
 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับท่ี  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่ าด้วยการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เพ่ือให้ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งท่ี  ๕๖/๒๕๕๗  เมื่อวันท่ี   

๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎรไว้  ดังนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๗๔/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔   

“ข้อ  ๗๔/๑  ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถดําเนินการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๗๔  
ได้  เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอ่ืน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง

อาจกําหนดให้ดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งในท้องท่ีท่ีเห็นว่าจะสามารถดําเนินการรับสมัครได้สําเร็จ

เรียบร้อยหรือดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษท่ีจัดส่งโดยองค์กรของรัฐ
หรือเอกชน  หรือดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งทางอินเทอร์เน็ตได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกําหนด” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗๘  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ  ๗๘  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายช่ือทุกคน  ว่ามีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ตามข้อ  ๗๑  หรือไม่  ภายในสิบสองวันนับแต่วันปิดการรับสมัครถ้าเห็นว่าถูกต้องให้ดําเนินการตามข้อ  ๘๐” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘๔/๑  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๘๔/๑  ในกรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไม่สามารถดําเนินการสมัครรับเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๘๔  
วรรคหนึ่งได้  เนื่องจากเกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเป็นอ่ืน  ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําเขตเลือกตั้งอาจกําหนดให้ดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งในท้องท่ีท่ีเห็นว่าจะสามารถดําเนินการรับสมัคร
ได้สําเร็จเรียบร้อย  หรือดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษท่ีจัดส่ง   
โดยองค์กรของรัฐหรือเอกชน  หรือดําเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกแบบพิมพ์  ส.ส.๑๕  ตามท่ีแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้แบบพิมพ์  ส.ส.๑๕  ตามท่ีแนบท้าย
ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมเติมแบบพิมพ์  ส.ส.๑๕/๑  ส.ส.๑๕/๒  ก  ส.ส.๑๕/๒  ข  ส.ส.๑๕/๓  ส.ส.๑๕/๔  
ส.ส.๑๖/๑  ส.ส.๑๖/๒  ก  ส.ส.๑๖/๒  ข  และ  ส.ส.๑๖/๓  ในท้ายระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



                                                                                                                  

 
 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

---------------------------------  
  ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือก ต้ังสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นการทั่ ว ไป                 
ในวันที่ ........................................................ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ . ๒๕๕๐               
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ           
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ ....../...........
เมื่อวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .... คณะกรรมการการการเลือกต้ัง จึงกําหนดวันที่พรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือ
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและวันสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ดังน้ี 
 (๑) พรรคการเมืองใดประสงค์ส่งสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร      
แบบบัญชีรายชื่อให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ      
จากหัวหน้าพรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ โดยจัดทํา
ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือทุกคน จากระบบบริหารฐานข้อมูล          
พรรคการเมือง พร้อมด้วย 
  (๑.๑) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้สมัครรับเลือกต้ังทุกคน 
  (๑.๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังคนละห้าพันบาท 
  (๑.๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ 
๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ............. รูป 
  รวมทั้งหลักฐานประกอบการย่ืนบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ ......... 
เดือน ...................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............ เดือน ........................ พ.ศ. .... ระหว่าง .............. น. ถึง .............. น.     
ณ ..................................... เลขท่ี ............... ถนน ................................ ตําบล/เทศบาล ................................... 
อําเภอ ....................................... จังหวัด .................................. 
 (๒) ผู้ใดจะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด     
ให้ย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง โดยจัดทําข้อมูลผู้สมัครรับเลือกต้ังจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมืองด้วยตนเอง
พร้อมด้วย 
  (๒.๑) หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง 
  (๒.๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกต้ังคนละห้าพันบาท 
  (๒.๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ 
๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ .............. รูป 
  รวมท้ังหลักฐานประกอบการย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขต
เลือกต้ังน้ัน ต้ังแต่วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. ....         
ระหว่าง ....................... น. ถึง ........................ น. ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนด 
 

ร่าง
ส.ส.๑๕ 



 -๒-

 
 (๓) หลักฐานประกอบการย่ืนการสมัครรับเลือกต้ังตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย 
  (๓.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมี      
บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถ
แสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร 
  (๓.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓.๓) ใบรับรองแพทย์ 
  (๓.๔)  หนังสือรับรองว่าไม่เป็นผู้เสียสิทธิตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังครั้งสุดท้าย 
 (๔) ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ให้ ย่ืนหลักฐาน
ประกอบการสมัครรับเลือกต้ังเพ่ิมเติมอย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
  (๔.๑) หลักฐานซึ่งแสดงว่ามีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
  (๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ัง 
  (๔.๓) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกต้ังเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา 
  (๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือเคยมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร
รับเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 อน่ึง บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง   
ในนามของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังหรือแบบบัญชีรายช่ือ
แบบใดแบบหน่ึงได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกต้ังได้เพียงเขตเดียว 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .... 
 
 

       (ลงช่ือ) ............................................ 
       (.........................................) 
               ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

 
 
  
 
 
 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
...................................................... 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
เป็นวันที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ           
และกําหนดให้วันที่ .............. เดือน ............................. พ.ศ. .... เป็นวันสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง น้ัน 
 เน่ืองจากได้มีเหตุจําเป็นจนไม่อาจดําเนินการสมัครรับเลือกต้ังตามระยะเวลาดังกล่าวได้       
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม                
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา             
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ข้อ ๗๔/๑ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง     
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗    
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ ....../........... เมื่อวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศการขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
เปลี่ยนแปลงสถานที่สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี 
 ๑. ให้ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ          
จากวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .... เป็นวันที่ ......... 
เดือน ............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ....  และแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง       
จากวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. .... เป็นวันที่ ......... 
เดือน ............................ พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. .... 
 ๒. ให้พรรคการเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
การสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎร (ส.ส.๑๕) ณ .................................................................. และให้ผู้สมัครรับเลือกต้ังแบบแบ่งเขต
เลือกต้ังย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศคณะกรรมการ    
การเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.๑๕) ณ สถานที่ที่ผู้ อํานวยการ         
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนด 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        
 

 (ลงช่ือ) .................................................. 
         (...............................................) 
                         ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ส.ส.๑๕/๑ 



 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง และกําหนดวิธีการ 

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
...................................................... 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสมัคร           
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกําหนดสถานท่ีรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร             
ลงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ....  น้ัน 
 เน่ืองจากได้มีเหตุจําเป็นจนไม่อาจดําเนินการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้           
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม                
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ๒) พ .ศ . ๒๕๕๔ และ ข้อ ๗๔/๑ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง                
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗         
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ ....../........... เมื่อวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศการขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร         
และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี 
 ๑. ให้ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ           
จากวันที่ .......... เดือน ........................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .... เป็นวันที่ ......... 
เดือน ............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ....  และแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง       
จากวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. .... เป็นวันที่ ......... 
เดือน ............................ พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ............ เดือน ........................... พ.ศ. .... 
 ๒. พรรคการเมืองใดประสงค์ส่งสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง
ย่ืนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือทางอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยเอกสาร
การสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(ส.ส.๑๕) ต้ังแต่วันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ........... เดือน ........................... พ.ศ. ....      
 ๓. ผู้ใดจะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดให้ย่ืน      
ใบสมัครรับเลือกต้ังทางอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๑๕) ต้ังแต่วันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. ....            
ถึงวันที่ ............... เดือน ........................... พ.ศ. ....   
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ  ณ  วันที่ .............. เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        
      (ลงช่ือ)  .................................................. 
       (...............................................) 
        ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ส.ส.๑๕/๒ ก 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง และกําหนดวิธีการ 

สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
...................................................... 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกําหนดสถานที่รับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ .........    
เดือน ........................ พ.ศ. ….  น้ัน 

 เน่ืองจากได้มีเหตุจําเป็นจนไม่อาจดําเนินการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้           
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ      
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม                
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ข้อ ๗๔/๑ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง      
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗     
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ ....../........... เมื่อวันที่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. .... 
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศการขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
และวิธีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังน้ี 
 ๑. ให้ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ           
จากวันที่ .............. เดือน ......................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ....                 
เป็นวันที่ ............... เดือน ..................................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ....         
และแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  จากวันที่ ............. เดือน ........... ............. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............                    
เดือน .................................. พ.ศ. .... เป็นวันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. ....  ถึงวันที่ ................ 
เดือน .................................. พ.ศ. .... 
 ๒. พรรคการเมืองใดประสงค์ส่งสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรค
การเมืองย่ืนบัญชีรายช่ือผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ โดยจัดทําข้อมูลผู้สมัคร      
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง และส่งเอกสารหลักฐาน
การสมัครรับเลือกต้ังตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๑๕) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ต้ังแต่วันที่ ............ เดือน ...................... พ.ศ. .... 
ถึงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .... พร้อมทั้งส่งสําเนาใบรับเงินของไปรษณีย์ และสําเนาบัญชีรายช่ือ
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ (ส.ส.๑๗/ค) และสําเนาแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่าย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทางโทรสารไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายในวันสมัคร   
รับเลือกต้ัง 

 

ส.ส.๑๕/๒ ข 



-๒- 

 ๓.  ผู้ใดจะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด       
ให้ย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ังโดยจัดทําข้อมูลผู้สมัครรับเลือกต้ังจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง        
โดยส่งเอกสารหลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับ         
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๑๕) ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ต้ังแต่วันที่ ..... เดือน .............. พ.ศ. ....        
ถึงวันที่ .............  เดือน .......................... พ.ศ. ....  พร้อมทั้งส่งสําเนาใบรับเงินของไปรษณีย์ และสําเนาใบสมัคร        
รับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๑๗) สําเนาหนังสือรับรองจากหัวหน้าพรรคการเมือง (ส.ส. ๑๗/ก) 
และสําเนาแคชเชียร์เช็คที่สั่งจ่ายสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทางโทรสารไปยังสถานที่   
ที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนดภายในวันสมัครรับเลือกต้ัง      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ............. เดือน ............................ พ.ศ. .... 
        
 

 (ลงช่ือ) .................................................. 
          (...............................................) 
           ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เรื่อง  การขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกต้ัง และการเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเฉพาะพ้ืนที่ 

...................................................... 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. .... 
เป็นวันสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง นั้น 

 เ น่ืองจากไ ด้มี เห ตุจํ า เ ป็นจนไม่อาจ ดํา เ นินการ รับสมัคร เลือก ต้ัง ไ ด้ ใน พ้ืนที่ จั งห วัด
.......................................................................... ตามระยะเวลาดังกล่าวได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ 
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง           
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ ....../.......... เมื่อวันที่ .........          
เดือน ................................ พ.ศ. .... คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงประกาศการขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ในพ้ืนที่............................................................................... ดังน้ี 
 ๑. ให้ขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง           
จากวันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ....  
เป็นวันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ................... เดือน ........................................... พ.ศ. ....  
 ๒. ผู้ใดจะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใดให้ย่ืน       
ใบสมัครรับเลือกต้ัง โดยจัดทําข้อมูลผู้สมัครรับเลือกต้ังจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง พร้อมเอกสาร
หลักฐานการสมัครรับเลือกต้ังตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. ๑๕) ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังกําหนด 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ ........... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        
 

 (ลงช่ือ) .................................................. 
         (...............................................) 
                         ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ส.ส.๑๕/๓ 



 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง/ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ..... จังหวัด ...................... 
เรื่อง  มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดดําเนินการรับเอกสารเก่ียวกับ 

การสมัครรับเลือกต้ัง          
...................................................... 

 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ลงวันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วันที่ ........... เดือน ......................... พ.ศ. .... 
เป็นวันที่พรรคการเมืองส่งสมาชิกพรรคสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ น้ัน 

 เน่ืองจากมีเหตุจําเป็นที่ทําให้หัวหน้าพรรคการเมือง หรือผู้ที่หัวหน้าพรรคการเมืองมอบหมาย/ผู้สมัคร
รับเลือกต้ังไม่สามารถเดินทางเข้าไปในสถานที่รับสมัครเลือกต้ังได้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖              
และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ    
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีมีเหตุจําเป็นเฉพาะพ้ืนที่ 
พ.ศ. .... ข้อ ๕ จึงมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด .................................................. ดําเนินการ
รับเอกสารเก่ียวกับการสมัครรับเลือกต้ังจากหัวหน้าพรรคการเมือง หรือผู้ซึ่งมอบหมายหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือผู้สมัครรับเลือกต้ัง ภายในระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง และให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ดําเนินการส่งเอกสารดังกล่าวให้คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ัง
โดยพลัน  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        
 

 (ลงช่ือ) .................................................. 
         (...............................................) 
                         ประธานกรรมการการเลือกต้ัง/ 

                      ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่...... จังหวัด ...................... 

ส.ส.๑๕/๔ 



 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ........... 
จังหวัด .................................... 

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงสถานที่สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง 
...................................................... 

 ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร            
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ต้ังแต่วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ........ เดือน ...................... พ.ศ. .... 
โดยผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ............ จังหวัด ................................... ได้กําหนด                  
ให้ใช้ ............................................................... เป็นสถานที่สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร        
แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ของเขตเลือกต้ังที่ ................ จังหวัด ..................................... และคณะกรรมการการเลือกต้ัง      
ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง และการเปลี่ยนแปลงสถานที่
สมัครรับเลือกต้ัง ลงวันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. .... น้ัน 

 เน่ืองจากได้มีเหตุจําเป็นจนไม่อาจดําเนินการสมัครรับเลือกต้ังตามระยะเวลาดังกล่าวได้       
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา  
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๘๔/๑ 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .......... จังหวัด .................................... 
จึงกําหนดให้ใช้ ............................................................................ เป็นสถานที่สมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ของเขตเลือกต้ังที่ ............... จังหวัด .......................................... 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        

 
  (ลงช่ือ)  ..................................................................... 

    (.....................................................................) 
                                ผูอํ้านวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .......... 

                               จังหวัด .................................... 

ส.ส.๑๖/๑ 



 
 
 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ........... 
จังหวัด .................................... 

เรื่อง  กําหนดวิธีการสมัครรบัเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังทางอินเทอร์เน็ต 

...................................................... 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกําหนดวิธีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ........        
เดือน ........................ พ.ศ. .... โดยกําหนดให้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง
ทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. .... น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .......... 
จังหวัด .............................................. จึงกําหนดให้ส่งใบสมัครรับเลือกต้ังทางอินเทอร์เน็ต และกําหนดให้ส่ง
สําเนาเอกสารหลักฐานตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดทาง .................................................................. 

  ดังน้ัน ผู้ใดจะสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังใด                  
ให้ย่ืนใบสมัครรับเลือกต้ัง โดยจัดทําข้อมูลผู้สมัครรับเลือกต้ังจากระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง                        
และส่งข้อมูลการสมัครรับเลือกต้ังตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่วันที่ .......... 
เดือน .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . พ .ศ . .. . . ถึงวันที่ .. . . . . . . . . . . .  เดือน .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . พ .ศ . . . . .                    
ทาง ....................................................................... 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        
 
           (ลงช่ือ) ........................................................ 
        (...........................................................) 
            (ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .............. 
                                                             จังหวัด ..................................... 

ส.ส.๑๖/๒ ก 



 
 
 
 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ........... 
จังหวัด .................................... 

เรื่อง กําหนดวิธีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบแบ่งเขตเลือกต้ังทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

...................................................... 

  ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ออกประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกําหนดวิธีการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ........        
เดือน ........................ พ.ศ. .... โดยกําหนดให้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ต้ังแต่วันที่ ............. เดือน ............................. พ.ศ. .... ถึงวันที่ ............               
เดือน .............................. พ.ศ. .... น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .......... 
จังหวัด .......................................... จึงกําหนดให้ใช้ ......................................................................... เป็นสถานที่
ส่งใบสมัครรับเลือกต้ังทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ และกําหนดให้ส่งสําเนาเอกสารหลักฐานตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด ไปยังโทรสารหมายเลข .............................................................  

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
 
 

    (ลงช่ือ) ........................................................ 
      (........................................................) 

                          (ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ .............) 
                             จังหวัด ..................................... 

ส.ส.๑๖/๒ ข 



 
 
 
 

ประกาศผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ........... 
จังหวัด .................................... 

เรื่อง  กําหนดสถานที่สมคัรรบัเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังใหม่  

...................................................... 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ัง           
และการเปลี่ยนแปลงสถานที่สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ังเฉพาะพ้ืนที่      
โดยขยายระยะเวลาการสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง ในพ้ืนที่            
จังหวัด .................................. เขตเลือกต้ังที่ ............ ต้ังแต่วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .... ถึงวันที่ ........ 
เดือน ......................... พ.ศ. .... น้ัน 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย       
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม           
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา             
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๘๔/๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย        
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้อํานวยการ         
การเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ . . . . . . . . . . .  จังหวัด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  จึงกําหนดให้ใช้ 
.......................................................... เป็นสถานที่สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
เลือกต้ัง ของเขตเลือกต้ังที่ .............. จังหวัด .......................................... ใหม่ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ................................ พ.ศ. .... 
        
 

   (ลงช่ือ)  .................................................. 
    (...................................................) 

                            (ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเขตเลือกต้ังที่ ............. 
                             จังหวัด ................................. 

ส.ส.๑๖/๓ 


