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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  กําหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดการลงคะแนน  เม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗   
ในพื้นที่จังหวดัสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยกําหนดให้วันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป  และคณะกรรมการ

การเลือกตั้งได้ออกประกาศ  เรื่อง  กําหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง  

โดยกําหนดให้วันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง  นั้น 

เนื่องด้วยในการลงคะแนนเลือกตั้งเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ไม่อาจจัดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลาง  ได้ครบทุกแห่ง  เนื่องจากมีเหตุอันจําเป็น 

ตามมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  โดยประสบปัญหาหลายประการ  อาทิ  ไม่สามารถ 

สรรหาเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลางให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด  หรือเจ้าพนักงาน

ผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง  การชุมนุมปิดล้อม 

ศูนย์ไปรษณีย์ชุมพร  ศูนย์ไปรษณีย์ทุ่งสง  และศูนย์ไปรษณีย์หาดใหญ่  จนเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถจัดส่ง

บัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้  นอกจากนี้   

ยังมีเหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อมที่เลือกตั้ง  อันเป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 

ต้องประกาศงดการลงคะแนนซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า  ตามมาตรา  ๗๘   

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิก

วุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

ในที่เลือกตั้งกลางนั้นโดยเรว็ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ข้อ  ๑๗๔  

ข้อ  ๒๐๓  และข้อ  ๒๐๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
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พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุม  ครั้งที่  ๒๗/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๒๔  

กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง   

เรื่อง  กําหนดวันเวลาและวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ของที่เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดการลงคะแนน  

เม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัด

เพชรบูรณ์  ดังนี้   
๑. กําหนดให้วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  เฉพาะที่

เลือกตั้งกลางที่ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสาคร  
และจังหวัดเพชรบูรณ์และกําหนดให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา  ถึงเวลา  
๑๕.๐๐  นาฬิกา   

๒. กําหนดให้นําระเบียบคณะกรรมการการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่โดยอนุโลม  เว้นแต่ 

 ๒.๑ ให้นําคําส่ังแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง  ประกาศกําหนด

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  และ

วันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ตามลําดับ  มาใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้ง  ณ  ที่เลือกตั้งกลางในเขต

เลือกตั้งใหม่  และประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกเขตจังหวัด   

ในการลงคะแนนเลือกตั้ งเ ม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  มาใช้ กับการลงคะแนนเลือกตั้ ง   

ณ  ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดใหม่  ในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๗  และให้นําประกาศกําหนดสถานที่ 

นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักรที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 

เขตเลือกตั้งได้ประกาศไว้แล้วมาใช้กับการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและนอกเขตจังหวัดครั้งนี้  

โดยหากมีการเปล่ียนแปลงที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  หรือที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  หรือ

สถานที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร  หรือเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ

เลือกตั้งประจําที่เลือกตั้งกลาง  ให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึงวันก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 ๒.๒ ให้เก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดเม่ือวันที่  ๒๖  

มกราคม  ๒๕๕๗  ไว้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยอนุโลม  และให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่จัดส่งให้ใหม่  มาใช้กับการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 
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 ๒.๓ ให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียน 
ขอใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งระหว่างวันที่  ๑๓  ถึงวันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗  
และยังไม่ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  และวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  
แต่วันที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ได้หากมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว   
จะมาแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งผู้นั้นว่าได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  และจะนําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  
มานับคะแนนรวมกันในวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 ๒.๔ ให้เฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด  
และยังไม่ได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  เม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  เท่านั้นที่สามารถใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  หากมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  จะมาแสดงตนขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งใหม่ให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดแจ้งว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว 
ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  และจะนําบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗   
รวมกับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเลือกตั้งในวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  และส่งกลับไปนับคะแนน  ณ  เขตเลือกตั้ง
ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 

 ๒.๕ สําหรับบัตรเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงคะแนนเลือกตั้ง
เม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ที่เก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งนั้น  เม่ือถึงเวลา  
๑๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายนําส่งหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุบัตรเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งดังกล่าว  
ส่งมอบให้คณะกรรมการประจําที่ เ ลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  เพื่อนําไปรวมกับบัตรเลือกตั้ง 
ที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ 

 เม่ือถึงเวลา  ๑๕.๐๐  นาฬิกา  ของวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการประจํา 
ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  มานับจํานวนและบันทึกไว้ในสมุดรายงาน
เหตุการณ์ประจําหน่วยเลือกตั้ง  แล้วนําคละรวมกับบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนใหม่เพื่อดําเนินการ 
ตามขั้นตอนการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคะแนนตามระเบียบที่เก่ียวข้องตอ่ไป 

 ๒.๖ สําหรับซองใส่บัตรเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ได้ลงคะแนนเลือกตั้งเม่ือวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ที่เก็บรักษาไว้  ณ  สถานที่เก็บรักษาหีบบัตร
เลือกตั้งนั้น  เม่ือถึงเวลา  ๑๔.๐๐  นาฬิกา  ของวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ประจําจังหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนําหีบบัตรเลือกตั้งที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งของที่เลือกตั้งกลาง
นอกเขตจังหวัดดังกล่าว  ส่งมอบให้คณะกรรมการประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  เพื่อนําไปรวมกับ
ซองใส่บัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งในวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  แล้วดําเนินการคัดแยกซองใส่บัตร
เลือกตั้งดังกล่าว  ออกเป็นรายจังหวัด  เพื่อดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 อนึ่ง  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง  เม่ือวันที่   
๒๖  มกราคม  ๒๕๕๗  และไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  
ในวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  ต้องไปแจง้เหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  ตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ตั้งแต่วันที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๗ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศุภชัย  สมเจรญิ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


