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การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป ก าหนดให้มีขึ้นในวนัที่ 24 

มีนาคม พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวนัที่ 23 
มกราคม ปีเดยีวกนั ภายหลงัการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นการทัว่ไป พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดใหด้ าเนินการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรตาม
รฐัธรรมนูญใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 150 วนั นับแต่วนัที่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ 4 ฉบบั 
ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับ  คณะกรรมการการเลือกตัง้ต้องประกาศ
รบัรองผลการเลอืกตัง้ภายในวนัที ่9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

รฐัธรรมนูญฉบบัใหมเ่ปลีย่นแปลงวธิกีารออกเสยีงเลอืกสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร โดยเดมิ
จะมบีตัรเลอืกตัง้สองบตัร บตัรหน่ึงเลอืกสมาชกิฯ แบบแบ่งเขต และอกีบตัรหน่ึงเลอืกสมาชกิฯ 
แบบบญัชรีายชื่อ แต่ในการเลอืกตัง้ครัง้น้ี จะลดบตัรเลอืกตัง้เหลอืบตัรเดยีว โดยเลอืกทัง้แบบแบ่ง
เขตและบญัชรีายชื่อ 

กฎหมำยประชำสมัพนัธ์ 

เลอืกตัง้สมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.) 

ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พ.ศ.2560 

งำนกฎหมำยและคดี ส ำนักปลดั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลดอนแก้ว 
       053 – 121585 ต่อ 43           053 - 121573 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92


 
 

ส าหรบัใครทีอ่ายุเพิง่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์ หรอืยงัไมเ่คยไปเลอืกตัง้มาก่อน และไม่รูว้า่เลอืกตัง้
ไปท าไม? มาท าความรูจ้กักบั ส.ส., ส.ส แบบบญัชรีายชื่อ (Party list) 
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ส.ส. หรือ สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร จะแบง่เป็น 2 แบบคอื ส.ส. แบบแบง่เขต และ ส.ส.
บญัชรีายชื่อ (Party lists) หรอืพรรคการเมอืงนัน่เอง โดยจะมจี านวนทัง้สิน้ 500 คน ด ารงต าแหน่ง 
4 ปี 



 
 

ส.ว. หรือ สมำชิกสภำวฒิุสภำ จะมาการจากแตง่ตัง้ โดยมทีัง้สิน้ 200 คน ด ารงต าแหน่ง 
5 ปีวาระเดยีว คอืไมส่ามารถกลบัมาเป็นไดอ้กี 
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ส ำหรบัระบบกำรเลอืกแบบใหม ่มคีวำมเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิอยำ่งสิน้เชงิ ซึง่ประเดน็ทีน่่ำสนใจ

และตอ้งท ำควำมเขำ้ใจ ดงัน้ี 

• ระบบเลอืกตัง้ใหมเ่รยีกวา่ “ระบบจดัสรรปันส่วนผสม” 
• ส.ส.จ านวนทัง้สิน้ 500 คน แบง่เป็นส.ส.เขต 350 คน และส.ส.บญัชีรำยช่ือ 150 คน 
• ประชำชนเลือก ส.ส. แบง่เขต สว่น ส.ส.บญัชรีายชื่อจะคดิตามสตูรค านวณแบบใหม ่



 
 

• เลอืกตัง้แบบ One Man One Vote คอืคนทีไ่ปใชส้ทิธอิอกเสยีงเลอืกตัง้ จะกาไดเ้บอรเ์ดยีวใบ
เดยีว เทา่นัน้ “1 คน 1 เสียง” 
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• ผูส้มคัรส.ส.เขต ทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ดในเขตนัน้ จะไดเ้ป็น ส.ส. เมือ่คะแนนมำกกว่ำคะแนน
โหวต No ด้วย 

• หากผูส้มคัร ส.ส. เขต ไดค้ะแนนเสยีงเทา่กนั ใหจ้บัฉลากต่อหน้า กกต. ประจ าเขต 
• คะแนนเสยีงทัง้หมดทุกคะแนนทีแ่ต่ละพรรคการเมอืงได ้น ามาค ำนวณสดัส่วนวา่แต่ละ

พรรคจะไดจ้ านวน ส.ส. เทา่ใดจากทีน่ัง่ ส.ส. ทัง้หมด 
• นายกรฐัมนตรไีมต่อ้งเป็น ส.ส. โดยพรรคการเมอืงตอ้งแจง้รายชื่อคนทีจ่ะเป็น นายกรฐัมนตร ี

ใหส้ภาเหน็ชอบ พรรคละไมเ่กนิ 3 รายชื่อ ทางกกต. จะประกาศใหป้ระชาชนไดพ้จิารณา
ลงคะแนนเสยีงใหก้บัพรรคนัน้ 

กำรเลอืก ส.ส.แบบแบง่เขต 

กำรเลือกส.ส.แบบใหม่ เหลือบตัรใบเดียว แต่มีส.ส. 2 ระบบ คอื ส.ส. แบง่เขตและส.ส.
บญัชรีายชื่อ(Party Lists) โดยแต่ละคนจะม ี1 คะแนนเสยีงโดย ส.ส. ระบบเขตมี 350 คน จำก 
350 เขตเลือกตัง้ และผูส้มคัรส.ส. จะไดเ้บอรต์ามทีจ่บัได ้ตามล าดบั ไมไ่ดแ้บง่เขต 

สมมติผู้สมคัรของพรรค ก. ใน กทม. เขตที่ 1 จบัได้เบอร์ 10 ผู้สมคัรของพรรค ก. ใน 
กทม. เขตที่ 2 อาจจบัได้เบอร์ 1ดงันัน้ ใน 30 เขตเลือกตัง้ของ กทม. พรรค ก. จะมีหลำย
หมำยเลขผู้สมัครจึงท าให้ต้องระมัดระวังในกำรกำบัตรและจ ำเป็นต้องจ ำเบอร์ของ
หมำยเลขผู้สมคัรท่ีเรำต้องกำรจะเลือก เพราะหากเลอืกผดิเบอร์ คะแนนอาจจะตกเป็นของ
พรรคอื่นที่เราไม่ไดต้ัง้ใจจะเลอืกไดใ้นการนับคะแนน ผูส้มคัรส.ส.เขตที่ไดค้ะแนนเสยีงมากที่สุด 
จะได้เป็น ส.ส. เมื่อ คะแนนเสียงมำกกว่ำคะแนน Vote No กรณีไม่มีใครได้คะแนนเสียง
มากกว่า Vote No นัน้ใหเ้ลอืกตัง้ในเขตนัน้ใหม่ และหากคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหจ้บัฉลากต่อหน้า
กกต. ประจ าเขตเลอืกตัง้ 
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แลว้ส.ส. บญัชรีำยชือ่ (Party Lists ) มำจำกไหน? 

 
 

ส าหรบัผู้สมคัร ส.ส. บญัชีรายชื่อ จะต้องมาดูกนัอีกทีว่าพรรคของตนได้สดัส่วนเท่าไรใน
คะแนนเสยีงรวมกนัทัว่ประเทศ ตามสตูรการค านวณดงัน้ี 

1. เอาคะแนนผูใ้ช้สทิธิเ์ลอืกตัง้ทัง้หมด ลบดว้ยคะแนน Vote No และบตัรเสยีออกก่อน 
(โดยนบัเฉพาะคะแนนของพรรคทีส่ง่ส.ส.บญัชรีายชื่อ) 

2. น าจ านวนดงักล่าวหารดว้ย ส.ส. ทัง้หมด 500 คน จะไดค้ะแนนโดยประมาณต่อ ส.ส. 
บญัชรีายชื่อ 1 คน 
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3. จากตวัอยา่งคอื ส.ส.บญัชรีายชื่อ 1 คนควรไดค้ะแนน 90,000 คะแนน 
4. เอาคะแนน ส.ส. เขตรวมทัง้ประเทศของแต่ละพรรคทีไ่ด ้หารดว้ย 90,000 จะไดจ้ านวน

ทีเ่รยีกว่า ‘ส.ส. ทีพ่งึได’้ ซึ่งจะเป็นตวัก าหนดว่า ส.ส. บญัชรีายชื่อของแต่ละพรรคจะมไีดไ้ม่เกนิ
จ านวนน้ี 

5. สูตรค านวณว่าแต่ละพรรคจะได้ ส.ส. บญัชีรายชื่อเท่าไร ให้ดูว่าจ านวน ส.ส. เขต
มากกวา่ เทา่กบั หรอืน้อยกวา่ ส.ส.ทีพ่งึได ้

- หากจ านวน ส.ส. เขต น้อยกว่า จ านวน ส.ส.ที่พงึได ้ใหเ้ตมิจ านวน ส.ส.ในบญัชี
รายชื่อใหค้รบ 

- หากจ านวน ส.ส. เขต มากกว่า หรือ เท่ากับ จ านวน ส.ส.ที่พึงได้ จะไม่เติม
จ านวน ส.ส.ในบญัชรีายชื่อ เพราะถอืวา่พรรคนัน้ไดจ้ านวน ส.ส. ตามสมควรแลว้ 
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ดงัตัวอย่าง พรรค ก ได้รบัคะแนนเสียงจาก ส.ส. เขต 18 ล้านคะแนน เมื่อน ามาหาร
คะแนนเสยีงตอ่ส.ส.ทีพ่งึม ี1 คน คอื 90,000 คะแนน จะไดจ้ านวน ส.ส. ทีพ่งึได ้200 คนเมื่อเทยีบ
กบัจ านวนส.ส. เขตทีไ่ดจ้รงิ คอื 200 คน ท าใหพ้รรค ก ไม่ได้รบักำรเติมจ ำนวนส.ส. ในบญัชี
รำยช่ือ เพรำะพรรค ก ได้ในส่ิงท่ีสมควรแล้ว 
 
 

 
ส าหรบัการไดม้าของนายกรฐัมนตร ีในปี 2562 
• นายกรฐัมนตรขีึน้มา ไม่จ ำเป็นต้องเป็น ส.ส. โดยผูท้ีจ่ะไดเ้ป็นนายกรฐัมนตร ีจะตอ้งได้รบั

คะแนน 376 เสียงขึน้ไป 
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• คะแนนจะมาจากคะแนนเสยีงจากทัง้ ส.ส. และ ส.ว. ซ่ึงกำรได้มำของ ส.ว. ใน 5 ปีแรก จะ

มีจ ำนวน 250 คน ซ่ึงจะได้รบักำรเลือก สรรหำ แต่งตัง้โดย คสช.ซึง่มาจาก 3 ทางคอื 
1. ผ่ำนกำรเลือกกนัเองจากประชาชนที่มคีวามรู ้เชี่ยวชาญ มปีระสบการณ์ หรอืที่

เคยท างานหลากหลาย จ านวน 50 คน 
2. ผำ่นคณะกรรมกำรวฒิุสภำ 194 คน 
3. สมำชิกวฒิุสภำโดยต ำแหน่ง 6 คน 
 

สรปุประเดน็ส ำคญั 

 
  ทีม่า :https://th.wikipedia.org/wiki 
 https://medium.com/@natchatriratchatchawan/   


