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บทเรียนส าเร็จรูป 

ชุดที่  3 
เร่ือง  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

รหัสวิชา  ส  31101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นายบรรจง   อาทิตย์สาม 

ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  เชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  1 
 
 

ส.ส. 
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แผนภูมิแสดงบทเรียนส าเร็จรูปในแต่ละเร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              การเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
                                                                                       
                                                                                   
 
 
  
 
 
 
 
 

สวัสดีครับ  เพื่อนๆ  วันนี้หนูจุกมีบทเรียน
ส าเร็จรูปมาฝากเพื่อนๆ  เป็นบทเรียนส าเร็จรูป
ประกอบการเรียนวิชา  สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  เรื่อง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งมี
ทั้งหมด  4  ชุด  วันนี้เรามาศึกษาชุดที่  3          
เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  นะครับ  
 

ชุดที่  1 
เร่ือง   

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) 

 

ชุดที่  2 
เร่ือง   

พรรคการเมือง 
 

 

ชุดที่  3 
เร่ือง   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
(ส.ส.) 

 

ชุดที่  4 
เร่ือง   

การเลือกตั้งและการ
สรรหาสมาชิก
วุฒิสภา  (ส.ว.) 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.1 K (Knowledge)  สาระหลัก  อธิบายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

และแบบกลุ่มสัดส่วนได้ 
1.2 P (Process)  ทักษะ/กระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ/กระบวนการดังต่อไปนี้ 

1) การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
2) ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด 
3) ทักษะการปฏิบัติ  

1.3 A (Attitude) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1)  ตรงต่อเวลา 

  2)  วามมีวินัย 
  3)  ความซ่ือสัตย์ 
  4)  มีความรับผิดชอบ 
  5)   รู้จักคิดวิเคราะห์     

 
 
                                              

สาระส าคัญ 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  แบ่งออกเป็น  2  แบบ  คือ  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  แบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัด
มีหน้าที่ออกกฎหมาย  ดูแลทุกข์สุข  ปัญหาความต้องการของประชาชน  ตรวจสอบรัฐบาล   
โดยการตั้งกระทู้ถาม  อภิปรายท่ัวไป  ถอดถอนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ถ้ากระท าความผิด  
ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล 
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 

 บทเรียนนี้เป็นบทเรียนส าเร็จรูป  จัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง  โปรดอ่านค าแนะน า
ก่อนศึกษาบทเรียน  ดังต่อไปนี ้

1. บทเรียนนี้ไม่ใช่ข้อทดสอบ  นักเรียนไม่ต้องกังวลใจ  พยายามท าไปช้าๆ  ทีละกรอบ  เพราะ 
        เนือ้หาจะเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  นกัเรียนจะไดรั้บความรู้จากการท าแบบฝึกหัด  และ   
       ไดท้ ากจิกรรมต่างๆ  ดว้ยตวัของนักเรียนเอง 
2. ก่อนที่นักเรียนจะศึกษา  ควรท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน 
3. เริ่มท าตั้งแต่กรอบแรก  เรียงไปตามล าดับ  โดยไม่ข้ามกรอบใดกรอบหนึ่ง 
4. อ่านค าอธิบาย  และค าถามช้าๆ  ให้เข้าใจและคิดให้รอบคอบ 
5.    เมื่อตอบเสร็จกรอบหนึ่ง  จึงเปิดไปดูค าตอบในกรอบต่อไป  เพื่อตรวจสอบดูว่า  ถูกหรือไม่  ถ้า 
       ตอบถูกจงท ากรอบต่อไป  ถ้าตอบผิด  จงย้อนกลับไปอ่านขอ้ความในกรอบท่ีผ่านมาใหม่    
       ท าความเขา้ใจให้ด ี แล้วตอบค าถามใหม่ 
6.    เมื่อศึกษาจนครบทุกกรอบแล้ว  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วตรวจค าตอบใน 
       เฉลยหน้าตอ่ไป  เพ่ือดผูลความกา้วหนา้ของตนเอง 
7.    นักเรียนที่ดีจะต้องซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  จะไม่เปิดดูค าตอบก่อน 
8.    ถ้าสงสัยหรือต้องการค าแนะน า  ความช่วยเหลือ  ให้ปรึกษาครูผู้สอน 
 

 
 

                                                                                                                               

สวัสดีครับเพื่อนๆ  วันนี้ผมจะพาไปศึกษา
เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)   
นะครับท าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนครับ 

เพื่อนๆ  พร้อมแล้วนะครับ... พวกเราไปศึกษา
เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)  ก่อนอื่น
ศึกษาค าแนะน าส าหรับนักเรียน  จะได้รู้วิธีและ
ขั้นตอนการศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป....นะครับ 
คนเก่ง   
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ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอายุกี่ป ี

ก. อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ข. อายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ค. อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ง. อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจ านวนกี่คน 
ก. 240  คน 
ข. 300  คน 
ค. 400  คน 
ง. 480  คน 

3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี
ก. 7  ปี 
ข. 6  ปี 
ค. 5  ปี 
ง. 4  ปี 

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี
ทั้งหมดกี่คน 

ก. 350  คน 
ข. 400  คน 
ค. 450  คน 
ง. 480  คน 

5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน 
ก. 45  วัน 
ข. 90  วัน 
ค. 120  วัน 
ง. 180  วัน 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่  3 

เรื่อง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
ก. มี  150  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 
ข. มี  100  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 
ค. มี  80  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 
ง. มี  50  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 

7.  ข้อใด  ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ก. ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่ขวาท่ีต้นขั้วบัตร 
ข. หย่อนบัตรเลือกตั้งทั้ง  2  ใบลงในหีบเลือกตั้งเดียวกัน 
ค. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนลงลายมือชื่อในบัญชีรายช่ือ 
ง. กรรมการจ่ายบัตรเลือกตั้ง  2  ใบ  คือ  บัตร  ส.ส.  แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ  ส.ส.แบบสัดส่วน 

8. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  ใครเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
ก. นายทะเบียนพรรคการเมือง 
ข. เลขาธิการพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
ค. ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือพรรคล าดับแรกเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
ง. หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ก. เป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ข. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  ปี 
ค. เคยรับราชการหรือมีช่ือในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ง. เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี

การศึกษา 
10. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส.ส.  สามารถตรวจสอบ  ชื่อ  -  สกุล  ณ  ที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งกี่วัน 

ก. 5  วัน 
ข. 10  วัน 
ค. 18  วัน 
ง. 20  วัน 

11. กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงก่อนหมดวาระให้มีการเลือกตั้งตามข้อใด 
ก. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  45  วัน   
ข. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  60  วัน   
ค. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  90  วัน   
ง. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน 180 วัน  
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12. ข้อใดกล่าวถึงการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า   
ก. ไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้  ณ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข. ไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยู่ 
ค. ไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยู ่
ง. ไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยู ่

13. ข้อใดกล่าวถึงกรณีจังหวัดหนึ่งมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้  5  คน      
ควรแบ่งเขตเลือกตั้งและจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละกี่คน 

ก. แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นออกเป็น  2  เขต  โดยเขตเลือกตั้งหนึ่งมีจ านวน  ส.ส.  ได้  3  คน  
อีกเขตเลือกตั้งหนึ่งมี  ส.ส.  ได้  2  คน 

ข. ไม่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยให้จังหวัดนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  มี  ส.ส.ได้  5  คน 
ค. แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นออกเป็น 3  เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวน  ส.ส. เขตละ  2  คน 
ง. แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นออกเป็น  5  เขต  โดยให้แต่ละเขตได้  ส.ส.  เขตละ  1  คน  

14. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ยกเว้น  ข้อใด 
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ข. ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ค. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 
ง. มีอายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

15. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  ว่างลงก่อนหมดวาระให้ด าเนินการตามข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมในกลุ่มจังหวัดที่  ส.ส.  ว่างลงก่อนหมดวาระ 
ข. ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือในล าดับถัดไปของบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นที่ว่างลงก่อนหมดวาระ

เล่ือนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ค. ให้น าบัญชีรายช่ือพรรคการเมืองแต่ละพรรคในกลุ่มจังหวัดนั้น  จับสลากหาผู้มาแทนต าแหน่ง

ที่ว่างลงก่อนหมดวาระ 
ง. ไม่ด าเนินการใดๆ  ท้ังส้ิน  เอาเท่าที่เหลืออยู ่
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1. ก     11.  ก  
2. ค     12.  ง 
3. ง     13.  ก 
4. ง     14.  ค 
5. ข     15.  ข 
6. ค 
7. ข 
8. ง 
9. ข      
10. ง  

 
 

 
 

          

เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ชุดที่  3 

เรื่อง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

ตรวจค าตอบ...ด้วยตนเอง
ได้เลยนะครับ...... 

เป็นไงครับ อย่างเพิ่งตกใจ  เป็นแค่
แบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ  ต่อไปเราจะ
เริ่มเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรกันนะครับ........... 
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  93  ได้บัญญัติไว้ว่า  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวน  480  คน  ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตตั้ง  จ านวน  400  คน 
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วน  จ านวน    80  คน 
ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ  ท่ีท าให้การเลือกตั้งทั่วไปครั้งใดมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึง  

480  คน  แต่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  95  ของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า  456  คน  ให้ถือว่าสมาชิกจ านวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎร  แต่ต้องด าเนิน
ให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้ครบจ านวนภายใน  180  วัน  และให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีเหลืออยู่ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  4  ปี    
 การก าหนดวันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.)  คือตัวแทนของประชาชนที่เราเลือกเข้าไปท าหน้าที่ส าคัญ  ดังนี ้
1. ออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน  และแผ่นดิน 
2. ดูแลทุกข์สุข  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในเขตของเรา  แล้วน าไปเสนอรัฐบาลแก้ไขปัญหา  

หรือเสนอรัฐบาล  ออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
3. เป็นผู้เลือก  ส.ส.  ที่จะด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเข้าบริหารประเทศ 
4. ตรวจสอบรัฐบาลโดยตั้งกระทู้ถาม  อภิปรายท่ัวไป  อภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรี

เป็นรายบุคคลหรือคณะ 
5. ถอดถอนนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ถ้ากระท าความผิด 
6. ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล  ในปีหนึ่งๆ   

 
 

ชุดที่  3 
เรื่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) 

อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ส.ส.) 
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1. เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต 

1.1   การก าหนดเขตเลือกตั้งให้ด าเนินการดังนี้  จังหวัดใดมี  ส.ส.  ได้ไม่เกิน  3  คน  ให้ถือเขตจังหวัด  
         เป็นเขตเลือกตัง้  แต่ถ้าจงัหวดัใดมี  ส.ส.  ได้เกิน  3  คน  ให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้ง     
        โดยจดัให้แต่ละเขตเลือกตัง้  มีจ านวน  ส.ส.  เขตละ  3  คน 
1.2   กรณีที่แบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดหนึ่งให้มีจ านวน  ส.ส.  ครบ  3  คน  ทุกเขตเลือกตั้งไม่ได้           
        ให้แบ่งเขตจงัหวดัออกเป็นเขตเลือกตัง้ท่ีมี  ส.ส.  เขตละ  3  คนก่อน  แต่เขตที่เหลือต้องไม่น้อย 
        กวา่เขตละ  2  คน  เขตหนึ่งให้มี  ส.ส.  2  คน  หรือถ้ามี  ส.ส.  ได้  4  คน  ก็แบ่งเป็น  2  เขต       
        โดยแต่ละเขตได ้ ส.ส.  เขตละ  2  คน  หรือถ้ามี  ส.ส.  ได้  5  คน  ก็แบ่งเป็น  2  เขต  โดยเขตหนึ่ง 
        ให้มี  ส.ส.  ได้  3  คน  อีกเขตหนึ่งมี  ส.ส.  ได้  2  คน  เป็นต้น 
1.3 พรรคการเมืองจะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด  จะต้องส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ครบ 

ตามจ านวนเขตเลือกตั้งนั้นพึงม ี
2. การค านวณจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะพึงมีได้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง 

 ให้ค านวณเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ  ส.ส.  ดังนี ้
 

              จ านวนราษฎรท้ังประเทศของปีสุดท้ายกอ่นปีท่ีมีการเลือกตัง้ 
                                                                                                                 =  จ านวนราษฎร  ต่อ  ส.ส.  1  คน              
                                    ส.ส.  จ านวน  400  คน  
 
 2.2  จังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จ านวนราษฎรต่อ  ส.ส.  1  คน  ให้จังหวัดนั้นมี  ส.ส.  ได้  1  คน  
 2.3  กรณีได้  ส.ส.  ของแต่ละจังหวัดยังไม่ครบ  400  คน  ให้จังหวัดที่มีเศษเหลือจากการค านวณตาม  
ข้อ  2.1  มากที่สุด  ให้มี  ส.ส.  เพิ่มอีกหนึ่งคน  และถ้ายังไม่ครบให้เพิ่มจ านวน  ส.ส.  ตามวิธีดังกล่าวแก่จังหวัด
ที่มีเศษเหลือจากการค านวณ  ตามข้อ  2.1  ในล าดับรองลงมาตามล าดับ  จนได้จ านวน  ส.ส.  ครบ  400  คน  
         

 
 

 
 

การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
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1. ให้จัดแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็น  8  กลุ่มจังหวัด  และให้แต่ละกลุ่มจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง  โดยแต่ละ
เขตเลือกตั้งให้มี  ส.ส. ได้  10  คน  

2. การจัดกลุ่มจังหวัด  ให้จัดจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกัน  และในกลุ่มจังหวัด     
ทุกกลุ่มต้องมีจ านวนราษฎรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรท่ีประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง
รวมกันแล้วใกล้เคียงกัน   

การค านวณสัดส่วนที่ผู้สมัครรับเลือกต้ังตามบัญชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับเลือก 
1. ให้รวมคะแนนทั้งหมดที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครในเขตนั้นได้รับคะแนนในเขตเลือกตั้ง

แบบสัดส่วนนั้น   ให้น าคะแนนรวมหารด้วยสิบ  ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็นคะแนนเฉล่ียต่อสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบสัดส่วนหนึ่งคน  ดังนี ้

 
      คะแนนของแต่ละพรรคการเมืองท่ีได้มารวมกัน 

                                                                                             =  คะแนนโดยเฉล่ีย  ต่อ  ส.ส. 1  คน 
                                 ส.ส.  10  คน 
2.  ให้น าคะแนนแต่ละพรรคการเมืองท่ีได้  หารด้วยคะแนนเฉล่ีย  (จาก  ข้อ  1)  จะได้จ านวน  ส.ส.  แบบ  
      สัดส่วนของแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับ  โดยเรียงล าดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายช่ือเป็นล าดับไป 
 
     คะแนนของแต่ละพรรคการเมืองท่ีได้รับ 
                                                                                  =  จ านวน  ส.ส.  ของพรรคการเมืองท่ีจะได้รับเลือก 
                             คะแนนเฉล่ีย 
 
3. กรณีที่จ านวน  ส.ส.  แบบสัดส่วนที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันทุกพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งนั้น 

ได้ไม่ครบ  10  คน  ให้พรรคการเมืองน าคะแนนเศษจากคะแนนเฉล่ียที่ไปหารคะแนนแต่ละพรรคที่ได้  
(จาก ข้อ 2)  ถ้าพรรคใดมีเศษมากก็จะได้จ านวน  ส.ส. แบบสัดส่วน เพ่ิม  1  คน  ตามล าดับ  จนกว่าจะมี  
ส.ส.  แบบสัดส่วนที่พรรคการเมืองท้ังหมดได้รับรวมกันครบจ านวน  10  คน 

4. ในการด าเนินการตามข้อ  (3)  กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน  ให้พรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเท่ากันจับสลาก  
เพื่อให้ได้  ส.ส.  แบบสัดส่วนครบจ านวน  10  คน 

 
 

 

การแบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบสัดส่วน 
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กรอบค าถาม 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มีท้ังหมดกี่คน 
............................................................................................................................................................ 

2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกี่ประเภท  ประเภทละกี่คน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี
............................................................................................................................................................ 

4. กรณีที่จังหวัดหนึ่งมี  ส.ส.  ได้  5  คน  ควรแบ่งการเลือกตั้งออกเป็นกี่เขต  แต่ละเขตมี  ส.ส.  ได้กี่คน 
............................................................................................................................................................ 

5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  โดยแบ่งพื้นที่ประเทศออกเป็นกี่กลุ่มจังหวัด  กลุ่มจังหวัดจะมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนได้กี่คน 
............................................................................................................................................................ 

 
 

            

เข้าใจแล้วใช่ไหมครับท า
แบบฝึกหัดกันดีกว่า..... 

เพื่อความถูกต้อง  ต้องตรวจดูค าตอบ
ด้วยนะครับ  ไม่ยากครับ.... 
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กรอบเฉลย 
 

 
 
 

1.  480  คน 
2. 2  ประภทคือ 

        2.1  ส.ส.  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  400  คน 
        2.2  ส.ส.  แบบสัดส่วน                  80  คน 

3. 4  ปี 
4. 2  เขตเลือกตั้ง  เขตหนึ่งมี  ส.ส.  ได้  3  คน  ส่วนอีกเขตหนึ่งมี  ส.ส.  ได้  2  คน 
5. โดยแบ่งประเทศเป็น   8  กลุ่มจังหวัด  แต่ละกลุ่มจังหวัดมี  ส.ส.  แบบสัดส่วนได้  10  คน 

 
 

 
 

 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อนๆ  ตอบได้ถูกต้องใช่ไหม  ถ้ายังไม่
ถูกต้องควรกลับไปศึกษากรอบความรู้
และตอบค าถามใหม่อีกครั้งครับ… 
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1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว  เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่น้อย

กว่า  90  วัน  นับถึงวันเลือกตั้ง  เว้นแต่กรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา  เป็นสมาชิกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว  ไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับถึงวันเลือกตั้ง 

4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
        4.1  มีช่ือยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้ว  เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี    
               นบัถึงวนัเลือกตัง้ 
        4.2  เป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
        4.3  เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี  
              การศึกษา 
        4.4  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ือในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  เป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่า  5  ปี 

5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบสัดส่วน  ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
        5.1  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี      
               นบัถึงวนัเลือกตัง้ 
        5.2  เป็นบุคคลซ่ึงเกิดในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
        5.3  เคยศึกษาในสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี 
              การศึกษา 
        5.4  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  เป็นเวลา 
              ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 
 

 
 

 
 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
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1. ติดยาเสพติดให้โทษ 
2. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
3. เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
4. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
5. วิกลจริต  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
6. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
7. เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกโดยพ้นโทษมายังไม่ถึง  5  ปี  ในวันเลือกตั้ง  เว้นแต่ความผิดอันได้กระท า

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
8. เคยถูกไล่ออก  ปลดออกหรือให้ออกจากราชการ  ท้ังหน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริต

ต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบในวงราชการ 
9. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าส่ังศาลให้ยึดทรัพย์  เพราะร่ ารวยผิดปกต ิ
10. เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยรายการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ 
11. เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
12. เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพส้ินสุดลงแล้วยังไม่เกิน  2  ปี 
13. เป็นสมาชิกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
14. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองพิพากษาตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา  5  ปี 
15. เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งหรือออกจากราชการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปน้ีห้ามมิให ้

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
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1. ผู้สมัครจะต้องสมัครพร้อมกันและให้ครบตามจ านวนที่เขตจะพึงมี  ส.ส.  ในเขตเลือกตั้งนั้น  โดยยื่น 
ใบสมัครพร้อมกับหนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมืองท่ีตนสังกัดอยู่  ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง  ตามวันเวลาท่ีก าหนด  พร้อมช าระธรรมเนียมค่าสมัครคนละ  5,000  บาท 

2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง  เพียงพรรคการเมืองเดียว 
3. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบสัดส่วน  ให้สมัครแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว  

และสมัครได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว 
4. ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร  โดยใช้วิธีจับหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่    

โดยให้ผู้สมัครพรรคเดียวกันได้หมายเลขเรียงล าดับต่อเนื่องกัน 
5. ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครให้เสร็จส้ิน

ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่ปิดประกาศรับสมัคร  ถ้าเห็นว่าถูกต้องสมัครได้ก็ให้ปิดประกาศรับสมัคร      
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ท่ีท าการองค์การบริหาร   
ส่วนต าบล  ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านและที่เลือกตั้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
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1. พรรคการเมืองจะต้องจัดท าบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรค  โดยเรียงล าดับหมายเลขจ านวน  10  คน  
และต้องได้รับการยินยอมเป็นหลักฐานจากผู้สมัคร  และผู้สมัครจะต้องสังกัดพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่งเพียงพรรคเดียว 

2. หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค  ยื่นบัญชีรายช่ือผู้สมัครต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามวันเวลาท่ีก าหนด  และช าระค่าสมัครคนละ  5,000  บาท 

3. คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน  คุณสมบัติผู้สมัคร  คุณลักษณะต้องห้ามมิให้สมัคร  ถ้า
เห็นว่าถูกต้อง  ให้ประกาศรายชื่อพรรค  บัญชีรายช่ือผู้สมัครแบบสัดส่วนของพรรคการเมือง  เป็นราย
เขตเลือกตั้งแบบสัดส่วนไว้โดยเปิดเผย  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล         
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้านและที่เลือกตั้ง 

4. หมายเลขประจ าพรรคการเมืองท่ีสมัคร  โดยใช้วิธีการจับสลากหมายเลขประจ าพรรคการเมืองและให้
ใช้หมายเลขเดียวกันทุกเขตเลือกตั้ง   

 
  

 
 

 

                                                                                                                                
 
 
 
 

การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 

อย่าพึ่งเบื่อนะครับเพื่อนๆ  
พักผ่อนก่อนก็ได้....แล้ว
ศึกษากรอบความรู้ไปครับ
พยายามหน่อยนะครับ... 
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1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือยุบสภา 
2. ตาย 
3. ลาออก 
4. ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
5. มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง 
6. ขาดจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ว่ากรณีใดๆ  เช่น  ลาออกหรือถูกปลดออกจากพรรคการเมือง

ที่ตนเป็นสมาชิก  หรือศาลรัฐธรรมนูญมีค าส่ังยุบพรรคการเมือง 
7. วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 
8. ขาดประชุมเกินหนึ่งในส่ีของเวลาประชุมไม่น้อยกว่า  120  วัน  โดยไม่รับอนุญาตจากประธานสภา

ผู้แทนราษฎร 
9. ต้องค าพิพากษาให้ถึงท่ีสุด 
10. เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง  ให้มีการเลือกตั้งภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่อายุของสภา

ผู้แทนราษฎรส้ินสุดลง  พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีการเลือกตั้ง 
11. กรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  45  วัน              

แต่ไม่เกิน  60  วัน  นับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร 
12. กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงก่อนหมดวาระให้ด าเนินการดังนี ้

        12.1  ส.ส.  ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  45  วัน                   
                  เวน้แต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึง  180  วัน 
        12.2  ส.ส.  แบบสัดส่วน  ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นที่ว่างลง  
                 กอ่นหมดวาระ  เล่ือนขึ้นเป็น  ส.ส.  เว้นแต่ไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีรายช่ือที่จะเล่ือนขึ้นมา 
                 แทนต าแหนง่วา่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 

 
 

 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง   
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กรอบค าถาม 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จะต้องมีอายุกี่ป ี
............................................................................................................................................................ 

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างน้อยกี่วัน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

3. ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคนละกี่บาท 
............................................................................................................................................................ 

4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วจะปิดป้ายประกาศ  ณ  ที่ใด
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงก่อนหมดวาระ  ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในกี่วัน 
............................................................................................................................................................ 

6. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ส.ส.แบบสัดส่วน  จะต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

7. ส.ส.  แบบสัดส่วนว่างลงก่อนหมดวาระ  ให้ด าเนินการอย่างไร 
.................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ …. 

ศึกษาแต่ละกรอบความรู้คงเข้าใจดี
นะครับเพื่อนๆ  ลองท าแบบฝึกหัด
กันเลยนะครับ.....  
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กรอบเฉลย 
 

1. 25  ปี  บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
2. 90  วัน  กรณีที่มีการยุบสภา  ภายใน  30  วัน  ยกเว้นครั้งนี้ที่มีการท ารัฐประหาร  ให้สังกัดพรรค

การเมือง  ภายใน  30  วัน 
3. 5,000  บาท 
4. ศาลากลางจังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีท าการ

ผู้ใหญ่บ้าน  และที่เลือกตั้ง 
5. 45  วัน 
6. 6.1  มีช่ือในทะเบียนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5 ปี 

        6.2  เกิดในจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
        6.3  เคยศึกษาในสถานศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งไม่น้อยกว่า  5  ปีการศึกษา 
        6.4  เคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน 
              ไม่นอ้ยกวา่  5  ปี 

7. ให้ผู้มีชื่อในล าดับถัดไปในบัญชีรายช่ือพรรคการเมืองนั้นที่ว่างลงก่อนหมาดวาระ  เล่ือนขึ้นเป็น  ส.ส.  
ถ้าไม่มีรายช่ือเหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะเล่ือนขึ้นมาเป็น  ส.ส.  ก็ให้มี  ส.ส.  แบบสัดส่วนประกอบด้วย
สมาชิกเท่าที่มีอยู่   

 
 

 

ท าได้ใช่ไหมครับ  ถูกต้องแน่นะครับ  เพื่อ
ความแน่ใจ  ดูกรอบเฉลยข้างล่างครับ... 
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1. มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า     
5  ปี 

2. มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปี  บริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
3. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  90  วัน  นับถึงวันเลือกตั้ง 

บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง 
1. เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช 
2. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
4. เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

การไปตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ังจากบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
1. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ศาลากลาง

จังหวัด  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล  ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน
และที่เลือกตั้ง  โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่า  20  วัน  ก่อนวันเลือกตั้ง 

2. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเกิน  
90  วัน  ให้ยื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่
น้อยกว่า  10  วัน 

 
 

 
 
 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

เพื่อนๆ  ตอบได้ถูกต้องใช่ไหม  เก่ง
มาก  กระผมขอปรบมือให้นะครับ  

ศึกษาในกรอบความรู้ต่อไปเลยครับ... 
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การเตรียมพร้อมก่อนไปเลือกตั้ง 

1. ตรวจสอบช่ือ  -  นามสกุล  และที่เลือกตั้ง   
 20  วันก่อนวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปอ่านประกาศ  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ส านักงานเทศบาล       

ที่ท าการ  อบต.  หรือที่ท าการผู้ใหญ่  ว่าอยู่หน่วยเลือกตั้งใด 
 15  วันก่อนวันเลือกตั้ง  เจ้าบ้านจะได้รับแจ้งรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในทะเบียนบ้านของตน 

2. การเพิ่มชื่อ  ถอนชื่อ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
 ไม่น้อยกว่า  10  วันก่อนวันเลือกตั้ง  หากชื่อตกหล่นไป  ให้ยื่นค าร้องขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียน

อ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ท าการแทน  กกต.  เขต 
 ไม่น้อยกว่า  10  วันก่อนวันเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถยื่นค าร้องต่อนายทะเบียนอ าเภอ   

หรือนายทะเบียนท้องถ่ินที่ท าการแทน  กกต.  เขต  เพื่อให้ถอนชื่อ  ผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจาก
บัญชีรายชื่อ 

3. การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ไม่น้อยกว่า  7  วัน  วันก่อนวันเลือกตั้ง  ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปลงคะแนนเลือกตั้งต่อนาย

ทะเบียนอ าเภอ  หรือนายทะเบียนท้องถ่ิน  หรือ  ผอ.เขต ของ กทม.  หรือปลัดเมืองพัทยา  หรือท า
เป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได ้

 หลังวันเลือกตั้ง  30  วัน  กกต.  ประกาศรายชื่อผู้ไม่ไปลงคะแนนและไม่ได้แจ้งเหตุอันควร   
เพื่อให้ผู้ไม่ไปลงคะแนนมาแจ้งเหตุต่อบุคคลซ่ึง  กกต.  แต่งตั้งภายใน  60  วัน  นับแต่วันประกาศ  
คราวนี้หากไม่แจ้งเหตุอันควรจะเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

4. เตรียมหลักฐาน 
ก่อนไปลงคะแนนขอให้เตรียมพร้อมหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ดังนี ้

 บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอาย ุ
 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบ าเหน็จบ านาญ 
 ใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบกที่มีหมายเลขประจ าตัวประชาชนและรูปถ่าย 
 หนังสือเดินทางท่ีออกโดยกระทรวงการต่างประเทศท่ีมีหมายเลขประจ าประชาชนและรูปถ่าย 
 

 
 

 

การเตรียมตัวไปเลือกต้ัง   
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1. การเลือกตั้ง  ส.ส.  แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวน  ส.ส.  ที่
มีได้ในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ  ดังต่อไปนี้   

  เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  มี  ส.ส.  ได้  1  คน  ก็กา    ได้  1  เบอร์  
  เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  มี  ส.ส.  ได้  2  คน  ก็กา    ได้  2  เบอร์ 
  เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง  มี  ส.ส.  ได้  3  คน  ก็กา    ได้  3  เบอร์ 
       2.    เขตเลือกตั้งหนึ่งกฎหมายก าหนดให้มี  ส.ส.  ได้ไม่เกิน  3  คน  
       3.    การเลือกตั้ง  ส.ส.  แบบสัดส่วน  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองท่ีจัดท า 
              บัญชีรายช่ือผู้สมัครรบัเลือกตัง้ในเขตเลือกตัง้  ไดเ้พียง  1  พรรค  หรือ  กา    ได้  1  เบอร์ 

4.    การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  กรณีที่ผู้มีสิทธิ 
เลือกตั้งมีธุระจ าเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าส่ังของทางราชการ  ติดธุระต้องออกเดินทางไปนอกเขต 
จังหวัด  เป็นต้น  ท าให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงได้  ท่านสามารถไป 
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  โดยไม่ต้องลงทะเบียน  ณ  ที่เลือกตั้งกลางของอ าเภอ / กิ่งอ าเภอ  และ 
ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร     ในวันเวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด         

5. การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  ในกรณีที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งต้องไป
ท างาน  หรือศึกษาเล่าเรียนในจังหวัดอื่น  ไม่อาจเดินทางกลับมาลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ผู้
นั้นมีช่ือยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้บุคคลนั้นไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ล่วงหน้านอกเขตจังหวัด  ณ  ท่ีว่าการอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  หรือส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  ที่ตน
อาศัยอยู่ปัจจุบัน  และไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในจังหวัดที่ท่านอยู่  ตามวัน
เวลาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

6. การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  ผู้มีสิทฺธิเลือกตั้งแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในประเทศท่ีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งนั้นอยู่  โดยอาจให้มีสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้ง  หรือให้มีการอกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ทางไปรษณีย์  หรือโดยวิธีอ่ืนใดที่มิใช่เป็นการจัดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก็ได้  ทั้งนี้  ให้พิจารณาตาม
ความเหมาะสมของประเทศนั้น  และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด 

 
 

 

การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
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 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  72  บุคคลมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
คือ  คนไทยทุกคนมีอายุครบ  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ต้องไป
เลือกตั้ง 
 เมื่อกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่แล้ว  ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่ไปแจ้งสาเหตุที่ไม่ไป
เลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง  ดังนี ้

1. สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

สมาชิกวุฒิสภา  สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
3. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
4. การเสียสิทธิทางการเมืองให้มีก าหนดเวลาตั้งแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้ง  จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้

มีสิทธิเลือกตั้งนั้นไปเลือกตั้ง  ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  หรือ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน  หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
 

 

               
 
 

การเสียสิทธิทางการเมือง 

เพื่อนครับ…มีความอดทน
อีกนิดเหลืออีกไม่เยอะแล้ว
เราก็จะได้พักแล้วครับ... 

เพื่อนๆ  คงศึกษาครบทุกกรอบความรู้แล้ว
ลองท าแบบฝึกหัดถ้าไม่เข้าใจ  ก็กลับไป
ศึกษากรอบความรู้กรณีที่ตอบไม่ถูก     
นะครับ.... 
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กรอบค าถาม 
 
 

จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 

1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอายุกี่ปี 
............................................................................................................................................................ 

2. ผู้ท่ีมีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ก่อนเลือกตั้งกี่วัน 
............................................................................................................................................................ 

4. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีธุระจ าเป็นไม่สามารถมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิอยู่
ได้  ควรไปใช้สิทธิล่วงหน้า  ณ  ที่ใด
............................................................................................................................................................  

5. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มีสาเหตุ  จะเสียสิทธิทางการเมืองดังนี้ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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กรอบเฉลย 
 
 

1.  อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบรูณ์  ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
2. 90  วัน  กรณีที่ไม่ถึง  90  วันให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ  เขตเลือกตั้งที่มีชื่อยู่ในทะเบียนก่อนที่จะย้ายมา

ในทะเบียนปัจจุบัน 
3. 20  วัน 
4. หน่วยเลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ผู้นั้นมีสิทธิเลือกตั้ง 
5. 5.1  สิทธิยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้ง  ส.ส.  ,  ส.ว. 

        5.2  สิทธิจะสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้าการสรรหาเป็น  ส.ส., ส.ว. 
        5.3  สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 การเสียสิทธิจะมีเวลาตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้ง  ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกตั้ง  ส.ส., ส.ว.  หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 

 
 

 
 
 

                                                                                                                               
 
 

ตอบถูกใช่ไหม...  ถ้าถูกหมดแล้ว  ไปท า
แบบทดสอบหลังการเรียนต่อไปเลยครับ  
พยายามหน่อยกระผมเอาใจช่วยครับคนเก่ง 

ท าได้ใช่ไหมครับ  ถูกต้องแน่นะครับ  เพื่อ
ความแน่ใจ  ดูกรอบเฉลยครับ…. 
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ค าชี้แจง  จงเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ได้บัญญัติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมี

ทั้งหมดกี่คน 
ก. 350  คน 
ข. 400  คน 
ค. 450  คน 
ง. 480  คน 

2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอายุกี่ป ี
ก. อายุไม่ต่ ากว่า  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ข. อายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ค. อายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
ง. อายุไม่ต่ ากว่า  40  ปีบริบูรณ์ในวันที่  1  มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง 

3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจ านวนกี่คน 
ก. 240  คน 
ข. 300  คน 
ค. 400  คน 
ง. 480  คน 

4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากี่วัน 
ก. 45  วัน 
ข. 90  วัน 
ค. 120  วัน 
ง. 180  วัน 

5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน 
ก. มี  150  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 
ข. มี  100  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 
ค. มี  80  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 
ง. มี  50  คน  มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มจังหวัดกลุ่มละ  10  คน 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่  3 

เรื่อง  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ป ี

ก. 7  ปี 
ข. 6  ปี 
ค. 5  ปี 
ง. 4  ปี 

7. ข้อใด  ไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ก. ลงลายมือชื่อ  หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่ขวาท่ีต้นขั้วบัตร 
ข. หย่อนบัตรเลือกตั้งทั้ง  2  ใบลงในหีบเลือกตั้งเดียวกัน 
ค. ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนลงลายมือชื่อในบัญชีรายช่ือ 
ง. กรรมการจ่ายบัตรเลือกตั้ง  2  ใบ  คือ  บัตร  ส.ส.  แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ  ส.ส.แบบสัดส่วน 

8. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  ใครเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
ก. นายทะเบียนพรรคการเมือง 
ข. เลขาธิการพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
ค. ผู้สมัครในบัญชีรายช่ือพรรคล าดับแรกเป็นผู้ยื่นใบสมัคร 
ง. หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรคยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
ก. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง  ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  3  ปี 
ข. เป็นบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
ค. เคยรับราชการหรือมีช่ือในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ง. เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า  5  ปี

การศึกษา 
10. ข้อใดกล่าวถึงการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า   

ก. ไปเลือกตั้งล่วงหน้าได้  ณ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ข. ไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยู่ 
ค. ไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยู ่
ง. ไปเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาศัยอยู ่

11. ข้อใดกล่าวถึงกรณีจังหวัดหนึ่งมีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้  5  คน ให้
แบ่งเขตเลือกตั้งและจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตละกี่คน 

ก. แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นออกเป็น  2  เขต  โดยเขตเลือกตั้งหนึ่งมีจ านวน  ส.ส.  ได้  3  คน  
อีกเขตเลือกตั้งหนึ่งมี  ส.ส.  ได้  2  คน 

ข. ไม่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยให้จังหวัดนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง  มี  ส.ส.ได้  5  คน 
ค. แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นออกเป็น 3  เขต โดยแต่ละเขตเลือกตั้งมีจ านวน  ส.ส. เขตละ  2  คน 
ง. แบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนั้นออกเป็น  5  เขต  โดยให้แต่ละเขตได้  ส.ส.  เขตละ  1  คน  
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12. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ยกเว้น  ข้อใด 

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ข. ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ค. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี 
ง. มีอายุไม่ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

13. กรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงก่อนหมดวาระให้มีการเลือกตั้งตามข้อใด 
ก. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  45  วัน   
ข. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  60  วัน   
ค. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน  90  วัน   
ง. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน 180 วัน   

14. ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  ว่างลงก่อนหมดวาระให้ด าเนินการตามข้อใดถูกต้องท่ีสุด 
ก. ให้มีการเลือกตั้งซ่อมในกลุ่มจังหวัดที่  ส.ส.  ว่างลงก่อนหมดวาระ 
ข. ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือในล าดับถัดไปของบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้นที่ว่างลงก่อนหมดวาระ

เล่ือนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่า’ 
ค. ให้น าบัญชีรายช่ือพรรคการเมืองแต่ละพรรคในกลุ่มจังหวัดนั้น  จับสลากหาผู้มาแทนต าแหน่ง

ที่ว่างลงก่อนหมดวาระ 
ง. ไม่ด าเนินการใด  ๆ  ท้ังส้ิน  เอาเท่าที่เหลืออยู ่

15. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส.ส.  สามารถตรวจสอบ  ชื่อ  -  สกุล  ณ  ที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งกี่วัน 
ก. 5  วัน 
ข. 10  วัน 
ค. 18  วัน 
ง. 20  วัน 
 

 
 

                                                                                                                   
 

ตรวจค าตอบ...หน้า
ต่อไปได้นะครับ..... 
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1. ง     11.  ก  
2. ก     12.  ค 
3. ค     13.  ก 
4. ข     14.  ข 
5. ค     15.  ง 
6. ง 
7. ข 
8. ง 
9. ก      
10. ง 

 
 

 

       
 
 
 
 
 
 

ตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับ  เก่งจังเลย  
หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  ต่อไปเราจะได้
ศึกษาสมาชิกวุฒิสภา  กันต่อไปนะครับ 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดที่  3 
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