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ควำมส ำคญัของกำรเลือกตัง้ ส.ส. 

การเลือกตัง้ ส.ส. มีความส าคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปท าหน้าที่เพื่อมอบอ านาจ
อธปิไตยของเราโดยการเลอืกผูแ้ทนไปท าหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกขส์ุขของ
ประชาชน รวมทัง้บรหิารงบประมาณของประเทศชาตถิงึปีละหน่ึงลา้นลา้นบาท ดงันัน้ การเลอืก
ผู้แทนที่เป็น "คนดี” มีความซื่อสัตย ์
เห็ น แ ก่ ป ระ โย ช น์ ส่ วน รวม ขอ ง
ประชาชนให้เข้าไปท างานทางการ
เมื อ ง เ ร า จ ะ ท า ให้ ส า ม า ร ถ ใ ช้
งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่มา
จากเงนิภาษีของประชาชนไปพฒันา
ประเทศชาตไิดอ้ยา่งเตม็ที ่

 

กฎหมำยประชำสมัพนัธ์ 

รูท้นักบัการเลอืกตัง้ 
“การไดม้าซึง่ส.ส.” 
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ท่ีมำของ ส.ส.มจี านวน 500 คน มาจากการเลอืกตัง้ 2 แบบ ไดแ้ก่ 

1. ส.ส. แบบแบ่งเขต มีจ านวน 350 คน คอื ส.ส. ที่มาจากเขตเลอืกตัง้โดยการแบ่งเขต
เลือกตัง้ทัว่ประเทศออกเป็น 350 เขต ในแต่ละเขตเลอืกตัง้มี ส.ส. ได้ 1 คน ผู้ที่ได้รบัคะแนน
สงูสุดและมคีะแนนสงูกวา่คะแนนเสยีงไมเ่ลอืกผูใ้ดเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกเป็น ส.ส. 

2. ส.ส. แบบบญัชรีายชื่อ มจี านวน 150 คน โดยพรรคการเมอืงจะต้องจดัท าบญัชรีายชื่อ
พรรคละหน่ึงบญัช ีซึ่งรายชื่อไม่ซ ้ากบัรายชื่อผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต ส่งใหก้รรมการการ
เลือกตัง้ก่อนปิดการรบัสมคัรรบัเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตัง้  การ
ลงคะแนนเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อใช้บตัรเลอืกตัง้ใบเดยีวกนักบัการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ โดยการค านวณจ านวน ส.ส. แบบบญัชี
รายชื่อที่แต่ละพรรคพงึจะได้รบั มาจากการจดัสรรคะแนนที่ประชาชนเลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ 
ส.ส. จากพรรคต่างๆ ทัง้ประเทศ มาค านวณจ านวน ส.ส. ของพรรคการเมอืงที่จะได้รบัในการ
เลือกตัง้ โดยพรรคการเมืองจะมีจ านวน ส.ส. ทัง้สองประเภทได้ไม่เกินจ านวนโควต้าที่พรรค
การเมอืงไดร้บั 
คณุสมบติั ส.ส. 

1.มสีญัชาตไิทยโดยการเกดิ 
2. มอีายไุมน้่อยกวา่ 25 ปี นบัถงึวนัเลอืกตัง้ 
3. เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงเดยีวตดิต่อกนั ไมน้่อยกวา่ 90 วนั นบัถงึวนัเลอืกตัง้ 
4. ส.ส. แบบแบง่เขตเลอืกตัง้ จะตอ้งมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีดว้ย 
มชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นในจงัหวดัที่สมคัรตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถงึวนัสมคัรรบั
เลอืกตัง้ 
เกดิในจงัหวดัทีส่มคัร 
เคยเรยีนในจงัหวดัทีส่มคัรไมน้่อยกวา่ 5 ปีการศกึษา 
เคยรบัราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานรฐั / เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใน
จงัหวดัทีส่มคัร ตดิต่อกนัไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
 

และตอ้งไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ 

(2) เป็นบุคคลลม้ละลายหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจรติ 

(3) เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพห์รอืสื่อมวลชนใด ๆ 

(4) เป็นบุคคลผู้มีลกัษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตัง้ (ตามมาตรา 96 (1) (2) หรอื (4) 
แหง่รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2560) 
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(5) อยู่ระหว่างถูกระงบัการใช้สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เป็นการชัว่คราวหรอืถูกเพกิถอนสทิธิ
สมคัรรบัเลอืกตัง้ 

(6) ตอ้งค าพพิากษาใหจ้ าคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล 

(7) เคยไดร้บัโทษจ าคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถงึสบิปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ เวน้แต่ในความผดิ
อนัไดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

(8) เคยถูกสัง่ให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่
หรอืถอืวา่กระท าการทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบในวงราชการ 

(9) เคยตอ้งค าพพิากษาหรอืค าสัง่ของศาลอนัถงึทีสุ่ดใหท้รพัยส์นิตกเป็นของแผน่ดนิเพราะ
ร ่ารวยผดิปกต ิหรอืเคยต้องค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดใหล้งโทษจ าคุกเพราะกระท าความผดิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

(10) เคยต้องค าพพิากษาอนัถึงที่สุดว่ากระท าความผดิต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรอืต่อ
ต าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรม หรอืกระท าความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยความผดิของพนกังาน
ในองคก์ารหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืความผดิเกี่ยวกบัทรพัยท์ี่กระท าโดยทุจรติตามประมวล
กฎหมายอาญาความผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการกูย้มืเงนิทีเ่ป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย
วา่ดว้ยยาเสพตดิในความผดิฐานเป็นผูผ้ลติ น าเขา้ สง่ออก หรอืผูค้า้ กฎหมายวา่ดว้ยการพนัน
ในความผดิฐานเป็นเจ้ามอืหรอืเจา้ส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการค้า
มนุษย ์หรอืกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิในความผดิฐานฟอกเงนิ 

(11) เคยตอ้งค าพพิากษาอนัถงึทีสุ่ดวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้ 

(12) เป็นขา้ราชการซึง่มตี าแหน่งหรอืเงนิเดอืนประจ านอกจากขา้ราชการการเมอืง 

(13) เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(14) เป็นสมาชกิวุฒสิภาหรอืเคยเป็นสมาชกิวุฒสิภาและสมาชกิภาพสิน้สุดลงยงัไม่เกนิสอง
ปี 

(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรอื เป็นเจา้หน้าทีอ่ื่นของรฐั 

(16) เป็นตุลาการศาลรฐัธรรมนูญ หรอืผูด้ ารงต าแหน่งในองคก์รอสิระ 

(17) อยูใ่นระหวา่งตอ้งหา้มมใิหด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืง 

(18) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม แห่ง
รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2560 



 
 

 
. 
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หน้ำท่ีของ ส.ส. 

1. ออกกฎหมายเพือ่ประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชน 
2. เป็นผูเ้ลอืก ส.ส. ทีจ่ะไปด ารงต าแหน่งเป็นนายกรฐัมนตร ี
3. ควบคุมการบรหิารราชการแผน่ดนิ 
4. จดัสรรงบประมาณแผน่ดนิเพือ่พฒันาประเทศ 
5. น าปญัหาความเดอืดรอ้นและความตอ้งการของประชาชนเสนอรฐับาล 
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คณุสมบติัผูมี้สิทธิเลือกตัง้ ส.ส. 

1. มสีญัชาตไิทย แต่บุคคลผูม้สีญัชาตไิทยโดยการแปลงสญัชาตติ้องไดส้ญัชาตไิทยมาแลว้ไม่น้อย
กวา่ 5 ปี 

2. อายไุมต่ ่ากวา่ 18 ปี ในวนัเลอืกตัง้ 
3. มชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นในเขตเลอืกตัง้มาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั นบัถงึวนัเลอืกตัง้ 

 
ลกัษณะต้องห้ำมของผูมี้สิทธิเลือกตัง้ 

1. เป็นภกิษุ สามเณร นกัพรต หรอืนกับวช 
2. อยูใ่นระหวา่งถูกเพงิถอนสทิธกิารเลอืกตัง้ 
3. ตอ้งคุมขงัโดยหมายของศาลหรอืโดยค าสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมาย 
4. วกิลจรติ จติฟ ัน่เฟือน หรอืไมส่มประกอบ 

 
กำรลงคะแนนเลือกตัง้ ส.ส. ล่วงหน้ำ 

การลงคะแนนเลอืกตัง้นอกเขตจงัหวดั ผูท้ี่ท างานหรอือาศยัอยู่คนละจงัหวดักบัทะเบยีน
บา้นหรอืผูม้ชีื่ออยู่ในทะเบยีนบา้นปจัจุบนัไม่ถงึ 90 วนั สามารถไปลงคะแนนเลอืกตัง้ ส.ส. ก่อน
วันเลือกตัง้ ณ ที่เลือกตัง้กลางของจังหวัดที่ท่านท างานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยืนค าขอ
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตัง้ก่อนวนัเลือกตัง้ ต่อนายทะเบียนอ าเภอ หรือนายทะเบียน
ทอ้งถิน่ ก่อนวนัเลอืกตัง้ไมน้่อยกวา่ 30 วนั จงึจะมสีทิธ ิ

กรณีเขตเลอืกตัง้ใดมพีระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลอืกตัง้ ส.ส. แทนต าแหน่งที่ว่าง หรอืมี
การเลอืกตัง้ใหม่ บุคคลผูล้งทะเบยีนขอใชส้ทิธดิงักลา่วกส็ามารถเดนิทางกลบัไปใชส้ทิธลิงคะแนน
เลอืกตัง้ ณ หน่วยเลอืกตัง้ทีต่นมชีื่ออยูใ่นทะเบยีนบา้นได ้

การลงคะแนนเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้ ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านตามทะเบียนบ้าน แต่ในวนั
เลอืกตัง้ตอ้งเดนิทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใชส้ทิธไิด ้กส็ามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนน
เลอืกตัง้ ส.ส. ก่อนวนัเลอืกตัง้ได ้ณ ทีเ่ลอืกตัง้กลางในเขตเลอืกตัง้ทีต่นมสีทิธเิลอืกตัง้ โดยตอ้งยื่น
ค าขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิดงักล่าวต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน
ระยะเวลาที ่กกต. ก าหนด 
  
 
 
 
 



 
 

กำรเตรียมตวัก่อนไปเลือกตัง้ 
1. การตรวจสอบรายชื่อ 

20 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ตรวจสอบรายชื่อจากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ได้ที ่
ศาลากลางจงัหวดั ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการเขต ที่ท าการ อบต. ส านักงานเทศบาล ที่ท าการ
ผูใ้หญ่บา้น หรอืเขตชุมชน 

15 วนัก่อนวนัเลอืกตัง้ ตรวจสอบรายชื่อจากบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้และที่
เลอืกตัง้จากหนงัสอืแจง้เจา้บา้น (ส.ส.12) 
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2.การเพิม่ชื่อ – ถอนชื่อ 
ก่อนวนัเลอืกตัง้ไม่น้อยกว่า 10 วนั หากเหน็ว่าไม่มชีื่อตนเองหรอืมชีื่อผูไ้ม่มสีทิธิ

เลอืกตัง้ปรากฏอยู่ในบญัชรีายชื่อ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ให้แจง้นายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีน
ทอ้งถิน่ โดยน าหลกัฐานส าเนาทะเบยีนบา้นและบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืบตัรประจ าตวัอื่นใด
ทีท่างราชการออกใหม้าแสดงดว้ย 
 
กำรแจ้งเหตท่ีุไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ส.ส. ไม่ได้ 

1. ก่อนหรอืหลงัวนัเลอืกตัง้ 7 วนั ขอรบัแบบ ส.ส. 28 หรอืท าหนังสอืชีแ้จงเหตุทีท่ าใหไ้ป
ใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไมไ่ด ้และใหร้ะบุเลขประจ าตวัประชาชนและทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้น 

2. ยืน่หนงัสอืต่อนายทะเบยีนอ าเภอหรอืนายทะเบยีนทอ้งถิน่ 
1. ดว้ยตนเอง 
2. มอบหมายผูอ้ื่นหรอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีน 

3. ผูท้ีม่เีหตุท าใหไ้ปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ ส.ส. ไมไ่ด้ 
1. ผูม้ธีุรกจิจ าเป็นเรง่ดว่นตอ้งเดนิทางไปพืน้ทีห่า่งไกล 
2. ผูป้ว่ยและไมส่ามารถเดนิทางไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได ้
3. ผูพ้กิารหรอืผูส้งูอายแุละไมส่ามารถเดนิทางไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ได้ 
4. ผูเ้ดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร 
5. ผูม้ถีิน่ทีอ่ยูห่า่งไกลจากทีเ่ลอืกตัง้เกนิกวา่ 100 กโิลเมตร 
6. ผูป้ระสบเหตุสุดวสิยั เชน่ อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ 

 
 



 
 

หลกัฐำนท่ีใช้ในกำรเลือกตัง้ 
1. บตัรประชาชน (บตัรทีห่มดอายกุใ็ชไ้ด)้ 
2. บตัรหรือหลกัฐานที่ราชการหรือหน่วยงานของรฐัออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขบัตร

ประจ าตวัประชาชน เชน่ 
1. บตัรประจ าตวัเจา้หน้าทีข่องรฐั 
2. ใบขบัขี ่
3. หนงัสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

กำรอ ำนวยควำมสะดวกผูพิ้กำรท่ีมีสิทธิเลือกตัง้ 
คณะกรรมการเลือกตัง้ ได้จดัให้มีกรรมการประจ าหน่วยเลือกตัง้ เป็นผู้อ านวยความ

สะดวกใหผู้พ้กิารใชส้ทิธเิลอืกตัง้ไดส้ะดวกขึน้ โดยคอยช่วยเหลอืในเรื่องต่างๆ ซึ่งการช่วยเหลอื
นัน้ต้องให้ผูพ้กิารได้ลงคะแนนด้วยตวัเองด้วย เช่น จดัให้มบีตัรทาบในการลงคะแนนส าหรบัผู้
พกิารทางสายตา อ านวยความสะดวกในกานหยอ่นบตัรในหบีบตัรเลอืกตัง้ ฯลฯ 
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ขัน้ตอนกำรลงคะแนนเลือกตัง้ 

1. ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อและล าดบัทีจ่ากบญัชรีายชื่อผูส้ทิธเิลอืกตัง้ทีป่ระกาศไว้
หน้าหน่วยเลอืกตัง้ 

2. ยืน่บตัรประชาชน ยืน่บตัรประชาชนและลงลายมอืชื่อในบญัชรีายชื่อผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
3. รบับตัรเลอืกตัง้พรอ้มลงลายมอืชื่อหรอืพมิพล์ายน้ิวหวัแมม่อืขวาบนตน้ขัว้บตัรเลอืกตัง้ 
4. ท าเครื่องหมายกากบาท เข้าคูหาลงคะแนน ท าเครื่องหมายกากบาท X ลงในช่องท า
เครื่องหมาย 

• เลอืกผูส้มคัรเพยีงหมายเลขเดยีว 
• หากไม่ต้องการเลอืกผู้สมคัรรายใดเลย ให้ท าเครื่องหมายกากบาท X ในช่องไม่

ลงคะแนน 
5. หยอ่นบตัรดว้ยตนเอง เมื่อลงคะแนนเสรจ็แลว้พบับตัรเลอืกตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยและหยอ่นบตัร

ลงในหบี บตัรเลอืกตัง้ดว้ยตนเอง 
 



 
 

กำรนับคะแนนและกำรประกำศผล 
เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนในเวลา 17.00 น. ของวนัเลือกตัง้แล้ว จะนับคะแนน ณ ที่

เลอืกตัง้โดยเปิดเผยจนเสรจ็สิน้ในรวดเดยีว เพือ่ 
1. ป้องกนัการทุจรติเลอืกตัง้ทีอ่าจเกดิจากการขนยา้ยหบีบตัร 
2. ใหก้ารนบัคะแนนเสรจ็สิน้ และสามารถประกาศผลการเลอืกตัง้ไดร้วดเรว็ 
หลงัจากนัน้ กกต.เขต จะรวบรวมผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลอืกตัง้ภายในเขต และ

ประกาศผลรวมคะแนนของเขตและปิดประกาศไว้ในสถานที่ที่ก าหนด พรอ้มรายงานต่อ กกต.
ประจ าจงัหวดั และรายงานต่อ กกต. เพือ่ประกาศและรบัรองผลการเลอืกตัง้ 
 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรแจ้งเหตทุจุริต 

เมื่อพบเหน็การทุจรติเลอืกตัง้ ไม่วา่จะเป็นการแจกเงนิ สิง่ของ หรอืมกีารเรยีกรบัเงนิหรอื
ทรพัย์สิน ให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส หรือรวบรวมหลกัฐานการทุจริตแจ้งต่อต ารวจในพื้นที่หรือ
รายงานให ้กกต. ทราบดว้ยตวัเองหรอืทางโทรศพัท ์หมายเลข 1444 , 0-2141-8888 
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