
 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  ให้ย่นหรืองดเว้นการดําเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง 

กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุม   
ครั้งที่  ๗๓/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ให้ย่นหรืองดเว้น   
การดําเนินการที่เก่ียวกับการเลือกตั้ง  กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งส่ังให้มีการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ย่นระยะเวลากรณีที่พรรคการเมืองที่ ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด   

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  และประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจํา  ณ  ที่เลือกตั้ง  
เพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบข้อ  ๓๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้มีระยะเวลาการยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนต่อคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งห้าวัน   

ข้อ ๔ ให้ย่นระยะเวลากรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตามมาตรา  ๓๐  หรือมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบข้อ  ๕๖  หรือข้อ  ๕๙  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
โดยให้มีระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งห้าวัน 

ข้อ ๕ ให้งดเว้นการจัดทําประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  และการปิดประกาศ  
ณ  สถานที่ต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบข้อ  ๑๑  
และข้อ  ๑๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้ใช้ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  ชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มี 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุด   



 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๖ ให้งดเว้นการแต่งตั้งผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
ประกอบข้อ  ๔  และข้อ  ๑๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ไว้ในคราวที่ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่กรณี 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควรเปลี่ยนแปลง  เพื่อความเป็นกลางทางการเมือง  ความซ่ือสัตย์
สุจริต  หรือเหมาะสม  หรือความจําเป็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแต่งตั้งแทนตําแหน่ง
ที่ว่าง  ตามข้อ  ๗  และข้อ  ๒๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ข้อ ๗ ให้งดเว้นการแต่งตั้งผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการประจําหน่วย
เลือกตั้ง  และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบ 
ข้อ  ๒๕  (๑)  ข้อ  ๒๘  (๑)  และข้อ  ๓๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง  คณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  ที่ได้รับการแต่งตั้งไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งหลังสุดปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เขตเลือกตั้งเห็นสมควรที่จะเปลี่ยนแปลง  เพื่อความเหมาะสมหรือความจําเป็นก็กระทําได้ 

ข้อ ๘ ให้งดเว้นการจัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิ เลือกตั้ง  และการปิดประกาศ   
ณ  สถานที่ต่าง ๆ  ตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบข้อ  ๕๐  และข้อ  ๕๓  
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
โดยให้ใช้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งหลังสุด  ยกเว้นกรณีไม่มีประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหลืออยู่หรือชํารุด  ให้จัดทําประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งใหม่  ให้เพียงพอสําหรับการเลือกตั้งใหม่ 

ข้อ ๙ ให้งดเว้นแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน  ตามมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบข้อ  ๕๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลอืกตั้ง  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรใหม่ให้ประชาชนในเขตที่มีการเลือกตั้งได้ทราบโดยทั่วกัน 



 หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๕๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กรกฎาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

ข้อ ๑๐ ให้งดเว้นการจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง  นอกเขตเลือกตั้ง  และ  
นอกราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๙๕  และมาตรา  ๙๖  และมาตรา  ๙๙  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบข้อ  ๑๕๙  และข้อ  ๑๖๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๑๑ กรณีจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเห็นสมควรให้มีการปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นรายกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


