
ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การสมคัรรบัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 
 

ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้ก าหนดให้วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖  เป็นวันเลือกตั้ง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๔๕  และมาตรา  ๕๗   
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.  ๒๕๖๑  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบข้อ  ๘๗  ข้อ  ๙๑  ข้อ  ๑๐๑  ข้อ  ๑๐๒  และข้อ  ๑๐๙  ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๖๖  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  และการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมือง 
มีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

๑. ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ งใด   
ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมทั้งหลักฐาน  ดังนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) ใบรับรองแพทย์ 
 (๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมี

ค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว   
 (๕) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี  ๒๕๖๓  ปีภาษี  ๒๕๖๔  

และปีภาษ ี ๒๕๖๕  ของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

 (๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาดกวา้งประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร   
ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จ านวนคนละ  ๑๐  รูป 

 (๗) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 (๘) เอกสารสรุปย่อประวตัิของผู้สมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   
 (๙) ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง   ให้ยื่นหลักฐาน

ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
  (๙.๑) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
  (๙.๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๙.๓) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  ปีการศึกษา 

  (๙.๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ   
หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  ๕  ปี   

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง   ตั้งแต่   
วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา
ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  นาฬิกา  ณ  สถานที่ที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนด 

๒. พรรคการเมืองใดส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว   หากประสงค์จะส่ง
สมาชิกพรรคการเมืองสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ   ให้หัวหน้า 
พรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง 
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพร้อมทั้งหลักฐานประกอบ 
การสมัครของผู้สมัครแต่ละคน  ดังนี้ 

 (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
 (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) ใบรับรองแพทย์ 
 (๔) หนังสือรับรองการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ

หัวหน้าพรรคการเมืองซึ่งต้องมีค ารับรองด้วยว่าได้ด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแล้ว 

 (5) หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
 (6) หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี  ๒๕๖๓  ปีภาษี  ๒๕๖๔  

และปีภาษ ี ๒๕๖๕  ของผู้สมัคร  เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้  ให้ท าหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี
พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี 

 (7) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า  ขนาดกวา้งประมาณ  ๘.๕  เซนติเมตร  
ยาวประมาณ  ๑๓.๕  เซนติเมตร  จ านวนคนละ  ๑๐  รูป 

 (8) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ให้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครพร้อมหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่   ๔  เมษายน  

พ.ศ.  ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  นาฬิกา   
และวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกา   
ณ  ห้องบางกอก  อาคารไอราวัตพัฒนา  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  แขวงดินแดง  เขตดินแดง   
กรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๙๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๖



อนึ่ง  บุคคลใดจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
ในนามของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว  และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือ 
แบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว  และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว 

๓. พรรคการเมืองที่ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งได้ออกใบรับใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว  หากประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมือง 
มีมติจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี   ให้แจ้งรายชื่อ 
พร้อมหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไม่เกิน  ๓  รายชื่อ  ตั้งแต่วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖  ถึงวันที่  ๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖   
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  นาฬิกา  และวันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๖   
ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกา  ณ  ห้องบางกอก  อาคารไอราวัตพัฒนา   
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
อิทธิพร  บุญประคอง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

้หนา   ๙๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มีนาคม   ๒๕๖๖


