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ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่   
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  มาตรา  ๗  
บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบแบ่งเขตเลือกตั้ ง  และกําหนดวันที่พรรคการเมืองจะย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗   
ข้อ  ๗๔/๑  และข้อ  ๘๔/๑  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เก่ียวกับการดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในท้องที่ที่จะดําเนินการได้สําเร็จเรียบร้อย  
การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษที่จัดส่งโดยองค์กร 
ของรัฐหรือเอกชน  หรือการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่  นั้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๓๕  มาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
มาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๖  และมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ข้อ  ๗๔/๑  และข้อ  ๘๔/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกอบมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมคร้ังที่  ๕๖/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรณีมีเหตุจําเป็น
เฉพาะพื้นที่  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการ  
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ ๓ ให้นําระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 
มาใช้แก่การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศฉบับนี้โดยอนุโลม 

ข้อ ๔ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แล้ว  แต่กรณี
มีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่  ตามข้อ  ๗๔/๑  หรือข้อ  ๘๔/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งทุกแบบและทุกเขตเลือกตั้ง
ออกไปทั้งหมด  หรือเฉพาะการรับสมัครเลือกตั้งแบบใดแบบหนึ่ง  หรือเฉพาะการรับสมัครเลือกตั้ง 
ในบางเขตเลือกตั้งเป็นคร้ัง ๆ  ได้จนกว่าจะสามารถรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ให้ได้ครบทั้งสองแบบและครบทุกเขตเลือกตั้ง 

ในการประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการประกาศ 
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาที่ประกาศไว้ 

ข้อ ๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
ประกาศสถานที่ รับสมัครเลือกตั้ง  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ข้อ  ๖๘  แล้ว  
แต่กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพื้นที่  ตามข้อ  ๗๔/๑  หรือข้อ  ๘๔/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งอาจประกาศเปลี่ยนแปลง
สถานที่ไปดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งในท้องที่ที่จะดําเนินการได้สําเร็จเรียบร้อยได้ภายในกําหนด 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๔  และให้กําหนด
วิธีการอํานวยความสะดวกในการย่ืนใบสมัครแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในประกาศดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร 

คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  อาจมอบอํานาจ  
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดใดหรือทุกจังหวัดเป็นผู้รับเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้งจากพรรคการเมือง  
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้  เพื่อส่งต่อให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้ง 
ประจําเขตเลือกตั้งได้  ในการนี้  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบความครบถ้วน 
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ของเอกสารแล้วจัดส่งเอกสารให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา 
เขตเลือกตั้งโดยพลัน  พร้อมสําเนาการลงเวลารับเอกสารใบสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  
แล้วแต่กรณี  ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ  ๕  ได้  คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งอาจดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 

  ๖.๑ ประกาศกําหนดการรับสมัครเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ  
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศขยายระยะเวลา  ในข้อ  ๔  โดยประกาศกําหนด
เก่ียวกับระยะเวลา  วิธีการ  สถานที่และหลักฐานใบรับเงินของไปรษณีย์ในการจัดส่งใบสมัครรับเลือกตั้ง 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ  รายละเอียดเก่ียวกับเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและรายละเอียดอื่น 
ที่เห็นสมควรให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ  ไปยังสถานที่ตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  โดยเงินค่าธรรมเนียมการสมัครคนละห้าพันบาทให้จัดส่งเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดในเขตพื้นที่
สมัครรับเลือกตั้ง 

  สําหรับเอกสารบันทึกถ้อยคําของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ 
แบ่งเขตเลือกตั้ง  (ส.ส.  ๑๗)  ในช่องผู้บันทึก/จด/อ่าน  ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง  ผู้ลงนามในแบบหนังสือมอบหมายทําการแทนหัวหน้าพรรคการเมือง  (ส.ส.  ๑๗/ข)  
เป็นผู้ลงนาม   

  ๖.๒ ประกาศกําหนดการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ต  ภายในระยะเวลา   
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศขยายระยะเวลา  ในข้อ  ๔  โดยประกาศกําหนดเก่ียวกับระยะเวลา
และวิธีการลงทะเบียนสมัครรับเลือกตั้ง  การกรอกข้อมูลในแบบใบสมัครรับเลือกตั้ง  การแจ้งยืนยัน
เก่ียวกับการชําระค่าธรรมเนียมการสมัคร  การพิจารณาหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้ง 
ทางอินเทอร์เน็ต  และรายละเอียดอื่นที่เห็นสมควรให้ทราบโดยทั่วกัน   

ข้อ ๗ การพิจารณาการรับใบสมัครรับเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษและ 
ทางอินเทอร์เน็ต  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  ถือวันที่
ประทับตราส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ  หรือวันที่ได้รับข้อมูลจากแบบใบสมัครรับเลือกตั้ง 
ทางอินเทอร์เน็ต  เป็นวันสมัครรับเลือกตั้ง   
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ในระหว่างเวลาการสมัครรับเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ  หรืออินเทอร์เน็ต   
ให้ถือลําดับวันและเวลาการส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ  หรืออินเทอร์เน็ต  เป็นลําดับ
หมายเลขของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่จะใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง  ทั้งนี้  ให้ถือปฏิบัติ  
ตามข้อ  ๙๒  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  โดยอนุโลม 

กรณีที่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครใดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้อง  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งส่งคืน 
ใบสมัครเอกสารหลักฐานและแคชเชียร์เช็คที่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครคืนให้แก่พรรคการเมืองหรือ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้วจึงดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง
กําหนดให้มีการดําเนินการตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการ 
การเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการจับสลากลําดับที่การย่ืนใบสมัครรับเลือกตั้งแทนพรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ส่งใบสมัครรับเลือกตั้งพร้อมกันก่อนเริ่มเวลาการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๙๘  
และข้อ  ๙๙  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
พ.ศ.  ๒๕๕๔  โดยอนุโลม 

ข้อ ๙ เม่ือมีกรณีต้องดําเนินการตามข้อ  ๔  ถึงข้อ  ๘  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี  แจ้งให้หัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคทราบ
และให้พรรคการเมืองดําเนินการแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองทราบโดยเร็ว 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ศุภชัย  สมเจริญ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 


