
ฉบับก ่อนได ้น� ำ เสนอเนื้ อหำของบทบัญญัติ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย หมวด ๗ รฐัสภำ  

ส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎร ซึ่งเป็นกำรกล่ำวถึงโครงสร้ำง 
และองค์ประกอบของสภำผูแ้ทนรำษฎร เกีย่วกบัจ�ำนวนสมำชกิ 
สภำผู ้แทนรำษฎร วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎร วิธีกำรก�ำหนดจ�ำนวนสมำชิกสภำผู้แทน 
รำษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎร คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลอืกต้ัง กำรเสนอรำยชือ่ 
บุคคลซึ่งพรรคกำรเมืองมีมติว่ำจะเสนอให้สภำผู้แทนรำษฎร 
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งต้ังเป็นนำยกรัฐมนตรี  
กำรจัดให้มีกำรเลือกต้ังใหม่ กำรค�ำนวณจ�ำนวนสมำชิก 
สภำผูแ้ทนรำษฎรทีแ่ต่ละพรรคกำรเมอืงพงึม ีและจ�ำนวนสมำชกิ 
สภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อที่แต่ละพรรคกำรเมือง 
พึงได้รับ และกำรเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งที่มิได้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม แต่เนื่องจำกเนื้อหำสำระของส่วนนี ้
มีเน้ือหำค่อนข้ำงมำก จึงไม่อำจน�ำเสนอได้ครบถ้วนสมบูรณ์  
ดังนั้น ในฉบับน้ี จึงขอกล่ำวถึงส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎร  
ที่เหลืออยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

๒.๙	 คุณสมบัติของผู้สิทธิเลือกตั้ง (มำตรำ ๙๕  
วรรคหนึ่ง)

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทย 

โดยกำรแปลงสญัชำติ ต้องได้สญัชำติไทยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
 (๒) มีอำยุไม่ต�่ำกวำ่ ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง
 (๓) มีชื่ออยู ่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้ง 

มำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วนันบัถงึวนัเลอืกตัง้ ท้ังนี ้ผูม้สีทิธ ิ
เลือกตั้งซ่ึงอยู่นอกเขตเลือกต้ังที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเลือกตั้งเป็นเวลำน้อยกว่ำ 
๙๐ วันนับถึงวันเลือกต้ัง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกรำชอำณำจักร  
จะขอลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต 

เลอืกตัง้ ณ สถำนท่ี และตำมวนัเวลำ วธิกีำร และเงือ่นไขทีบ่ญัญตัิ 
ไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรก็ได้

๒.๑๐	ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ซึง่ไม่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้โดยมไิด้	
แจ้งเหตอุนัสมควรอาจถกูจ�ากัดสทิธบิางประการ (มำตรำ ๙๕  
วรรคสำม)

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได ้
แจ้งเหตุอันสมควรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรเลอืกตัง้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎร อำจถกูจ�ำกดัสทิธิ
บำงประกำรตำมที่กฎหมำยบัญญัติ

๒.๑๑	บคุคลต้องห้ามมใิห้ใช้สทิธเิลอืกต้ัง (มำตรำ ๙๖)
 บุคคลผู ้มีลักษณะดังต ่อไปนี้ ในวันเลือกตั้ง  

เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
 (๑) เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
 (๒) อยู ่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

ไม่วำ่คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
 (๓) ต ้องคุมขังอยู ่ โดยหมำยของศำลหรือ 

โดยค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย
 (๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๒.๑๒	บุคคลผู ้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก	

สภาผู้แทนราษฎร (มำตรำ ๙๗)
 บุคคลผู ้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู ้มีสิทธิ 

สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร
 (๑) มีสัญชำติไทยโดยกำรเกิด
 (๒) มีอำยุไม่ต�่ำกว่ำ ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 (๓) เป ็นสมำชิกพรรคกำรเมืองใดพรรค 

กำรเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคกำรเมืองเดียวเป็นเวลำติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีท่ีมี 
กำรเลอืกตัง้ทัว่ไปเพรำะเหตยุบุสภำ ระยะเวลำ ๙๐ วนัดงักล่ำว
ให้ลดลงเหลือ ๓๐ วัน

๑ บุญสงค์ ลำค�ำ น.บ. (มร.) น.ม. (มสธ.) เนตบิณัฑติไทย. ผูบ้งัคบับญัชำกลุม่งำนพฒันำกฎหมำย ส�ำนกักฎหมำย ส�ำนกังำนเลขำธกิำรวฒุสิภำ.
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โดย ส�ำนักกฎหมำย๑



 (๔) ผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  
ต้องมีลักษณะอยำ่งใดอยำ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย

  (ก) มีชื่ออยู ่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้งมำแล้วเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี 
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

  (ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัคร 
รับเลือกตั้ง

  (ค) เคยศึกษำในสถำนศึกษำท่ีตั้งอยู ่ใน
จังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี
กำรศึกษำ

  (ง) เคยรับรำชกำรหรือปฏิบัติหน้ำท่ีใน
หน่วยงำนของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในจังหวัด 
ที่สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 
๕ ปี

๒.๑๓	บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง	
เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	(มำตรำ ๙๘)

 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ำม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร

 (๑) ติดยำเสพติดให้โทษ
 (๒) เป็นบุคคลล้มละลำยหรือเคยเป็นบุคคล 

ล้มละลำยทุจริต
 (๓) เป ็น เจ ้ ำของหรือผู ้ ถือหุ ้น ในกิจกำร 

หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 (๔) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องหำ้มมิให้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งตำมมำตรำ ๙๖ (๑) (๒) หรือ (๔) กลำ่วคือ เป็นภิกษุ 
สำมเณร นักพรต หรือนักบวช เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งไม่ว่ำคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ หรือวิกลจริต 
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 (๕) อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นกำรชั่วครำวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 (๖) ต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุกและถูกคุมขังอยู่
โดยหมำยของศำล

 (๗) เคยได้รับโทษจ�ำคุก โดยได้พ้นโทษมำ 
ยงัไม่ถงึ ๑๐ ปีนับถงึวนัเลอืกตัง้ เว้นแต่ในควำมผดิอนัได้กระท�ำ
โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ

 (๘) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกรำชกำร หน่วยงำน 
ของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำ 
กระท�ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงรำชกำร

 (๙) เคยต้องค�ำพิพำกษำหรือค�ำส่ังของศำล 
อันถึงที่ สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร�่ำรวย 
ผิดปกติ หรือเคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ�ำคุก 
เพรำะกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต

 (๑๐) เคยต้องค�ำพิพำกษำอันถึงที่สุดว่ำกระท�ำ 
ควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ 
ในกำรยุติธรรม หรือกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
ควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือ
ควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�ำโดยทุจริตตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ ควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรกูย้มืเงนิทีเ่ป็น 
กำรฉ้อโกงประชำชน กฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดในควำมผิด 
ฐำนเป็นผู้ผลิต น�ำเข้ำ ส่งออก หรือผู้ค้ำ กฎหมำยว่ำด้วย 
กำรพนันในควำมผิดฐำนเป็นเจ้ำมือหรือเจ้ำส�ำนัก กฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ หรือกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินในควำมผิด 
ฐำนฟอกเงิน

 (๑๑) เคยต้องค�ำพพิำกษำอนัถงึทีส่ดุว่ำกระท�ำกำร 
อันเป็นกำรทุจริตในกำรเลือกตั้ง

 (๑๒) เป็นข้ำรำชกำรซ่ึงมีต�ำแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ�ำนอกจำกขำ้รำชกำรกำรเมือง

 (๑๓) เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู ้บริหำร 
ท้องถิ่น

 (๑๔) เป็นสมำชิกวุฒิสภำหรือเคยเป็นสมำชิก
วุฒิสภำ และสมำชิกภำพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน ๒ ปี

 (๑๕) เป็นพนักงำนหรอืลกูจ้ำงของหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรฐั หรอืรฐัวสิำหกจิ หรอืเป็นเจ้ำหน้ำทีอ่ืน่ของรฐั

 (๑๖) เป็นตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ

 (๑๗) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมมิให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทำงกำรเมือง

 (๑๘) เคยพ ้นจำกต�ำแหน ่งเพรำะเหตุตำม 
มำตรำ ๑๔๔ หรือมำตรำ ๒๓๕ วรรคสำม

๒.๑๔	อายุของสภาผู้แทนราษฎร (มำตรำ ๑๐๒)
 เมื่ ออำยุของสภำผู ้ แทนรำษฎร ส้ิน สุดลง  

พระมหำกษตัรย์ิจะได้ทรงตรำพระรำชกฤษฎกีำให้มกีำรเลอืกตัง้ 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรใหม่ เป็นกำรเลือกตั้งท่ัวไปภำยใน 
๔๕ วันนับแต่วันที่สภำผู้แทนรำษฎรสิ้นอำยุ โดยกำรเลือกตั้ง 
ดังกล่ำวต้องเป็นวันเดียวกันทั่วรำชอำณำจักรตำมท่ีคณะ
กรรมกำรกำรเลือกตั้งประกำศก�ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

๒.๑๕	การยุบสภาผู้แทนราษฎร (มำตรำ ๑๐๓)
 พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระรำชอ�ำนำจที่จะ

ยุบสภำผู้แทนรำษฎรเพื่อให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรใหม่เป็นกำรเลอืกตัง้ทัว่ไป โดยกำรยบุสภำผูแ้ทนรำษฎร 
ให้กระท�ำโดยพระรำชกฤษฎีกำ และให้กระท�ำได้เพียง 
ครั้งเดียวในเหตุกำรณ์เดียวกัน และภำยใน ๕ วันนับแต่วันที่ 
พระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับ ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประกำศก�ำหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งต้อง 
ไม่น้อยกว่ำ ๔๕ วนัแต่ไม่เกนิ ๖๐ วนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชกฤษฎกีำ 
ดังกล่ำวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องก�ำหนดเป็นวันเดียวกัน 
ทั่วรำชอำณำจักร

๒.๑๖	คณะกรรมการการเลอืกตัง้ก�าหนดวนัเลอืกตัง้ใหม่	
(มำตรำ ๑๐๔)  

 ในกรณีท่ีมีเหตุจ�ำเป็นอันมิอำจหลีกเลี่ยงได้  
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถจัดกำรเลือกตั้งตำมวันท่ีคณะกรรมกำร
กำรเลอืกตัง้ประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ ๑๐๒ หรอืมำตรำ ๑๐๓  
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจะก�ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้  
แต่ต้องจดัให้มกีำรเลอืกตัง้ภำยใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ีเหตดุงักล่ำว 
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สิ้นสุดลง แต่เพื่อประโยชน์ในกำรนับอำยุตำมมำตรำ ๙๕ 
(๒) และมำตรำ ๙๗ (๒) ให้นับถึงวันเลือกตั้งที่ก�ำหนดไว้ตำม 
มำตรำ ๑๐๒ หรือมำตรำ ๑๐๓ แล้วแต่กรณี

๒.๑๗	กรณีต�าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง	
(มำตรำ ๑๐๕)  

 เมื่อต�ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลง 
เพรำะเหตุอื่นใด นอกจำกถึงครำวออกตำมอำยุของสภำผู้แทน 
รำษฎร หรือเมื่อมีกำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร ให้ด�ำเนินกำร  
ดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีที่เป็นต�ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรทีม่ำจำกกำรเลอืกต้ังแบบแบ่งเขตเลอืกต้ัง ให้ด�ำเนนิกำร 
ตรำพระรำชกฤษฎกีำเพือ่จัดให้มกีำรเลอืกต้ังสมำชกิสภำผูแ้ทน 
รำษฎรขึน้แทนต�ำแหน่งทีว่่ำง เว้นแต่อำยขุองสภำผูแ้ทนรำษฎร 
จะเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน และให้น�ำควำมในมำตรำ ๑๐๒  
มำใช้บังคับโดยอนุโลม โดยสมำชิกภำพของสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรผูเ้ข้ำมำแทนให้เริม่นบัแต่วนัเลอืกตัง้แทนต�ำแหน่งทีว่่ำง

 (๒) ในกรณีที่เป็นต�ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน 
รำษฎรแบบบญัชรีำยชือ่ ให้ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎรประกำศให้ 
ผู้มีชื่ออยู่ในล�ำดับถัดไปในบัญชีรำยชื่อของพรรคกำรเมืองนั้น 
เลื่อนขึ้นมำเป็นสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต�ำแหน่งท่ีว่ำง  
โดยต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำภำยใน ๗ วันนับแต ่
วันที่ต�ำแหน่งน้ันว่ำงลง หำกไม่มีรำยชื่อเหลืออยู่ในบัญชีท่ีจะ 
เลือ่นขึน้มำแทนต�ำแหน่งทีว่่ำง ให้สมำชกิสภำผูแ้ทนรำษฎรแบบ 
บัญชีรำยชื่อประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ โดยสมำชิกภำพ 
ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรผู้เข้ำมำแทนนี้ ให้เริ่มนับแต ่
วันถัดจำกวันประกำศชื่อในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้สมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรผูเ้ข้ำมำแทนต�ำแหน่งทีว่่ำงนัน้อยูใ่นต�ำแหน่ง 
ได้เพียงเท่ำอำยุของสภำผู ้แทนรำษฎรที่เหลืออยู ่ โดยกำร 
ค�ำนวณสัดส่วนคะแนนของพรรคกำรเมืองส�ำหรับสมำชิก 
สภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยชื่อเมื่อมีกำรเลือกตั้งแทน
ต�ำแหน่งที่ว่ำง ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๙๔

๒.๑๘	ผู ้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (มำตรำ 
๑๐๖)  

 (๑) ภำยหลงัทีค่ณะรฐัมนตรเีข้ำบรหิำรรำชกำร 
แผ่นดินแล้ว พระมหำกษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมำชิกสภำผู้แทน 
รำษฎรผู้เป็นหัวหน้ำพรรคกำรเมืองในสภำผู้แทนรำษฎรท่ีมี 
จ�ำนวนสมำชกิมำกทีส่ดุ และสมำชกิมไิด้ด�ำรงต�ำแหน่งรฐัมนตรี  
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎร หรือรองประธำนสภำผู้แทนรำษฎร 
เป็นผู้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทนรำษฎร และในกรณีที่พรรค 
กำรเมืองดังกล่ำวมีสมำชิกเท่ำกัน ให้ใช้วิธีจับสลำก และให้
ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู ้ลงนำมรับสนองพระบรม
รำชโองกำรแต่งตั้งผู้น�ำฝำ่ยคำ้นในสภำผู้แทนรำษฎร 
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 (๒) ผู ้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู ้แทนรำษฎรย่อม 
พ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อขำดคุณสมบัติดังก�ำหนดใน (๑) หรือ 
เมื่อมีเหตุตำมมำตรำ ๑๑๘ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) กล่ำวคือ 
ขำดจำกสมำชิกภำพ ลำออกจำกต�ำแหน่ง ด�ำรงต�ำแหน่ง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือข้ำรำชกำรกำรเมืองอื่น หรือ
ต้องค�ำพิพำกษำให้จ�ำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุดหรือ 
มีกำรรอกำรลงโทษ เว้นแต่เป็นกรณีที่คดียังไม่ถึงที่สุดหรือ 
มีกำรรอกำรลงโทษในควำมผิดอันได้กระท�ำโดยประมำท  
ควำมผิดลหุโทษ หรือควำมผิดฐำนหมิ่นประมำท

 (๓) เมื่อต�ำแหน่งผู ้น�ำฝ่ำยค้ำนในสภำผู้แทน
รำษฎรว่ำงลง พระมหำกษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น�ำฝ่ำยค้ำน
ในสภำผู้แทนรำษฎรแทนต�ำแหน่งที่ว่ำง

กล่าวโดยสรุป	 หมวด	 ๗	 รัฐสภา	 ส่วนท่ี	 ๒	 สภา	
ผู้แทนราษฎร (มำตรำ ๘๓ - มำตรำ ๑๐๖) นี้ เป็นบทบัญญัติ 
ที่กล่ำวถึง “สภาผู้แทนราษฎร”	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบของ 
รัฐสภำ อันมีรำยละเอียดเกี่ยวกับจ�ำนวนสมำชิกสภำผู้แทน 
รำษฎร วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมำชิกสภำผู ้แทน 
รำษฎร วิธีกำรก�ำหนดจ�ำนวนสมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎร 
ท่ีแต ่ละจังหวัดจะพึงมีและกำรแบ่งเขตเลือกตั้งสมำชิก
สภำผู้แทนรำษฎร คุณสมบัติเฉพำะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กำรเสนอ 
รำยช่ือบุคคลซ่ึงพรรคกำรเมืองมีมติว่ำจะเสนอให้สภำผู้แทน 
รำษฎรเพือ่พจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแต่งตัง้เป็นนำยกรฐัมนตรี 
กำรจัดให้มีกำรเลือกตั้งใหม่ กำรค�ำนวณจ�ำนวนสมำชิก 
สภำผู้แทนรำษฎรท่ีแต่ละพรรคกำรเมืองพึงมี และจ�ำนวน 
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรแบบบัญชีรำยช่ือท่ีแต่ละพรรค 
กำรเมืองพึงได้รับ กำรเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งท่ีมิได้เป็นไป 
โดยสุจริตและเท่ียงธรรม คุณสมบัติของผู ้มีสิทธิเลือกตั้ง  
กำรจ�ำกัดสิทธิบำงประกำรส�ำหรับผู ้มีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงไม่ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุอันสมควร บุคคลต้องห้ำมมิให ้
ใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและบุคคล 
ต้องห้ำมมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำผู้แทน 
รำษฎร อำยุของสภำผู้แทนรำษฎร กำรยุบสภำผู้แทนรำษฎร  
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก�ำหนดวันเลือกตั้งใหม่ กรณ ี
ต�ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรว่ำงลง และผู้น�ำฝ่ำยค้ำน 
ในสภำผู้แทนรำษฎร ซ่ึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนด 
ไว้ในหมวด ๗ รัฐสภำ ส่วนที่ ๒ สภำผู้แทนรำษฎรนี้มีเนื้อหำ
สำระส�ำคญัทีเ่ป็นหลกักำรเท่ำนัน้ ส�ำหรบัรำยละเอยีดจะต้องรอ 
กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 
กำรเลอืกตัง้สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร ซึง่จะได้น�ำเสนอในโอกำส
ต่อไป 
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