคร 
  
- รายงานผลการรับสมัครรายวัน 
 
- รายงานผู้สมัครถอนชื่อ/เปลี่ยนแปลงรายชื่อ กรณีตาย
หรือขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
- ก ากับดูแลเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ เป็นไป        
ตามระเบียบและกฎหมายก าหนด  
- บันทึกข้อมูลผู้สมัครจัดท าเป็นฐานข้อมูลผู้สมัคร และ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานรายวัน เพื่อเตรียมจัดส่งข้อมูล
ไปยังหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามภายในจังหวัด และ
หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางท่ีได้
ก าหนดไว ้

 
5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร  
(วันท่ี ......................) 

ระหว่างเวลาการรับสมัคร 
 (วันท่ี ......................) 

ระหว่างเวลาการรับสมัคร 
 (วันท่ี ......................) 

ระหว่างเวลาการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

ระหว่างเวลาการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 

4 การด าเนินการหลังปิดการรับสมัคร 
- ผอ.กต.เขต สรุปรายงานผลการรับสมัครภายหลังปิด
วันรับสมัคร ต่อ กกต. 
- ผอ.กต.เขต รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร ไฟล์ข้อมูล จัดส่ง
ข้อมูลไปยังหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามภายในจังหวัด และ
หน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางท่ีได้
ก าหนดไว ้
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
 
- แจ้งหนังสือรับหรือไม่รับสมัคร  
 
- จัดท าแฟ้มภาษีผู้สมัคร 

 
1 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1 
    

1 
 

 

 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 
 
 

หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

หลังประกาศรายชื่อผู้สมัคร 
(วันท่ี ......................) 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

5 การจับสลากให้หมายเลขผู้สมัคร 
  การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน 
โทรสาร โทรศัพท์ พริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการจับสลาก  

 
5 

 
ก่อนวันรับสมัคร 

(วันท่ี ......................) 
 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 

 

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

                  

0 
                  

0 

0 
                  

0 
                  

                  
0 

                  
0 

0 
                  

0 
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  ล าดับที ่ ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ปฏบิตัิ (วัน) 
ห้วงเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ตาม

กฎหมาย 
ผลการด าเนนิงาน 

 - แต่งตั้ งคณะท างานในการจับสลากให้หมายเลขแก่
ผู้สมัครของพรรคการเมือง 
 - จัดประชุมชี้แจงวิธีการให้หมายเลข  
 
 - จับสลากให้หมายเลข  
  
 - การให้หมายเลขผู้สมัครของแต่ละผู้สมัครส าหรับใช้ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง  

5 
 

5 
 

5 
 

5 

ก่อนวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 
 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

6 ก่อนวันเลือกตั้ง 
- ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกากรณีพบว่าผู้สมัครที่ได้ประกาศ
รายชื่อเป็นผู้สมัครไปแล้วขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม 
- รายงานการเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อตามค าพิพากษาศาลฎีกา 
และปิดประกาศผลค าพิพากษาศาลฎีกา 

 
. 
 
 
- 

 
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 

 (วันท่ี ......................) 
 

ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 
 (วันท่ี ......................) 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  



 

-29- 
 

ตัวอย่าง ตารางตรวจติดตามการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

การรับสมัครรบัเลือกต้ังสมาชิกภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชือ่ 
 

ล าดับที ่ ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ปฏบิตัิ(วัน) 

ห้วงเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 

ตามกฎหมาย 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
1 สถานที่รับสมัคร 

- กกต. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเลือกตั้ง เพื่อขอรับการสนับสนุนต่างๆ 
เช่น สถานท่ี ไฟฟ้า งานตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม งานความมั่นคง เป็นต้น 
- จัดให้มีการประชุมแผนงานปฏิบัติการเลือกตั้งกับ
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง 
- แต่งตั้งเป็นคณะท างานรับสมัคร  
 
- เตรียมการประชุมแผนการปฏิบัติงานคณะท างาน    
รับสมัคร และจัดท าแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อขอใช้สถานท่ี
รับสมัครรับเลือกตั้ง และขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน 
    * เพื่อช่วยเหลือในจัดสถานท่ีรับสมัคร 
    * เพื่อช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและ
ประชาชนด้านจราจร 
    * เพื่อช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่ผู้สมัครและ
ประชาชนในการแนะน าการใช้สถานท่ีต่างๆ  
    * เพื่อช่วยเหลือดูแลความเรียบร้อยภายใน และ
ภายนอกสถานท่ีรับสมัคร 
    * เพื่อขอรับการสนับสนุน ด้านวัสดุอุปกรณ์จ าเป็น
ส าหรับใช้ในสถานท่ีการรับสมัครรับเลือกตั้ง เช่น โต๊ะ 
เก้าอี้ เครื่องเสียง ตู้น้ าด่ืมสาธารณะ ฯลฯ 
- การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน โทรสาร โทรศัพท์ 
เครื่องพิมพ์ ปริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการรับสมัคร ฯลฯ   
- ประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อขอรับ
การสนับสนุน     
    *  เจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบ รักษาความปลอดภัย 
    *  วัสดุอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ประตูตรวจจับวัตถุ
ต้องห้าม อุปกรณ์ตรวจจับวัตถุต้องห้าม ฯลฯ   

 
- 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 
- 
 

 
ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

 
ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา 
(วันท่ี ......................) 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
 

2 การเตรียมการรับสมัคร 
- กกต. ประกาศก าหนดวันรับสมัคร/สถานท่ีใช้รับสมัคร/
ค่าธรรมเนียมการสมัคร/เอกสารประกอบการสมัคร/
รายละเอียดขั้นตอนท่ีส าคัญเกี่ยวกับการรับสมัครเลือกตั้ง 
- แต่งตั้งคณะท างานรับสมัคร 
 
 - จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีชี้แจงแนวทางการรับสมัครและ
ขั้นตอนงานตามแผนผังการรับสมัคร 

 
3 
 
 

3 
 

3 

 
 ระหว่างมีพระราชกฤษฎีกา 

(วันท่ี ......................) 
 

ระหว่างมีพระราชกฤษฎีกา
(วันท่ี ......................) 

ระหว่างมีพระราชกฤษฎีกา
(วันท่ี ......................) 

 
ภายใน 5 วัน   
นับแต่วันมี   

พระราชกฤษฎี 

   
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 

 

 

 

 

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

                  

0 
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ล าดับที ่ ภารกิจ/กิจกรรม 
ระยะเวลา

ปฏบิตัิ (วัน) 
ห้วงเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลา 
ตามกฎหมาย 

ผลการด าเนนิงาน 

 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  
 
- ประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวกับการตรวจ 
สอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและการตรวจสอบ
ผ่านช่องทางที่ได้ก าหนดไว้ 

- 
 
- 

 

ระหว่างมีพระราชกฤษฎีกา
(วันท่ี ......................) 

ก่อนวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 

    ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

3 การด าเนินการรับสมัคร 
- เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับค าสั่งแต่งตั้งจาก กกต. ตรวจรับการยื่น
สมัคร และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร   
 - กกต. ออกใบรับใบสมัคร หรือ ไม่ออกใบรับใบสมัคร 
 
- แถลงผลการรับสมัครรายวัน  
 
- ก ากับดูแลเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายก าหนด  
 
การจับสลากให้หมายเลขผู้สมัคร 
- การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน 
โทรสาร โทรศัพท์ พริ้นเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และแบบพิมพ์ส าหรับใช้ในการจับสลาก 

 
5 

 
5 
 

5 
 

5 
 
 
 

5 

 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร  
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
ระหว่างวันรับสมัคร 

 
ระหว่างวันรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 

 
 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

4 การด าเนินการหลังปิดการรับสมัคร 
- สรุปรายงานผลการรับสมัครภายหลังปิดวันรับสมัคร 
ต่อ กกต. 
- รวบรวมข้อมูลผู้สมัคร ไฟล์ข้อมูล จัดส่งข้อมูลไปยัง
หน่วยงานสนับสนุนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามและหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ    
ท่ีเกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่ได้ก าหนดไว้ 
- กกต. ประกาศรายชื่อผู้ ท่ีได้รับสมัครของแต่ละพรรค
การเมือง 
- กกต. แจ้งหนังสือถึงพรรคการเมือง กรณีรับ หรือไม่รับ
สมัคร ท้ังหมด หรือบางส่วน  
- จัดท าแฟ้มภาษีผู้สมัคร 

 
7 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

 
 

หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 
หลังปิดการรับสมัคร 
(วันท่ี ......................) 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
 

   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

5 ก่อนวันเลือกตั้ง 
- ยื่นค าร้องต่อศาลฎีกากรณีพบว่าผู้สมัครที่ได้ประกาศ
รายชื่อเป็นผู้สมัครไปแล้วขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม 
- แจ้งการเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อตามค าพิพากษาศาลฎีกาและ
ปิดประกาศผลค าพิพากษาฎีกา  
 

 
. 
 
 
- 

 
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 

 (วันท่ี ......................) 
 

ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 
 (วันท่ี ......................) 

  
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 
   ด าเนินการแล้ว 
    ยังไม่ด าเนินการ 

 

 

 
 
 
 
 

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

0 
                  

                  

0 
                  

0 

0 
                  

0 
                  

0 
                  



 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

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

ด้วยได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นกำรทั่วไปและคณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้งได้ก ำหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกตั้ง 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๔๕ และมำตรำ ๕๗                       
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงก ำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
วันที่พรรคกำรเมืองยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ  และวันที่พรรค
กำรเมืองแจ้งรำยชื่อบุคคลที่พรรคกำรเมืองมีมติจะเสนอสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ง 
เป็นนำยกรัฐมนตรี ดังนี้ 

๑. ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  
ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐำน ดังนี้ 

๑.๑ หนังสือรับรองของหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 
๑.๒ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 

  ๑.๓ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกขนำดกว้ำงประมำณ ๘.๕ เซนติเมตร ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนติเมตร 
คนละ ........... รูป 

     ๑.๔ หลักฐำนประกอบกำรยื่นกำรสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้อง 

มีบัตรประจ ำตัวประชำชนตำมกฎหมำย ให้ใช้บัตรประจ ำตัวหรือหลักฐำนอ่ืนใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำยสำมำรถ
แสดงตนได้และมีหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 

(๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(๓) ใบรับรองแพทย ์
(๔) หนังสือรับรองกำรส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้ำพรรคกำรเมืองซึ่งต้อง 

มีค ำรับรองด้วยว่ำได้ด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองแล้ว 
(๕ ) หล ักฐำนแสดงกำร เส ียภำษีเ ง ิน ได ้บ ุคคลธรรมดำ เป ็น เวลำต ิดต ่อก ัน  ๓ ปี 

นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้ ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษี
พร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี 
     ๑.๕ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง ให้ยื่นหลักฐำน
ประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้งเพ่ิมเติมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

 (๑) หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลำ
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 (๒) หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
 (๓) หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำเคยศึกษำในสถำนศึกษำที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีกำรศึกษำ 
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 (๔) หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำเคยรับรำชกำรหรือปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐ หรือเคยมีชื่อ

อยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี  
๑.๖ เอกสำรสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

พร้อมแบบพิมพ์สรุปย่อประวัติของผู้สมัคร  
รวมทั้งหลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัครต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งนั ้น  

ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... ระหว่ำง .................................... นำฬิกำ  
ณ สถำนที่ ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งก ำหนด 

๒. พรรคกำรเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว ประสงค์จะส่งสมำชิกพรรคกำรเมือง
สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ ให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองหรือกรรมกำรบริหำรพรรค
กำรเมืองผู ้ได ้ร ับมอบหมำยเป็นหนังส ือจำกหัวหน ้ำพรรคกำรเมือง ยื ่นบ ัญช ีรำยชื ่อผู ้สม ัครร ับ เล ือกตั ้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ พร้อมทั้งหลักฐำน ดังนี้ 

     ๒.๑ หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน 
    ๒.๒ เงินค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกตั้งคนละ ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
     ๒.๓ หลักฐำนประกอบกำรยื่นกำรสมัครของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน ประกอบด้วย 

(๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตร
ประจ ำตัวประชำชนตำมกฎหมำย ให้ใช้บัตรประจ ำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรที่มีรูปถ่ำยสำมำรถ
แสดงตนได้และมีหมำยเลขประจ ำตัวประชำชนของผู้ถือบัตร 

(๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(๓) ใบรับรองแพทย ์
(๔) หนังสือรับรองกำรส่งผู ้สมัครแบบบัญชีรำยชื่อของหัวหน้ำพรรคกำรเมือง ซึ่งต้อง 

มีค ำรับรองด้วยว่ำได้ด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองแล้ว 
(๕ ) หล ักฐำนแสดงกำร เส ียภำษีเ ง ิน ได ้บ ุคคลธรรมดำ เป ็น เวลำต ิดต ่อก ัน  ๓ ปี 

นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้ ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมทั้ง
สำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี 

      ๒.๔ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกขนำดกว้ำงประมำณ ๘.๕ เซนติเมตร ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนติเมตร 
จ ำนวนคนละ ...... รูป 

 รวมทั้ ง หลักฐ ำนประกอบกำรยื่นบัญชีร ำยชื่ อต่อคณะกรรมกำรกำร เลือกตั้ ง  ตั้ งแต่
วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ .. เดือน ..............  พ.ศ. .... ระหว่ำง .................. .......... นำฬิกำ  
ถึง ..................... นำฬิกำ ณ ...................................................... ........ เลขที่ ............. ถนน ................................... 
ต ำบล/แขวง/เทศบำล ................................... อ ำเภอ/เขต ............................. จังหวัด ............................................... 

อนึ่ง บุคคลใดจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในนำม
ของพรรคกำรเมืองใดพรรคกำรเมืองเดียว  และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรำยชื่อ
แบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว 
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๓. พรรคกำรเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว หำกประสงค์จะแจ้งรำยชื่อบุคคลที่พรรคกำรเมืองมีมติ 
จะเสนอ สภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี ให้แจ้งรำยชื่อพร้อมหนังสือ 
แสดงควำมยินยอมของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นนำยกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งไม่เกิน ๓ รำยชื่อ  
ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. ....  ระหว่ำง ..................... นำฬิกำ  
ถึง .......................... นำฬิกำ ณ ..................................................................... เลขที ่............. ถนน ..................................  
ต ำบล/แขวง/เทศบำล ..................................อ ำเภอ/เขต .............................. จังหวัด .....................................  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... 
 
 
 

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

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

       ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

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

ด้วยได้มีพระรำชกฤษฎีกำให้มีกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแทนต ำแหน่งท่ีว่ำง 
และคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังได้ก ำหนดใหว้ันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... เป็นวันเลือกต้ังของเขตเลือกต้ังท่ี .. จังหวัด ...................... 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที ่แก้ไขเพิ่มเติม  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงก ำหนดวันรับสมัครเลือกต้ัง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง ต้ังแต่วันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน ......... 
พ.ศ. .... ระหว่ำง ............. นำฬิกำ ถึง ............. นำฬิกำ ณ สถำนท่ีท่ีผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเลือกต้ังก ำหนด 

ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังแทนต ำแหน่งท่ีว่ำงดังกล่ำว 
ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกต้ังด้วยตนเองพร้อมค่ำธรรมเนียมกำรสมัครรับเลือกต้ังคนละ ๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นบำทถ้วน) 
รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกขนำดกว้ำงประมำณ ๘.๕ เซนติเมตร ยำวประมำณ ๑๓.๕ เซนติเมตร จ ำนวนคนละ .. รูป 
รวมทั้งหลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัครรับรองควำมถูกต้องต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกต้ังประจ ำเขตเลือกตั้งน้ัน ดังนี้ 

๑. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน แต่ถ้ำผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจ ำตัว
ประชำชนตำมกฎหมำย ให้ใช้บัตรประจ ำตัวหรือหลักฐำนอื่นใดของทำงรำชกำรท่ีมีรูปถ่ำยสำมำรถแสดงตนได้ 

๒. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
๓. ใบรับรองแพทย์ 
๔. หนังสือรับรองกำรส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต้ังของหัวหน้ำพรรคกำรเมือง ซึ่งต้องมีค ำรับรองด้วยว่ำ

ได้ด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองแล้ว 
๕. หลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกัน ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 

ของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภำษีเงินได้ ให้ท ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมท้ังสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี 
๖. หลักฐำนประกอบกำรสมัครอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 

๖.๑ หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลำติดต่อกัน  
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

๖.๒ หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้ง 
๖.๓ หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำเคยศึกษำในสถำนศึกษำท่ีต้ังอยู่ในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลำ

ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปีกำรศึกษำ 
๖.๔ หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำเคยรับรำชกำรหรือปฏิบัติหน้ำท่ีในหน่วยงำนของรัฐหรือเคยมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนบ้ำนในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

ประกำศ  ณ  วันท่ี .. เดือน .............. พ.ศ. .... 

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

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

ประธำนกรรมกำรกำรเลือกต้ัง 

 

ส.ส. ๔/๒ 



 

 
 

 

 

ประกาศผู้อ านวยการประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. 
จังหวัด ............................ 

เรื่อง  งดการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
----------------------------- 

ตำมที่ได้มีประกำศก ำหนดให้ใช้ ..................................................................... เป็นสถำนที่รับสมัคร
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ระหว่ำงวันที่ ....... เดือน ........ ............. พ.ศ. ....  
ถึงวันที่ .. เดือน .............. พ.ศ. .... นั้น 

เนื่องจำกได้เกิด .................................................. (ระบุ เช่น จลำจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย 
หรือเหตุจ ำเป็นอย่ำงอ่ืน หรือด้วยควำมจ ำเป็นตำมสถำนที่อำจมีผลต่อควำมปลอดภัย) ..........................................   
อันเป็นเหตุให้กำรสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนี้ไม่สำมำรถกระท ำได้ หรือไม่สำมำรถสมัครรับเลือกตั้งได้จนเสร็จสิ้น 

ฉะนั้น อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ.  ๒๕๖๑ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่  . . . จึงประกำศให้
งดกำรสมัครรับเลือกตั้ง 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

 ประกำศ  ณ  วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 

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

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

                            ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ ..  

                            จังหวดั ............................... 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๓ 



 

 

 

 

 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(เพิ่มเติม) 
-------------------------------------- 

ตำมที่ได้มีประกำศ เรื่อง กำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ลงวันที่ .. เดือน .................. 
พ.ศ. .... ก ำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและวันที่พรรคกำรเมือง
ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
ถึง วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ระหว่ำง ................... นำฬิกำ นั้น 

เนื่องจำกได้มีเหตุจ ำเป็นเฉพำะพ้ืนที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรสมัครรับเลือกตั้งได้  อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร      
พ .ศ . ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๘๔ วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งว่ ำด้ วยกำรเลือกตั้ ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศก ำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

๑. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 
๒. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 
๓. เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .......................... 

โดยรับสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  
ระหว่ำง ................ นำฬิกำ ณ สถำนที่ที่ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งก ำหนด  

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

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

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

           ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๔ 
 



 
 

 
ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. 

จังหวัด ........................ 
  เรื่อง ก าหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร / 
กำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร (เพ่ิมเติม) ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .....  
เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย  
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๘๙ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่  ..... 
จังหวัด ................. . . . . .... จึงก ำหนดให้ใช้  ......... . . . . . ...................................... เป็นสถำนที่รับสมัครรับเลือกตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................................. 

ดังนั้น  ผู้ใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ให้น ำหลักฐำนเอกสำรที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนดมำยื่นต่อผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง
ด้วยตนเองภำยในระยะเวลำและสถำนที่ก ำหนด 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

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

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

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 

                           จังหวัด .............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส.  ๔/๕ 



 

 

 

 

 

 

 

           

      ใบสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
                 แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
        เขตเลือกต้ังท่ี .. จังหวัด ...................... 
   --------------------------------------------------------    

ใบสมัครเลขท่ี ...................... (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่กรอก) 
ข้ำพเจ้ำ 
(๑) นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ......................................... 
     สัญชำติ ...................................... 
(๒) เลขประจ ำตัวประชำชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อำย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้ำนเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
     หมู่ที่ ....... ถนน ......................................................... 
     ต ำบล/แขวง/เทศบำล ................................................ 
     อ ำเภอ/เขต ................................................................ 
     จังหวัด ....................................................................... 
     รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขท่ี ............................... ตรอก/ซอย ...................................................................................... 
      หมู่ที่ ....... ถนน ...................................................... ต ำบล/แขวง/เทศบำล ........................................................ 
      อ ำเภอ/เขต ...................................... จังหวัด .............................................  รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๗) สถำนท่ีติดต่อ ........................................................................................................................................................ 
      โทรศัพท์ ................................................................................... โทรสำร ............................................................ 
(๘) บิดำชื่อ ................................................................................. สัญชำติ ................................. 
(๙) มำรดำชื่อ ............................................................................. สัญชำติ ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ .......................................................................... สัญชำติ ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคกำรเมือง ช่ือ ...................................................................... 
(๑๒ ) คุณสมบัติอื ่นตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ก ำหนดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ 
        (๑๒.๑) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ........ นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่ำงวันที่ .. 
เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
        (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดทีส่มัครรบัเลือกตั้ง 
        (๑๒.๓) เคยศึกษำในสถำนศึกษำ ................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกัน ..... กำรศึกษำ 
ระหว่ำงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ำยหรือภำพถ่ำย 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 



 
 

(ใบต่อ) 
 
 
 (๑๒.๔) เคยรับรำชกำรในต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ในหน่วยงำนของรัฐ  ....................................... ระหว่ำงวันที่ . ... .  
เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... หรือเคยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขท่ี ..... หมู่ที ่..... ตรอก .....................
ซอย ................................ ถนน .............................. ต ำบล/แขวง/เทศบำล  ...... . ....................... อ ำเภอ/เขต .............................. 
จังหวัด .......................... ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ระหว่ำงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  
ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๑๓) วุฒิกำรศึกษำสูงสุด .............................................. 
(๑๔) เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. .... หรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๕) อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................ 
(๑๖) หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำได้ช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ำมี) 

ข้ำพเจ้ำผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ......................................... ขอสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด .................... และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนประกอบ  
กำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม  
ให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใด  
ก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร รวมถึงกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๖ 
 



 

 

(ใบท้ำย) 
 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
เขียนที่ ...................................... 

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

 ข้ำพเจ้ำ ................................................... ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริงต่อ …………................................... 
ต ำแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำใช้ประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………….................

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

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

.................................................................. .......................................................................................................... . 
ถาม ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องหลักฐำนเป็นจริงทุกประกำร 
ถาม ท่ำนเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ 
ถาม ท่ำนเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองเพียงพรรคกำรเมืองเดียวหรือไม่ 
ตอบ ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองเพียงพรรคกำรเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 
ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย     

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

            (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้ให้ถ้อยค ำ 
     (..............................................)  

                   (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้บันทึก/จด/อ่ำน 
    (..............................................)  

ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 
ได้สอบสวนแล้ว  � ให้รับใบสมัคร 

                                                        � ไม่ให้รับใบสมัครเพรำะ ............................... 
                                                    .................................................................... 

 
 

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

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............ 
วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

 

 

ส.ส. ๔/๖ 



   

 

 

 

 

 

 

 

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

 1. ชื่อ ................................................... สกุล ..........................................  

 2. อายุ ................. ปี 

 3. วุฒิการศึกษาสูงสุด ....................................... 

 4. อาชีพสุดท้ายก่อนสมัครรับเลือกตั้ง .................................................... 

 

 

 

 

 
  

 

 
เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ 9๑ (9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ลงชื่อ .............................................. ผู้สมัคร 
          (.............................................) 
                วัน ...... เดือน .................. พ.ศ. ........ 

 

 

หมายเหต:ุ  1. กรุณาบันทึกข้อมลูแบบสรุปย่อประวัติฯนี้ ลงในแผ่น CD จ านวน 1 แผ่น และส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ีที่รับสมัคร 
  เพื่อน าไปใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารส่งให้กับผูม้ีสิทธิเลือกตั้ง ต่อไป    
 2.  การบันทึกข้อมูลให้จดัท าในรูปแบบของไฟล์ word    
 3.  สอบถามรายละเอียดได้ที่  0 2141 8448 และ 0 2141 8897 

 

 

 

แบบเอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เขตเลือกตั้งที่ ............  จงัหวัด............... 
 

 

 

 

ภาพเครื่องหมาย 
ของพรรคการเมือง 

รูปถ่ายขนาด 
3x3.5 ซม. 

หมายเลข 
......... 

..... 

. 

 

ส.ส. ๔/๖ 



 

 

 
 

หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
  แบบบัญชีรายชื่อ 

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

เรียน คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง/ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .....................  

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ .................................................................. 
หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน ............................................. เป็นสมำชิกพรรค ................................. ล ำดับที่  ........... 
เมื่อวันที่ ............... .. เดือน .................. พ.ศ. ....  พรรคได้ส่งสมัครเข้ำรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร                 
     แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ................      แบบบัญชีรำยชื่อ ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
ในวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... เป็นผู้ไมไ่ดเ้สียภำษเีงินได้บุคคลธรรมดำ ปี พ.ศ. .... เนื่องจำก  

 ๑. กรณีมีเงินได้พึงประเมิน 
    กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร เพียงอย่ำงเดียวไม่เกิน 
๑๒๐,๐๐๐ บำท ต่อปี 
 

  กรณีไม่ได้สมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจำกมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บำท ต่อปี 
 

  กรณีสมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร เพียงอย่ำงเดียวไม่เกิน ๒๒๐,๐๐๐ บำท 
ต่อปี 
  กรณีสมรส มีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร และ/หรือ มีเงินได้ประเภทอ่ืน
นอกจำกมำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐ บำท ต่อปี 

  ๒. กรณีมีเงินได้แต่ได้รับการยกเว้น 
 

  มีเงินได้ที่ได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตำมมำตรำ ๔๒ แห่งประมวลรัษฎำกร  

 ๓. กรณีไม่มีเงินได้พึงประเมิน 
  ไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะต้องเสียภำษี 

 
 

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

       ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

 

หมายเหตุ 

        - มำตรำ ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยถึง เงินได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำนไม่ว่ำจะเป็นเงินเดือน ค่ำจ้ำง เบี้ยเลี้ยง 
โบนัส เบี้ยหวัด บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินค่ำเช่ำบ้ำน เงินที่ค ำนวณได้จำกมูลค่ำของกำรได้อยู่บ้ำนที่นำยจ้ำงให้อยู่โดยไม่เสียค่ำเช่ำเงินที่นำยจ้ำง 
จ่ำยช ำระหนี้ใดๆ ซึ่งลูกจ้ำงมีหน้ำที่ต้องช ำระ และเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ใดๆ บรรดำที่ได้เนื่องจำกกำรจ้ำงแรงงำน 
        - มำตรำ ๔๒ แห่งประมวลรัษฎำกร หมำยถึง เงินได้พึงประเมินที่ไดร้ับกำรยกเว้นไมต่้องรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษเีงินได้ 

 

 

 

ส.ส. ๔/๗ 



 

 

 

หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 

 
 

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

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ..................................................................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน ............................................. เป็นสมำชิกพรรค ................ ............................................  
ล ำดับที่ .................. เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  โดยพรรคกำรเมืองได้ด ำเนินกำรถูกต้องครบถ้วน 
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองแล้ว  และพรรคได้ส่งสมัครเข้ำรับเลือกตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร      แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที ่..... จังหวัด .....................       แบบบัญชีรำยชื่อ        

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรดังกล่ำวเป็นผู้มีสิทธิสมัคร  
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้ งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  
และกำรคัดเลือกได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
พรรคกำรเมืองและข้อบังคับของพรรคกำรเมือง 
 

 
 
 

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

หัวหน้ำพรรค .............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๘ 



 

 

 

หนังสือขอถอนการสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

 
 

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

ตำมที่พรรค ..................... ได้ออกหนังสือรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำ/ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ..................... 
เลขประจ ำตัวประชำชน ............................... เป็นสมำชิกพรรค ...................................... ล ำดับที่ .......... เมื่อวันที่ .......  
เดือน .................. พ.ศ. .... ซึ่งพรรคได้ส่งสมัครเข้ำรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่  ....... 
จังหวัด ................ ส ำหรับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรในวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

เนื่องจำก ข้ำพเจ้ำ/นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ................................... เป็นบุคคลที่................................
(ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมกำรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมำตรำใดหรือในกรณี
เสียชีวิต) จึงขอ 

  ถอนกำรสมัครรับเลือกตั้ง 

  ถอนกำรสมัครรับเลือกตั้งและเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ตำมมำตรำ ๕๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

 
 
 

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

       ผู้สมัคร   
 
 
 

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

หัวหน้ำพรรค .............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       ใบสมัครรับเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
           แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) 
         เขตเลือกต้ังท่ี .. จังหวัด ...................... 
   --------------------------------------------------------    
ใบสมัครเลขท่ี ...................... (ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที่กรอก) 
ข้ำพเจ้ำ 
(๑) นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ......................................... 
     สัญชำต ิ...................................... 
(๒) เลขประจ ำตัวประชำชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อำย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้ำนเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย .................................. 
    หมู่ที ่....... ถนน ......................................................... 
    ต ำบล/แขวง/เทศบำล ................................................ 
    อ ำเภอ/เขต ................................................................ 
    จังหวัด ....................................................................... 
    รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี ................... ตรอก/ซอย................................................................................................ 
     หมู่ที่ ......... ถนน ...................................................... ต ำบล/แขวง/เทศบำล........................................................ 
     อ ำเภอ/เขต ....................................................................... จังหวัด ...................................................................... 
     รหัสไปรษณีย ์............................... 
(๗) สถำนท่ีติดต่อ ............................................................................................................................................ 
     โทรศัพท์ ................................................ โทรสำร ................................................ 
(๘) บิดำชื่อ ................................................................................. สัญชำต ิ................................. 
(๙) มำรดำชื่อ ............................................................................. สัญชำต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ .......................................................................... สัญชำต ิ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคกำรเมือง ช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) คุณสมบัติอื่นตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง     

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ก ำหนดอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ 
       (๑๒.๑) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ....... นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่ำงวันท่ี .. 
เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ำยหรือภำพถ่ำย 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 

ส.ส. ๔/๑๐ 



 

 

 

 

(ใบต่อ) 
 

       (๑๒.๒) เกิดในจังหวัด ........................ ซึ่งเป็นจังหวัดที่สมัครรบัเลือกตั้ง 
       (๑๒.๓) เคยศึกษำในสถำนศึกษำ ..................................... ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกัน ..... กำรศึกษำ 
ระหว่ำงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 (๑๒.๔) เคยรับรำชกำรในต ำแหน่งหรือเคยปฏิบัติหน้ำท่ีในหน่วยงำนของรัฐ ............................ ระหว่ำงวันท่ี .. เดือน .................. 
พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนเลขที่ ................... หมู่ที ่................... ตรอก ......................................... 
ซอย ................................... ถนน ......................................... ต ำบล/แขวง/เทศบำล ......................... อ ำเภอ/เขต ............................... 
จังหวัด .................................. ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ระหว่ำงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
ถึงวันท่ี .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๑๓) วุฒิกำรศึกษำสูงสุด .............................................. 
(๑๔) เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมำชิกวุฒิสภำ พ.ศ. .... หรือสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๕) อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................ 
(๑๖) หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำได้ช ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง (ถ้ำมี) 
(๑๗) หลักฐำนหนังสือขอถอนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

ข้ำพเจ้ำผู ้สมัครรับเลือกตั ้งของพรรค  ....................................... ................ โดยขอสมัครรับเลือกตั ้งเป็นสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่  .. จังหวัด ................................ แทนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ขำดคุณสมบัติ 
หรือมีลักษณะต้องห้ำม และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  โดยมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ำม เป็นผู ้ม ีส ิทธ ิสมัคร รับ เล ือกตั ้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร  ตำมบทบัญญัติของรัฐธร รมนูญ  
แห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนประกอบ  
กำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ รวมทั้ งยินยอม 
ให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือ  
ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใด  
ก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร รวมถึงกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๑๐ 

 



 

 

 
 

(ใบท้ำย) 
 

บันทึกการให้ถ้อยค าของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (เปลี่ยนแปลง) 

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

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

 ข้ำพเจ้ำ ................................................... ขอให้ถ้อยค ำด้วยควำมสัตย์จริงต่อ …………................................. 
ต ำแหน่ง ............................................. ดังต่อไปนี้ 

ถาม ท่ำนใช้หลักฐำนใดบ้ำงมำใช้ประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข้ำพเจ้ำได้น ำหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองแล้วประกอบกำรสมัครรับเลือกตั้ง 
ดังนี้……………………………………………………………………………………………………………………….................

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

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

.................................................................. .......................................................................................................... . 
ถาม ท่ำนยืนยันรับรองควำมถูกต้องหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ 
ตอบ ข้ำพเจ้ำขอยืนยันรับรองควำมถูกต้องหลักฐำนเป็นจริงทุกประกำร 
ถาม ท่ำนเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยและกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ใช่หรือไม ่

ตอบ ใช่ 
ถาม ท่ำนเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองเพียงพรรคกำรเมืองเดียวหรือไม่ 
ตอบ ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิกพรรคกำรเมืองเพียงพรรคกำรเมืองเดียว คือ พรรค ................................. 
ข้อควำมข้ำงต้นนี้ได้อ่ำนให้ข้ำพเจ้ำฟังแล้ว ขอรับรองว่ำถูกต้องและขอยืนยันในชั้นศำลได้ด้วย     

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
                        (ลงชื่อ) ...............................................   ผู้ให้ถ้อยค ำ 

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

                                 (ลงชื่อ) ...............................................    ผู้บันทึก/จด/อ่ำน 
                 (..............................................)  

 
ค าสั่งผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง 

ได้สอบสวนแล้ว � ให้รับใบสมัคร 
                                                       � ไม่ให้รับใบสมัครเพรำะ ............................... 

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

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

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............ 
วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 

ส.ส. ๔/๑๐  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

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

 

 

ใบรับล ำดับที่ ..............................       เล่มที่ ................................ 

 

ได้รับเอกสำรและหลักฐำนกำรสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของ  
(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ)  ............................................................... ซึ่ งสมัครรับเลือกตั้ งในกำรเลือกตั้ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ .................... จังหวัด ..................................... 
และหนังสือรับรองของหัวหน้ำพรรค ............................................ ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครเป็นเงินสด
หรือตั ๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค ธนำคำร .................................. .............. สำขำ .......................... .......  
เลขที่ .......................................... จ ำนวน ........................... บำท (..................................................................)  
พร้อมทั้งรูปถ่ำย จ ำนวน ..... รูป ตลอดจนหลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ .. เดือน .................. 
พ.ศ. .... เวลำ ............... นำฬิกำ 

 

 

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

    ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 
    จังหวัด ................................. 

ส.ส. ๔/๑๑ 

 



 

 

 

 

ที่ .............................   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวดั .................  

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

เรื่อง  รำยงำนผลกำรรับสมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ........................ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด .....................   

  ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบ   แบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น  

  กำรรับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .....................................   
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน ....... คน ดังนี้   

๑. ได้รับสมัครไว้ ............ คน  

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  

๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
อนึ่ ง  นับตั้ งแต่วัน เปิดรับสมัครถึ งวันนี้  มีผู้ สมัครรับเลือกตั้ งแล้ ว  จ ำนวน  .................. คน  

รับใบสมัครไว้ .............. คน ไม่รับสมัครไว้ ............. คน 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

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

    ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 
              จังหวัด ……………………. 

ส.ส. ๔/๑๒ (๑) 
บขบบช 



 

 

 

ที่ .............................   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .... จังหวัด ............ 

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

เรื่อง  รำยงำนผลกำรรับสมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............... 

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

  ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

 กำรรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .... ....................  
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน ....... คน ดังนี้ 

๑. ได้รับสมัครไว้ ................ คน  

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  

๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
อนึ่ง นับตั้งแต่วันเปิดรับสมัครถึงวันนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว จ ำนวน .................. คน รับใบสมัคร

ไว้ .............. คน ไม่รับสมัครไว้ ............. คน 

จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
     
   ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิ่ง 

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

        ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 
         จังหวัด ……………………. 
 
 

ส.ส. ๔/๑๒ (๒) 
Z#X 



 
 
 
 

 

ที่ .............................   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวดั ............... 

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

เรื่อง  รำยงำนผลสรุปกำรรับสมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ ...... จังหวัด ............... 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด ................. 

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................ 
ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ได้ปิดกำรสมัครรับเลือกตั้งแล้ว 
สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน ....... คน ดังนี้  

๑. ได้รับสมัครไว้ ............ คน 

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  
    ๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

            ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

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

       ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ ..  
                   จังหวัด ............................ 
 

ส.ส. ๔/๑๓ (๑) 
Z#X 



 
 
 

 

ที่ .............................   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 ประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด ............ 

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

เรื่อง  รำยงำนผลสรุปกำรรับสมัครสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ ....... จังหวัด ............... 

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี้ กำรรับสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ ... จังหวัด ........................ 
ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ได้ปิดกำรสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  
สรุปมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน ....... คน ดังนี้  
 ๑. ได้รับสมัครไว้ ............ คน  

ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง เลขประจ าตัวประชาชน สังกัดพรรค 
หมายเลข

ประจ าตัวผู้สมัคร 
หมายเหตุ 

     
     
     
รวม ......................... คน     

 
๒. ไม่รับสมัครไว้ ............. คน  
    ๒.๑ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๒ .................................................. พรรค ..................... 
    ๒.๓ .................................................. พรรค ..................... 

ฯลฯ 
 

 จึงกรำบเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

       ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิ่ง 
 
 

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

       ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้ง ที่.. 
    จังหวัด ........................ 
 

ส.ส. ๔/๑๓ (๒) 
Z#X 



 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................... 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

  ด้วย ........................................... อำยุ ........ ปี อยู่บ้ำนเลขที่ ................ตรอก/ซอย ...................... 
ถนน ................... หมู่ที่ ..... ต ำบล/แขวง/เทศบำล .................... อ ำเภอ/เขต .................จังหวัด................................ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ..................... ได้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่  ....... 
จังหวัด ................................ 

  บัดนี้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัครคุณสมบัติของผู้สมัคร
และสอบสวนแล้วเห็นว่ำ ...................................................... เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๖ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๕ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคกำรเมืองที่สังกัด และหมำยเลข
ประจ ำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในกำรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 
                                         

                                                                            (ชื่อ) ...........................................… 
                                                                        สังกัดพรรค ..................................... 

                                                                             หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
                                                                          ..................(หมำยเลขอำรบิก)................ 

 
 
 
 
 

                             ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
                                                                                  (ลงชื่อ)......................................... 
                                                    (........................................) 

                                                                               ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 
                                                          จังหวัด ...............................                                              

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๑๔  

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ำยหรือภำพถ่ำย 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 

ภำพเครื่องหมำย
ของพรรค
กำรเมือง 



 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................... 
เรื่อง รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(เพิ่มเติม) 
-------------------------------------- 

  ด้วย ........................................... อำยุ ........ ปี อยู่บ้ำนเลขที่ ................ตรอก/ซอย ...................... 
ถนน ................... หมู่ที่ ..... ต ำบล/แขวง/เทศบำล .................... อ ำเภอ/เขต.................จังหวัด ................................ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ......................... ได้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่  ... 
จังหวัด ................................ 

  บัดนี้ ศำลฎีกำได้มีค ำสั่งคดีหมำยเลขด ำที่  ................../.... คดีหมำยเลขแดงที่ ................./....  
วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... แจ้งผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งให้รับสมัคร..................................... 
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เขตเลือกตั้งที่ .. จังหวัด .................... 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๖ และมำตรำ ๔๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ       
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๖ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำ
ด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคกำรเมืองที่สังกัด 
และหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในกำรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 
 
                                         

                                                                            (ชื่อ) ...........................................… 
                                                                         สังกัดพรรค ..................................... 

                                                                               หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร 
                                                                          ..................(หมำยเลขอำรบิก)................ 

 
 
 
 

                             ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
                                                                                  (ลงชื่อ) ......................................... 
                                                    (........................................) 

                                                                              ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที ่.. 
                                             จังหวัด ............................... 

 

 

                                               

ส.ส. ๔/๑๕ 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ำยหรือภำพถ่ำย 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 

ภำพเครื่องหมำย
ของพรรค
กำรเมือง 



 

 

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

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

เรื่อง  แจ้งกำรไม่รับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

เรียน .................................................... 

  ตำมที่ท่ำนได้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น  

 บัดนี้ ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัคร  คุณสมบัติ 
และสอบสวนกำรสมัครรับเลือกตั้งของท่ำนแล้ว ปรำกฏว่ำท่ำนเป็นผู้ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

 เนื่องจำก………………….………………..……………………..............................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

 
     ขอแสดงควำมนับถือ 

 
 

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

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

ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 

จังหวัด ................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.ส. ๔/๑๖ 



 
 
 

 
 

ประกาศผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ี .. จังหวัด .................. 
เรื่อง ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

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

  ตำมประกำศผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่  ..... จังหวัด …....................................  
เรื่อง รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ลงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....    
ได้ประกำศรับสมัคร (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ....................................................... เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎร สังกัดพรรค ........................................................ หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ............. เขตเลือกตั้งที ่..... 
จังหวัด .................................... นั้น 

  บัดนี้ ศำลฎีกำได้มีค ำสั่งให้ถอนชื่อของ (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ..................................................... 
สังกัดพรรค .................................................................... หมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัคร ....................... เขตเลือกตั้งที ่.....
จังหวัด ............................................ ออกจำกประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รำยละเอียดตำมส ำเนำค ำสั่งศำลฎีกำ 
คดีหมำยเลขด ำที ่.........../.... คดีหมำยเลขแดงท่ี .........../.... วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

  ดังนั้น จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน และหำกปรำกฏว่ำมีบัตรเลือกตั้งใดที่ท ำเครื่องหมำยกำกบำท
ในช่องหมำยเลขประจ ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งรำยดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็นบัตรเสีย 

 
 
ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 
 
 

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

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

              ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำเขตเลือกตั้งที่ .. 

           จังหวัด ................................. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ส.ส. ๔/๑๗  



 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ........................ 
  เรื่อง  บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษเีงินได้บคุคลธรรมดาเป็นเวลาตดิต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

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

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ้งได้ประกำศรับสมัครเลือกตั ้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร  
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... และเมื่อได้ปิด
กำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัด ................................. แล้ว มีผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งทั้งหมดจ ำนวน ....... คน  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๕ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๙๑ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำเป็นเวลำ
ติดต่อกันสำมปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร และผู้สมัครที่ไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแต่ได้ท ำหนังสือ
ยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี ดังนี้ 

๑. มีผู้สมัครที่แสดงรำยกำรกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำมปีติดตอ่กัน จ ำนวน ......... คน 
 

เขตเลือกตั้งท่ี  ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สังกัดพรรค หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุ 
     
     

 
๒. มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จ ำนวน ............ คน 
 

เขตเลือกตั้งท่ี  ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สังกัดพรรค หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร หมายเหตุ 
     
     

  
  
  ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

 
      

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

                     ผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัด .............. 
 
 

 

 

 

ส.ส. ๔/๑๘ 



 

 

หนังสือมอบหมาย 
ท าการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 

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

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

เรื่อง  มอบหมำยให้ท ำกำรแทนหัวหน้ำพรรคกำรเมือง 

กรำบเรียน  ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ........................................................ หัวหน้ำพรรค .........................................
อยู่บ้ำนเลขที่ .......... ถนน ..................... ต ำบล/แขวง/เทศบำล ............................ อ ำเภอ/เขต ........................... 
จังหวัด ................................. 

ได้มอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรพรรคชื่อ   
๑. .....................................................................  
๒. .....................................................................  

เป็นผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนข้ำพเจ้ำ ดังนี้ (ระบุอ ำนำจที่จะมอบหมำยเป็นข้อๆ ให้ชัดแจ้ง) 
๑. .................................................................. 
๒. ..................................................................  

ฯลฯ 
 

เพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำ ..................................... จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน  
 
 (ลงชื่อ)   ............................................. (หัวหน้ำพรรคกำรเมือง) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)   ............................................ (ผู้รับมอบหมำย) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยำน) 
          (...............................................) 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยำน) 
          (...............................................) 
 
 (ลงชื่อ)  ............................................. (พยำน) 
          (...............................................) 
 

หมายเหตุ   ผู้รับมอบหมำยให้ท ำแทนหัวหน้ำพรรคกำรเมือง จะต้องเป็นกรรมกำรบริหำรพรรคที่ก ำหนด 
 ตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง  

 

ส.ส. ๔/๑๙  



 

 

 

 

 

 

 

           
 
    หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมคัรรับเลือกต้ัง 
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
  -------------------------------------------------------    
ใบแสดงควำมยินยอมเลขท่ี ............ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกรอก) 
ข้ำพเจ้ำ 
(๑) นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ............................................... 
     สัญชำต ิ........................................................................ 
(๒) เลขประจ ำตัวประชำชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อำย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้ำนเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ....................................... 
     หมู่ที ่....... ถนน ............................................................. 
     ต ำบล/แขวง/เทศบำล ...................................................  
     อ ำเภอ/เขต ........................... จังหวัด ..........................  
     รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ........................ 
     หมู่ที ่.....ถนน ...............................................................  
     ต ำบล/แขวง/เทศบำล .................................................. 
     อ ำเภอ/เขต ............................ จังหวัด ........................ 
     รหัสไปรษณีย ์.......................... 
(๗) สถำนท่ีติดต่อ ................................................................ 
    โทรศัพท ์................................ โทรสำร .................................... 
(๘) บิดำชื่อ ...................................................... สัญชำต ิ................................. 
(๙) มำรดำชื่อ ...................................................................... สัญชำต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ..................................................................... สัญชำต ิ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคกำรเมืองช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสดุ ............................................................................. 
(๑๓) เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมำชิกวุฒิสภำ ปี พ.ศ. .... หรือสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ปี พ.ศ. .... 
(๑๔) อำชีพสุดท้ำยก่อนสมัครรับเลือกตัง้ .......................................................... 

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้พรรค ...................... เสนอช่ือข้ำพเจ้ำสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
แบบบัญชีรำยชื่อของพรรค ............................ และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรตำมบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

  

 

 

ส.ส. ๔/๒๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ำยหรือภำพถ่ำย 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 



 

 

(ใบต่อ) 

 

                     ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนประกอบ  
กำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอมให้
หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอื่นใดท่ีมีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือที่เกี่ยวข้อง
กับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอื่นใด 
ก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร รวมถึงกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๐ 

 



 

 

 

บัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อของพรรค .................................. 

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

เลขที่ .................. (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก) 

  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ................................. หัวหน้ำพรรค .............. หรือเป็นผู้รับมอบ 
จำกหัวหน้ำพรรค .................................................... มีที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของพรรคอยู่ ณ บ้ำนเลขท่ี ...........หมู่ที ่.......             
ซอย ……................. ถนน ............................. ต ำบล/แขวง/เทศบำล .........................อ ำเภอ/เขต ............................. 
จังหวัด ......................... โทรศัพท์ ......................... และเป็นพรรคกำรเมืองที่นำยทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียน
พรรคกำรเมืองแล้ว  ขอยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชี รำยชื่อของ                  
พรรค ................................................... จ ำนวน .................. คน มีรำยชื่อเรียงตำมล ำดับ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อตัว - ชื่อสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
๑   
๒   
๓   
๔   
๕   
๖   
๗   
๘   
๙   

ฯลฯ 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ 
 ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๙๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย  
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ ๕๖ และมำตรำ ๕๗ ประกอบ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ 

 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวเป็นผู้มีสิทธิสมัคร
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมเป็นผู้มีสิทธิสมัคร รับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง และกำรคัดเลือก 
ได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
และข้อบังคับของพรรคกำรเมือง 

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

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

         หัวหน้ำพรรค ................................/ผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
 

ส.ส. ๔/๒๑  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

 

 

ใบรับล ำดับที่ ..............................       เล่มที่ ....................................
   

 

ได้รับเอกสำรกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของ          พรรค 
..........................  จ ำนวน .......... คน และหนังสือยินยอมของผู้สมัครทุกคน ค่ำธรรมเนียมกำรสมัคร 
เป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงินหรือแคชเชียร์เช็ค ธนำคำร ......................................... สำขำ ...................................... 
เลขที ่........................ จ ำนวน................. บำท (.....................................) พร้อมทั้งรูปถ่ำยจ ำนวนคนละ ……. รูป 
ตลอดจนหลักฐำนประกอบกำรยื่นใบสมัครแล้ว เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... เวลำ .............. นำฬิกำ    

 

 

 

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

                                                            ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

ส.ส. ๔/๒๒ 

 



 

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  รายช่ือพรรคการเมืองที่ย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

  ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ก ำหนดให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร           
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ .. เดือน .................. 
พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม 
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่ำวแล้ว 

  ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๖ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศรำยชื่อพรรคกำรเมืองที่ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ จ ำนวน ................... พรรค (เรียงตำมล ำดับตัวอักษร) ดังนี้ 

หมายเลขของบัญชีรายชื่อ
ของพรรคการเมือง 

ชื่อพรรคการเมือง 
ภาพเครื่องหมาย 
พรรคการเมือง 

   
   
   

 ฯลฯ ฯลฯ 
 
 

  ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๓ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

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

  ตำมที่พรรค ................................................. ได้ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม  
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่ำวแล้ว 

  ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๘ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๖ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อ ตำมล ำดับที่ ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัว – ชื่อสกุล ที่อยูต่ามทะเบียนบ้าน หมายเหตุ 

๑    
๒    
๓    
๔    
๕    
๖    
๗    
๘    
๙    

๑๐    
 

ฯลฯ 
 

  ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 
 
 

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

ส.ส. ๔/๒๔ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  รายช่ือผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

 (เพิ่มเติม)  
-------------------- 

  ตำมที่พรรค ............................... ได้ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  
แบบบัญชีรำยชื่อต่อคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค ...................... แล้ว นั้น 

  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วพบว่ำ ......................................... เป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ำมและบัดนี้ ศำลฎีกำได้มีค ำสั่งในคดีหมำยเลขด ำที่ ......./.... คดีหมำยเลขแดงที่ ......../....         
วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ให้ .................................... เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  

  ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๙ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๕ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วย
กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศให้ .................................................................  
เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อเพ่ิมเติม 

   ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๕ 



 

 

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

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

เรื่อง  แจ้งกำรไม่รับสมัครเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ 

เรียน  หัวหน้ำพรรค .................................................... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำ      จ ำนวน .. แผ่น 
  ผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ (ส.ส. ...) 

ตำมท่ีพรรค ............................................... ได้ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อ จ ำนวน ......................... คน เมื่อวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... นั้น 

บัดนี ้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐำนกำรสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรำยชื่อของพรรค ................................... แล้วปรำกฏว่ำผู้สมัครรับเลือกตั้งตำมบัญชีรำยชื่อ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร  ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร และกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมือง 
จ ำนวน ....... คน ดังนี้ 

๑. (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ......... ระบุชื่อ ................ เนื่องจำก ...... ระบุเหตุผล ........................... 

๒. (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ......... ระบุชื่อ ................ เนื่องจำก ...... ระบุเหตุผล ........................... 

๓. (นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) .......... ระบุชื่อ ............... เนื่องจำก ...... ระบุเหตุผล .......................... 
 

ฯลฯ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

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

          ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๖  



 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

-------------------------------------- 
 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง รำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

แบบบัญชีรำยชื่อของพรรค ...................................... ลงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  ได้ประกำศรับสมัคร  
(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ................................................................ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
แบบบัญชีรำยชื่อ  นั้น 

 บัดนี้ ศำลฎีกำได้มีค ำสั่งให้ถอนชื่อของ(นำย/นำง/นำงสำว/ยศ) ..................................................... 
สังกัดพรรค .................................. ออกจำกประกำศรำยชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง รำยละเอียดตำมส ำเนำค ำสั่งศำลฎีกำ
คดีหมำยเลขด ำที ่............./.... คดีหมำยเลขแดงท่ี .........../.... วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๗ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  เรื่อง บัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ีสมัครรับเลือกตั้ง  

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

ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั ้งได้ประกำศรับสมัครเลือกตั ้งสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร  
แบบบัญชีรำยชื่อ ตั้งแต่วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. ....  และเมื่อได้
ปิดกำรสมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อแล้ว สรุปมีพรรคกำรเมืองมำยื่นบัญชีรำยชื่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง จ ำนวน ............... พรรค และผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ ำนวน ....... คน  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ ๑๐๒ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้เปิดเผยข้อมูลหลักฐำนแสดงกำรเสียภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำเป็นเวลำติดต่อกันสำมปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร และผู้สมัครที่ ไม่ได้เสียภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ แต่ไดท้ ำหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีพร้อมทั้งสำเหตุแห่งกำรไม่ได้เสียภำษี ดังนี้ 

๑. พรรค ..................................................................  

  ๑.๑ มีผู้สมัครที่แสดงรำยกำรกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำมปีติดต่อกัน จ ำนวน . . . . .  คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

     
     ๑.๒ มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จ ำนวน .......... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

๒. พรรค ..................................................................  
   ๒.๑ มีผู้สมัครที่แสดงรำยกำรกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำมปีติดต่อกัน จ ำนวน ...... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

 
   ๒.๒ มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จ ำนวน ............ คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

 

 

ส.ส. ๔/๒๘ 



 

 

- ๒ - 

 

๓. พรรค ..................................................................  
  ๓.๑ มีผู้สมัครที่แสดงรำยกำรกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำสำมปีติดต่อกัน จ ำนวน ......... คน 
 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

 
  ๓.๒ มีผู้สมัครที่แสดงหนังสือยืนยันกำรไม่ได้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ จ ำนวน ............ คน 

ล าดับที่ ชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเหตุ 
   
   

 

ฯลฯ 

   ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
      
 

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

                เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
 

  

ส.ส. ๔/๒๘ 



 

 

 

การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ .................. (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอก) 

  ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ........................................... หัวหน้ำพรรค ...............................  
หรือเป็นผู้ได้รับมอบจำกหัวหน้ำพรรค ........................................... มีที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ของพรรค เลขที่ .............. 
หมู่ที่ .......... ซอย …….................... ถนน ................................... ต ำบล/แขวง/เทศบำล ....................................... 
อ ำเภอ/เขต ............................. จังหวัด ............................... โทรศัพท์ ................................ และเป็นพรรคกำรเมือง 
ที่นำยทะเบียนได้จดแจ้งไว้ในทะเบียนพรรคกำรเมืองแล้ว ขอแจ้งรำยชื่อบุคคลผู้ที่จะเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีของพรรค ......................................... ดังนี้  

๑. นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ............................................................ 
๒. นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ............................................................ 
๓. นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ............................................................ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผู้ได้รับกำรแจ้งรำยชื่อเพ่ือจะเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรีดังกล่ำวเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมที่จะเป็นรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๖๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และกำรคัดเลือกได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดไว้ใน 
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยพรรคกำรเมืองและข้อบังคับของพรรคกำรเมือง 
 

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

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

             หัวหน้ำพรรค ......................./ผู้ไดร้ับมอบจำกหัวหน้ำพรรค……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส.ส. ๔/๒๙ 



 

 

 

 

 

 

           

    หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อให้สภาผู้แทนราษฎร 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรี 
  -------------------------------------------------------    
ใบแสดงควำมยินยอมเลขท่ี ............ (ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกรอก) 
ข้ำพเจ้ำ 
(๑) นำย/นำง/นำงสำว/ยศ ............................................... 
     สัญชำต ิ........................................................................ 
(๒) เลขประจ ำตัวประชำชน 
     �-����-�����-��-� 
(๓) เกิดวันที่ .. เดือน .................. พ.ศ. .... 
(๔) อำย ุ............. ปี 
(๕) เกิดบ้ำนเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ......................................... 
    หมู่ที ่....... ถนน ............................................................... 
    ต ำบล/แขวง/เทศบำล ......................................................  
    อ ำเภอ/เขต ............................ จังหวัด ............................  
    รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๖) ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขท่ี ..... ตรอก/ซอย ............................ 
    หมู่ที ่........ ถนน ...............................................................  
   ต ำบล/แขวง/เทศบำล ...................................................... 
   อ ำเภอ/เขต ........................... จังหวัด ............................ 
   รหัสไปรษณีย ์............................ 
(๗) สถำนท่ีติดต่อ ................................................................... 
    โทรศัพท ์................................ โทรสำร .................................... 
(๘) บิดำชื่อ ............................................................................. สัญชำต ิ................................. 
(๙) มำรดำชื่อ ......................................................................... สัญชำต ิ................................. 
(๑๐) คู่สมรสช่ือ ...................................................................... สัญชำต ิ................................. 
(๑๑) สังกัดพรรคกำรเมืองช่ือ ...................................................................... 
(๑๒) วุฒิกำรศึกษำสูงสดุ ............................................................................. 
(๑๓) เคยเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ปี พ.ศ. .... หรือสมำชิกวุฒิสภำ ปี พ.ศ. ....  หรือสมำชิกสภำนติิบัญญัติแห่งชำติ ปี พ.ศ. ....  
(๑๔) อำชีพสุดท้ำย .......................................................... 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้พรรค ...................... เสนอช่ือข้ำพเจ้ำให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี และข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้ำมที่จะเป็นรัฐมนตรี
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และไม่เคยท ำหนังสือยินยอมให้เสนอช่ือข้ำพเจ้ำให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี ให้พรรคกำรเมืองอื่นในกำรเลือกตั้งครำวนี้ 

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเปิดเผย หรือส ำเนำใบสมัคร เอกสำรและหลักฐำนประกอบ 
กำรสมัคร ตลอดจนข้อมูลเอกสำรและหลักฐำนใดๆ ที่ข้ำพเจ้ำได้ให้ไว้ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้ รวมทั้งยินยอม  
ให้หน่วยงำนของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่วยงำนเอกชน ตลอดจนหน่วยงำนและบุคคลอื่นใดที่มีข้อมูลข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำหรือ 
ที่เกี่ยวข้องกับข้ำพเจ้ำอยู่ในควำมครอบครองหรือควบคุมดูแลไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคลหรือข้อมูลข่ำวสำรประเภทอ่ืนใด 

 

 

ส.ส. ๔/๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปถ่ำยหรือภำพถ่ำย 

ขนำด ๘.๕ x ๑๓.๕ ซ.ม. โดยประมำณ 



 

 

- ๒ - 

 
ก็ตำม สำมำรถด ำเนินกำรเปิดเผยและส ำเนำข้อมูลข่ำวสำรดั งกล่ำวทั้งหมด ให้แก่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งและส ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมได้ ทั้งนี้ โดยให้ถือว่ำเป็นกำรให้ควำมยินยอม
ทั้งกรณีทั่วไป และตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร รวมถึงกฎหมำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

 

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

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

  

ส.ส. ๔/๓๐ 



 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแตง่ตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี 

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

  ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้ก ำหนดให้หัวหน้ำพรรคกำรเมืองแจ้งรำยชื่อบุคคลที่จะเสนอ 
ให้สภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นนำยกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ . . เดือน ................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ . .  
เดือน ................. พ.ศ. .... นั้น 

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบข้อ ๑๐๙ ของระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงประกำศรำยชื่อบุคคลที่พรรคกำรเมืองมีมติจะเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำแต่งตั้งให้เป็นนำยกรัฐมนตรี จ ำนวน ................... พรรค (เรียงตำมล ำดับตัวอักษร) ดังนี้ 

  ๑. พรรค ..................................................................  
      ๑.๑ ……………………………………………………………. 
      ๑.๒ ……………………………………………………………. 
      ๑.๓ ……………………………………………………………. 

  ๒. พรรค ..................................................................  
      ๒.๑ ……………………………………………………………. 
      ๒.๒ ……………………………………………………………. 
      ๒.๓ ……………………………………………………………. 

ฯลฯ 
 

  ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน ................. พ.ศ. .... 
 
 
 

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

                               ประธำนกรรมกำรกำรเลือกตั้ง  

ส.ส. ๔/๓๑ 



 
 
 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการรับสมัครรับเลอืกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
จังหวัด ......................................... เขตเลอืกต้ังท่ี .......................... 

ชื่อ – นามสกุล ผู้สมัคร ...................................  สังกัดพรรค ............................................. 
 

ล าดับที ่
ส าหรับพรรคการเมือง ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

รายการ 
จ านวน
แผ่น 

มี ไม่มี มี ไม่มี หมายเหตุ 

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

ก. ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้สมัครในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง   

      

ข. ส าเนาสูติบัตรหรือหนังสือรับรองการเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง       
ค. เอกสารรับรองการศึกษาที่เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัคร     

รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา 
      

ง. เอกสารรับรองการเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี หรือส าเนาทะเบียนบ้านที่เคยมีช่ือผู้สมัครในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี แล้วแต่กรณี 

      

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

๘.๑ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

      

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

๙.๑ ใบเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล        
๙.๒ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ที่ผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน       
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีที่ได้รับโทษและพ้นโทษมาแล้ว
ตามค าพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร หรือ กรณีพ้นหรือปลดจากการล้มละลาย 
พระราชบัญญัติล้างมลทินที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ฯลฯ 

      

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

๑๐ เอกสารสรุปย่อประวัติของผู้สมัครที่สมัครเพื่อใช้ในการแนะน าตัว       
๑๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท       

รวมจ านวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

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

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

 ผู้ตรวจสอบของ ผอ.กต.เขต  

หมายเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย √  ในช่อง (มี/ไม่มี)                  

 

 



 
 
 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการสมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 
ชื่อผู้สมัคร ......................................................... สังกัดพรรค ............................................ ล าดับที่ .......... 

 

ล าดับ
ที ่

ส าหรับพรรคการเมือง ส าหรับเจ้าหน้าที ่

รายการ 
จ านวน
แผน่ 

มี ไม่มี มี ไม่มี หมายเหต ุ

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

๗.๑ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีท่ี
สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร 

      

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

๘.๑ ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล       
๘.๒ ส าเนาหลักฐานอื่นๆ ท่ีผู้สมัครน ามาแสดงตนว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน       
และไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น กรณีท่ีได้รับโทษและพ้นโทษมาแล้ว
ตามค าพิพากษาศาลท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร หรือ กรณีพ้นหรือปลดจากการล้มละลาย 
พระราชบัญญัติล้างมลทินท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร ฯลฯ 

      

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

๙ ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท       

รวมจ านวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

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

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

 
หมายเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย √  ในช่อง (มี/ไม่มี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้งรายชื่อบุคคลซึ่งพรรคการเมือง 
มีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี 

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

 

ล าดับ
ที่ 

ส าหรับพรรคการเมือง ส าหรับเจ้าหน้าที ่

รายการ 
จ านวน
แผ่น 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

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

      

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

      

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

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

รวมจ านวนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง       

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

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

 

หมายเหตุ  ให้ท าเครื่องหมาย √  ในช่อง (มี/ไม่มี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 
 

นายแสวง  บญุมี     เลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
นายกติติพงษ์  บริบูรณ ์   รองเลขาธกิารคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าที่ร้อยตร ีภาสกร สิริภคยาพร   ผู้อ านวยการส านักบรหิารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 
นางภัทรพร  หมอกพริ้ง    รองผู้อ านวยการส านักบริหารการเลือกตั้ง 

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

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



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ๓  
ส านักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 


