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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๗ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดวันที่
พรรคการเมืองยื่น บัญ ชีร ายชื่อผู้ สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎรแบบบัญ ชีร ายชื่อและวั น
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ดังนี้
(๑) พรรคการเมืองใดประสงค์ส่งสมาชิกพรรคสมั ครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญ ชี ร ายชื่ อ ให้ หั ว หน้ า พรรคการเมื อ งหรื อ กรรมการบริห ารพรรคการเมื อ งผู้ไ ด้ รับ มอบหมาย
เป็น หนัง สือจากหั ว หน้ าพรรคการเมือ งยื่น บัญ ชี ร ายชื่อผู้ สมัค รรับ เลื อกตั้ งสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อพร้อมด้วย
(๑.๑) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคน
(๑.๒) เงินค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละห้าพันบาท
(๑.๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ
๑๓.๕ เซนติเมตร จํานวนคนละ ๑๐ รูป
รวมทั้ ง หลั ก ฐานประกอบการยื่ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตั้ ง แต่ วั น ที่
๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่าง ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้ใดจะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด
ให้ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งด้วยตนเองพร้อมด้วย
(๒.๑) หนังสือรับรองของหัวหน้าพรรคการเมือง
(๒.๒) ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งคนละห้าพันบาท
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(๒.๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ ๘.๕ เซนติเมตร ยาวประมาณ
๑๓.๕ เซนติเมตร คนละ ๑๐ รูป
รวมทั้งหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนั้น
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่าง ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งกําหนด
(๓) หลักฐานประกอบการยื่นสมัครรับเลือกตั้งตาม (๑) และ (๒) ประกอบด้วย
(๓.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น บุคคลซึ่งไม่ต้องมี
บัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจําตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
(๓.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓.๓) ใบรับรองแพทย์
(๔) ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรแบบแบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ให้ ยื่ น หลั ก ฐาน
ประกอบการสมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๔.๑) หลั กฐานซึ่ งแสดงว่ ามี ชื่อ อยู่ใ นทะเบี ย นบ้ านในจั งหวั ด ที่ ส มัค รรั บ เลื อกตั้ งเป็ น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
(๔.๒) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
(๔.๓) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีการศึกษา
(๔.๔) หลักฐานซึ่งแสดงว่าเคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบีย นบ้านในจังหวัด ที่
สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี
อนึ่ง บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ในนามของพรรคการเมืองใดเพียงพรรคการเมืองเดียว และจะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
หรือแบบบัญชีรายชื่อแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเดียว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
อภิชาต สุขัคคานนท์
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

