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โครงการให้ความรู้ที่ เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย         
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เลือกต้ัง หรือผู้สมัครรับเลือกต้ัง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ผู้ที่สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง     
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมทั้งเพ่ือสร้างจิตสํานึกแก่ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ผู้สนับสนุน และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ตระหนัก
ถึงหลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย โดยรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ตลอดจนตระหนักถึง
ผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง ลดความแตกแยกในท้องถิ่น ลดการร้องคัดค้านและการกระทําผิดกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง โดยสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกต้ัง จึงได้จัดทําคู่มือดําเนินโครงการให้
ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการเลือกต้ังเชิงสมานฉันท์ในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขึ้น เพ่ือให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ผู้สนับสนุนผู้สมัครผู้ที่สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่
เก่ียวข้องกับการเลือกต้ัง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และกติกาต่างๆ มากข้ึน อันจะส่งผล
ให้การเลือกต้ังเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 
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การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ิน 
การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง 

ท้องถิ่นเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเก่ียวพัน       
มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถ่ิน เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมี  
พึงได้ต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะเป็นการสร้างพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะทําให้เกิดความศรัทธา
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะการปกครองท้องถ่ิน
ทําให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 

ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกต้ังเพ่ือรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากประชาชน แล้วรับฟังเสียงของประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตย ซึ่งจะทําให้ประชาชนเกิดสํานึก         
ในความสําคัญของตนเองต่อท้องถิ่น มีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน 

การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอํานาจ เน่ืองจากแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาและความต้องการ 
ที่แตกต่างกัน ประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้มีความเหมาะสมท่ีจะแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนมากท่ีสุด และ          
กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่น ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นอ่ืนๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อประเทศ            
โดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถ่ินดําเนินการดังกล่าวเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นให้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น   
แบบพ่ึงตนเองทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม มีอิสระในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะ            
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐและบทบัญญัติ   
ของกฎหมาย 
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน มีดังน้ี 

๑. การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบทั่วไป มี ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
    ๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วยสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร     
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจังหวัดละ ๑ แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งทับซ้อนกับพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตจังหวัด เช่น
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล 

    ๑.๒ เทศบาล มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย สภาเทศบาล ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และ
นายกเทศมนตรี ทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตชุมชนเมือง แบ่งออกเป็น       
๓ ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร (ทน.) เทศบาลเมือง (ทม.) และ เทศบาลตําบล (ทต.) ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับจํานวน
และความหนาแน่นของประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของท้องถิ่น 

    ๑.๓ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กร 

บทที่ 1 การเลือกตั้งท้องถ่ิน



๒ 

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งขึ้นเพ่ือดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน
และต าบลแทนรัฐหรือส่วนกลาง ที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะหรือดูแลประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง 

๒. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  มี ๒ รูปแบบ  ได้แก่ 
 ๒.๑ กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่  

ฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษท่ีมีขนาดใหญ่มาก เป็นเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน ทั้งการเมือง 
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แบ่งการปกครองออกเป็นเขตต่างๆ จ านวน ๕๐ เขต มีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุด มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าข้าราชการประจ าของ
กรุงเทพมหานคร 

 ๒.๒ เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ 
และนายกเมืองพัทยา ท าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีความเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ การเพ่ิมขึ้นของจ านวนและความหนาแน่นของประชากร รวมทั้งการขยายตัวของ
ชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยว ที่ส าคัญคือหาดพัทยาและเกาะล้าน และมีผลประโยชน์ที่
กระทบต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งผลประโยชน์
ของประเทศอย่างชัดเจน จึงได้มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรี เพ่ือให้การบริหาร  การจัดท า
กิจการสาธารณะ มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การก ากับดูแลของรัฐเท่าที่จ าเป็นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ดูแลและจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ต้องท าและหน้าที่ที่อาจจัดท ากิจการใดๆ ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ตามความสามารถในการปกครองตนเองใน
ด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากรและพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบ ความเหมาะสม และความ
แตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เช่น 

(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๓) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๔) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๕) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๖) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(๘) การศึกษาอบรมและสุขอนามัยของประชาชน 
(๙) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่หรือรูปแบบพิเศษอาจจัดท ากิจการใดๆ 

ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืน กฎหมายก็ก าหนดให้สามารถจัดท ากิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรืออาจร่วมกันด าเนินการหรือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน



๓ 

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ เป็นมหานครที่มีความเจริญเติบโตสูง มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
สลับซับซ้อน และความหนาแน่นของประชากร ก็มีหน้าที่ที่ต้องด าเนินการมากมายหลายประการ เช่น 
การทะเบียน ตามที่กฎหมายก าหนด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง การวิศวกรรมจราจร 
การขนส่ง การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัวและการรักษาพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น 

โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร

ท้องถิ่น ซึ่งมีที่มาและเรียกชื่อแตกต่างกันตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ คือ สภา 
อบจ. นายก อบจ./สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี/สภา อบต. นายก อบต./สภา กทม. ผู้ว่าราชการ กทม./สภา
เมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา 

สภาท้องถิ่น ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย) เช่น การใช้น้ าประปาหมู่บ้าน การก าจัดขยะ    

มูลฝอย ฯลฯ 
๒. ตรวจสอบและควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร เช่น ตรวจสอบการรับและใช้จ่าย

งบประมาณของท้องถิ่นว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีหรือไม่ การตั้งกระทู้ถามหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น 

๓. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 
๔. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ผู้บริหารท้องถิ่น  ให้มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น หรือใน

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนใด ก็จะต้องมีหน้าที่ส าคัญ ดังนี้ 
๑. บริหารกิจการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติมเสนอสภาท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง 
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีราษฎรเกิน ๑.๕ แสนคน ให้

แบ่งเขตเลือกตั้งเพ่ิมอีก ๑ เขตเลือกตั้ง 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง จ านวนสมาชิก

สภา อบจ. ที่พึงมีให้ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย อบจ.ก าหนด ดังนี้ 
1) ราษฎรไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ ๒๔ คน
2) ราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 30 คน
3) ราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 36 คน
4) ราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 42 คน
5) ราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 48 คน



๔ 

- สมาชิกสภาเทศบาลต าบล (ส.ทต.) ให้แบ่งเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง
ละ 6 คน 

- สมาชิกสภาเทศบาลเมือง (ส.ทม.) ให้แบ่งเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง
ละ 6 คน 

- สมาชิกสภาเทศบาลนคร (ส.ทน.) ให้แบ่งเทศบาลนครเป็นสี่เขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง
ละ 6 คน 

- สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง มีจ านวนสมาชิก เขตเลือกตั้งละ 6 คน 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์ 

พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
ดังนี้ 

1) กรณี อบต.ใด มี 1 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. 6 คน
2) กรณี อบต.ใด มี 2 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 3 คน
3) กรณี อบต.ใด มี 3 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 2 คน
4) กรณี อบต.ใด มี 4 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่

เขตเลือกตั้งใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมขึ้น
อีกเขตเลือกตั้งละ 1 คน 

5) กรณี อบต.ใด มี 5 เขตเลือกตั้ง ให้มีสมาชิกสภา อบต. เขตเลือกตั้งละ 1 คน เว้นแต่
เขตเลือกตั้งใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุดให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมขึ้ นอีก 1 คน กรณี
หมู่บ้านใดมีจ านวนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๑. สัญชาติไทยโดยการเกิด 
๒. อายุ 

๒.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
๒.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง 

๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

๔. คุณสมบัติอ่ืนตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก าหนด ได้แก่ เรื่องวุฒิ
การศึกษาของผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

- ผู้ สมัครรับ เลือกตั้ งเป็ นผู้ ว่ าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา 
ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา 

- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรื อ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายยก อบต. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 



๕ 

ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๑. ติดยาเสพติดให้โทษ 
๒. เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๓. เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 
๔. เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังนี้ 

๔.๑ เป็น ภิกษุ สมเณร นักพรต หรือนักบวช  
๔.๒ อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
๔.๓ เป็นผู้วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

๕. อยู่ในระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งชั่วคราว (ใบส้ม) หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง (ใบด า) 

๖. ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
๗. เคยถูกจ าคุกและพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นความผิดประมาท

หรือลหุโทษ 
๘. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ

ถือว่ากระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
๙. เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ

ร่ ารวย ผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมาย      
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑๐. เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าผิด ดังนี้ 
๑๐.๑ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในราชการ หรือต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือ

กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
๑๐.๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
๑๐.๓ กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
๑๐.๔ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก ผู้ค้า 
๑๐.๕ กฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานเป็นเจ้ามือ เจ้าส านัก 
๑๐.๖ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
๑๐.๗ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในความผิดฐานฟอกเงิน 

๑๑. เคยต้องค าพิพากษา อันถึงท่ีสุด ว่าทุจริตการเลือกตั้ง 
๑๒. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
๑๓. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
๑๔. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
๑๕. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
๑๖. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
๑๗. เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมือง มีค าพิพากษาว่าร่ ารวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อ านาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 



๖ 
 

๑๘. ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง ๕ ปี
นับถึงวันเลือกต้ัง 

๑๙. เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา 
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย   
การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึง 
วันเลือกต้ัง 

๒๐. อยู่ระหว่างถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
๒๑. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ

เลือกต้ัง จนถึงวันเลือกต้ัง 
๒๒. เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๒๓. เคยพ้นจากตําแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียทั้ง

ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทําให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือ 
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ 
ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น ๕ ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

๒๔. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ        
อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

๒๕. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักด์ิตําแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

๒๖. ไม่มีลักษณะอ่ืนตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให้มีสัญชาติไทย หรือ  
ถ้าได้สัญชาติไทยมาโดยการแปลงสัญชาติก็ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีอายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีในวันเลือกต้ัง และ
ต้องเป็นผู้ที่มี ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกต้ัง กรณี         
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
๑ ปีนับถึงวันเลือกต้ัง กรณีการเลือกต้ังผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

๑. ตรวจสอบรายช่ือ และลําดับที่จากบัญชีรายช่ือที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกต้ัง 
๒. ย่ืนบัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้โดย 

มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เช่น บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจําตัวผู้รับ
บําเหน็จบํานาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเลือกต้ัง เพ่ือเป็น
หลักฐานแสดงตนการมาใช้สิทธิเลือกต้ัง 



๗ 
 

๓. รับบัตรเลือกต้ัง ลงลายมือช่ือ หรือพิมพ์ลายน้ิวหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกต้ัง พร้อม
รับบัตรเลือกต้ัง ๒  ใบ 

๔. เข้าคูหาลงคะแนนทําเคร่ืองหมายกากบาท x เลือกผู้สมัครในช่องทําเคร่ืองหมาย หาก   
ไม่ต้องการเลือกใครให้ทําเคร่ืองหมายกากบาท x ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

๕. เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว พับบัตรเลือกต้ังให้เรียบร้อย และหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกต้ัง
ด้วยตนเอง 

 
 

-------------------------- 
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การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งแรกหลังจากพระราชบัญญัติ     

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงการเลือกต้ังองค์การ
บริหารส่วนตําบลคร้ังน้ี ให้ผู้สมัครหาเสียงได้ต้ังแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดให้มีการ
เลือกต้ัง จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกต้ัง โดยพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) ได้กําหนดวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงไว้ ดังต่อไปน้ี 
๑. วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 

๑.๑ การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
๑.๑.๑ ในการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ 

ผู้ใดแล้วแต่กรณี สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล 
หรือนิติบุคคลดําเนินการแทนได้ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เว็บไซต์ 
(๒) โซเซียลมีเดีย 
(๓) ยูทูป 
(๔) แอปพลิเคชัน 
(๕) อีเมล์ 
(๖) เอสเอ็มเอส 
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนทุกประเภท 
๑.๑.๒ การหาเสียงเลือกต้ังดังกล่าวผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถ

ระบุช่ือ รูปถ่าย หมายเลขประจําตัวของผู้สมัคร ช่ือของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ พรรคการเมือง
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คําขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เก่ียวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุช่ือตัว  
ช่ือสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณ ที่เห็นได้ชัดเจนด้วย 

ในกรณีการนําข้อมูลเก่ียวกับพรรคการเมือง หรือการนําภาพบุคคลเพ่ือใช้ ในการหาเสียง
เลือกต้ัง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองน้ันและไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนําภาพผู้สมัครรับ
เลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดียวกันมาใช้ในการหา
เสียงเลือกต้ังด้วยก็ได้ 

๑.๑.๓ ในการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง  
แล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามแบบที่กําหนดให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดทราบก่อน
ดําเนินการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

บทที่ 2 สิ่งที่ควรรู้ และสิทธิของผู้สมัคร 
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๑.๑.๔ ในการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด แสดงช่ือ ช่ือสกุล
หรือช่ือนิติบุคคล หรืออาจแสดงช่ือย่อ สัญลักษณ์ หรือเคร่ืองหมายใดที่สามารถระบุเจาะจง ตัวบุคคลที่ 
ดําเนินการได้ สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุช่ือและช่ือสกุล 
หรือช่ือนิติบุคคลของผู้จัดทํา การแสดงตนและระบุข้อมูลดังกล่าวอาจกระทําในรูปแบบตัวอักษร ภาพหรือเสียง
ก็ได้ 

๑.๑.๕ กรณีบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท    
ให้ผู้น้ันแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ ทั้งน้ี ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ทราบ เพ่ือรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 

         (๑) ค่าจ้างจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ค่าตอบแทนในการดําเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
โซเซียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ัง โดยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ให้นับรวมรายการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครน้ันด้วย 

เมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี มีการ
กระทําที่ผิดกฎหมายเก่ียวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นการต้องห้ามด้วย
การนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกต้ัง หรือถ้อยคําที่รุนแรง หรือปลุกระดม
ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูล และให้เลขาธิการ
แจ้งคําสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ที่กระทําการ ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ 
เพ่ือปฏิบัติตามคําสั่งน้ันโดยเร็ว 

เมื่อผู้อานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดได้รับรายงานหรือพบเหตุการณ์หาเสียงเลือกต้ัง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง ให้รายงานต่อเลขาธิการภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมง เพ่ือดําเนินการต่อไป 

ทั้งน้ี กรณีผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล
ภายในเวลาที่กําหนด ให้เลขาธิการแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ 
ผู้ให้บริการเพ่ือพิจารณาดําเนินการ หากมีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครน้ันเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้สมัคร       
พรรคการเมือง หรือผู้ใดไม่ดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล คณะกรรมการอาจนํามาเป็นเหตุ 
ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและ    
การวินิจฉัยช้ีขาดได้ (อาจเป็นเหตุให้การเลือกต้ังไม่สุจริตและเที่ยงธรรม) 

๑.๒ ผู้ช่วยหาเสียง 
“ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม

กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงเวลาหน่ึง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด 
หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด ยกเว้นบุคคลในครอบครัว ได้แก่ 
สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 



๑๐ 

๑.๒.๑ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพ่ือช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง 
ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอ่ืน      
ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  ทราบก่อนวันด าเนินการ ทั้งนี้       
ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเก็บรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัคร  แจ้งมานั้นไว้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด   

๑.๒.๒ ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง 
และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่ า 

กรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง
จะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้  

กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้น ให้ผู้สมัค ร
ด าเนินการแจ้งไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจ านวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น 

ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้ เข้าช่วยเหลือในการหาเสียง
เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบโดยเร็ว  

๑.๓ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดท าและติดแผ่น

ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด าเนินการ ดังนี้  
(๑) จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 

และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร  
(๒) จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน  ๑๓๐ 

เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข
ประจ าตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร 
คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติ เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง 
ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปี ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและ
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  

ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้  ในการหาเสียง
เลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน  มาใช้ในการ
หาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้  

โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจในการ
ประกาศก าหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง ดังต่อไปนี้  

(๑) จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง   
ที่ผู้สมัครจัดท าได ้

(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง 



๑๑ 

(๓) สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวน  หน่วย
เลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสามเท่าของจ านวนหน่วย
เลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีการเลือกตั้งเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จ านวนของประกาศ 
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินสิบเท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง และจ านวนแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดท าได้ไม่เกินห้าเท่าของจ านวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนประกาศก าหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน 
หรือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อออกประกาศดังกล่าวแล้ว  ให้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ  ทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิด
อันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้แล้วให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่า
จะครบอายุของสภาท้องถิ่นนั้น  

การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง เลือกตั้ง 
ผู้สมัครสามารถกระท าได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศก าหนด   

กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งไม่ถูกต้อง ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่ง
ผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด และหากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ให้ผู้มีอ านาจข้างต้นมีอ านาจรื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว 
หรือสั่งให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการอาจน ามาเป็นเหตุ
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการ
วินิจฉัยชี้ขาดได้ (อาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเท่ียงธรรม) 

๒. ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 ๒.๑ ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการน าสถาบันพระมหากษัตริย์

มาเก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
๒.๒ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง  ในลักษณะ 

ดังต่อไปนี้  
(๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ 
(๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล  ที่อยู่

ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
(๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้ง ที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบตามแบบที่ก าหนด 



๑๒ 

(๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ 
(๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ 

ประเพณีต่าง ๆ  
(๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ ค า

ขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
(๗) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ 

๒.๓ ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด กระท าการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง  

๒.๔ ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผย  หรือเผยแพร่ผล  
การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา  เจ็ดวันก่อนวัน
เลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง  

๓. ข้อห้ามตามกฎหมายและบทลงโทษท่ีควรรู้ 
๓.๑ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน

ให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน     
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อ่ืนใด อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 

(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ    
โดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 

(๓) ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ 
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ ให้เข้าใจผิดใน

คะแนนนิยมของผู้สมัครใด 
๓.๒ ข้อห้ามส าหรับผู้สมัครและบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สมัคร 

๓.๒.๑ ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพ่ือประโยชน์ในการเลือกตั้ง 
โดยมิชอบ 

 หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารราแล้วเห็นว่าเป็นการย้าย    
โดยมีเหตุผลอันสมควร 

(๑) การย้ายบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปซึ่งไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้าของบ้านเข้ามา         
ในทะเบียนบ้านเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียน
บ้าน กรณีนี้มิให้ใช้แก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริง 
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 



๑๓ 

๓.๒.๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงิน
ได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือให้ตนรับสมัครเลือกตั้ง 

ห้ามมิ ให้ผู้ ใดให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพ่ือให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง 

๓.๒.๓ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระท าการใดๆ 
เพ่ือประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ เว้นแต่การกระท านั้นเป็น
การช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น 

๓.๒.๔ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

๓.๒.๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือ   
จูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระท าการใดๆ เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ใดมีบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู ้อื่นตั้งแต่สองคนขึ้ นไปไว้ใน
ครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้
นั้นเป็นผู้กระท าการมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน 

 ๓.๒.๖ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด 

๓.๓ ข้อห้ามของข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.๓.๑ ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐกระท าการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่
และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการ
กลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการ
กระท านั้น 

ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าดังกล่าว มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท า
นั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

๓.๓.๒ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษ   
แก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระท าตามหน้าที่และอ านาจ 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท าดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง     
มีอ านาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระท าดังกล่าว ในกรณี จ าเป็นให้
คณะกรรมการการเลือกตั ้งแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาสั่งให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้นั ้นพ้นจากหน้าที ่ เป็นการ
ชั่วคราวหรือสั่งให้ประจ ากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอ าเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้ง
จนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้ 
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๔. ข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้งที่สําคัญ 
๔.๑ ห้าม จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร 
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด ๒๐ ปี 
ตัวอย่าง ในช่วงการหาเสียงเลือกต้ังผู้สมัครไปถอนเงินธนาคารใบละ ๕๐๐ บาท มาจํานวน

๑,๐๐๐ ใบ แนบกับใบหาเสียง เตรียมที่จะนําไปแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง แต่ขณะเดินทางจะไปแจก  
จ่ายเงินดังกล่าว ตํารวจได้ขอตรวจค้นและยึดเงินไว้ เช่นน้ี การกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด 
กฎหมายเลือกต้ังแล้ว 

๔.๒ ห้าม ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ สถาบันอ่ืนใด 
เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร 

อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด ๒๐ ปี 

ตัวอย่าง ในงานบุญประเพณีต่างๆของชุมชน ผู้สมัครไปหาเสียงและนาเคร่ืองด่ืมหรือสิ่งของ
ไปช่วยเหลือสนับสนุนงานดังกล่าว เช่นน้ีการกระทาของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกต้ังแล้ว 

๔.๓ ห้าม ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนน
หรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร 

อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด ๒๐ ปี 

ตัวอย่าง ผู้สมัครจัดเวทีปราศรัยหาเสียง โดยมีการจ้างวงดนตรี หมอลํา ลําตัด ลิเก ไปเล่น 
ในเวทีปราศรัยเพ่ือดึงดูดประชาชนมาฟังการปราศรัยหาเสียงของตนเอง เช่นน้ีการกระทําของผู้สมัครก็ถือว่า 
เป็นความผิดกฎหมายเลือกต้ังแล้ว 

๔.๔ ห้าม เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร 
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด ๒๐ ปี 
ตัวอย่าง ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกต้ังผู้สมัครได้จัดงานวันเกิด มีการเชิญชาวบ้านผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังมาร่วมงานและมีการเลี้ยงอาหารเคร่ืองด่ืนฟรีตลอดงาน มีการแนะนาตัวผู้สมัครในงานดังกล่าว เช่นน้ี
การกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกต้ังแล้ว 

๔.๕ ห้าม หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด        
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพ่ือจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร 

อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกต้ังแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับต้ังแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด ๒๐ ปี 

ตัวอย่าง ผู้สมัครปล่อยข่าวโจมตีผู้สมัครคู่แข่งของตนว่า “เป็นคนไม่ดี มีภรรยาหลายคน เป็น 
คนขี้โกง อย่าไปเลือก” ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เช่นน้ีการกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกต้ังแล้ว 



๑๕ 

๔.๖ ห้าม มิให้ผู้ใดท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร 
นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง ๑ วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง   

อัตราโทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง ผู้สมัครไปซื้อของที่ตลาด และได้พูดชักชวนหาเสียงให้แม่ค้าลงคะแนนให้กับตนเอง 

ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  เช่นนี้การกระท าของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

๔.๗ หลักกฎหมาย การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะ
ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก าหนด       

อัตราโทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง ผู้สมัครจะจัดท าประกาศหรือป้ายหาเสียงเกินขนาด หรือปิดประกาศหรือติดแผ่น

ป้ายหาเสียงเกินจ านวนที่ กกต.หรือผู้ที่ กกต. มอบหมายก าหนดโดยอ้างว่าค่าใช้จ่ายในการจัดท าและปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงดังกล่าวจะไม่เกินจ านวนเงินค่าใช้จ่ายที่ก าหนดก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว 

๔.๘ หลักกฎหมาย ผู้ใดจงใจกระท าด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง ช ารุดหรือเสียหาย  

อัตราโทษ ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ตัวอย่าง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งกาบัตรเลือกตั้งแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากเปลี่ยนใหม่ จึงฉีกบัตร

เลือกตั้งทิ้งแล้วไปขอบัตรใหม่จากกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง กรณีนี้ไม่สามารถท าได้ 
๔.๙ หลักกฎหมาย ในระหว่างเวลาเปิดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปิดการออกเสียง

ลงคะแนน ถ้ากรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ
ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร  

อัตราโทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง ก่อนปิดลงคะแนนกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งได้บอกรายชื่อของผู้ที่ยังไม่มา

ลงคะแนน ให้หัวคะแนนของผู้สมัครคนหนึ่งทราบเพื่อให้ช่วยไปตามตัวมาลงคะแนน กรณีนี้ไม่สามารถท าได้ 
๔.๑๐ หลักกฎหมาย ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่าง

เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเลือกตั้ง 
อัตราโทษ ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ตัวอย่าง ก าหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคล

สมรสในเขตเลือกตั้ง ในช่วงตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
งานดังกล่าวจะจัดเลี้ยงสุราไม่ได้   

๔.๑๑ ห้าม มิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด   

อัตราโทษ ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ   
ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนด ๒๐ ปี 



๑๖ 

ตัวอย่าง หัวคะแนนมาแจกเงินหรือมาแจกสิ่งของเพ่ือให้เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่า       
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะรับไว้ด้วยความเต็มใจหรือรับไว้ด้วยความเกรงใจก็เป็นความผิด แต่หากได้แจ้งต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ได้รับมอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง    

๕. การร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๑ ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง  

๕.๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 
๕.๑.๒ ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง 

๕.๒ ระยะเวลาการยื่นค าร้อง   
ค าร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นค าร้องได้ตั้งแต่วันที่

ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่  
(ก) ค าร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ

วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  
(ข) ค าร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ  หรือใน

กรณีค าร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 
๕.๓ สถานทีย่ื่นค าร้อง 

ผู้ร้องต้องยื่นค าร้องด้วยตนเองที่ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ที่จัดให้มี
การเลือกตั้งนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ าเป็นอาจยื่นที่ส านักงานก็ได้  ผู้ร้องอาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนน าไปยื่น
แทนก็ได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอ านาจพร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการยื่นค าร้องแทน และต้อง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัวอย่างอ่ืนที่ทางราชการออกให้  ที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอ านาจด้วย 

ค าร้องการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง หรือ
เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ด าเนินการนับคะแนน  หรือ
รวมคะแนนเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง
จัดส่งค าร้องต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยเร็ว  

---------------------------------- 



๑๗ 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังเป็นหลักเกณฑ์อีกส่วนหน่ึงนอกเหนือจากวิธีการและลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน ในการควบคุมการเลือกต้ังให้
เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและ   
การย่ืนบัญชีรายรับรายจ่าย มีรายละเอียดดังน้ี 
๑. กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายการหาเสียงเลือกตั้ง 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง
ของผู้สมัคร ค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรรคหน่ึงให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกําหนดใหม่ ห้ามมิให้  
ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจํานวนเงินค่าใช้จ่ายที่กําหนด จํานวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึง    
บรรดาเงินที่บุคคลอ่ืนได้จ่ายหรือรับว่า จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอ่ืนได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดย      
ไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ ในการหาเสียงเลือกต้ังของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่
นําทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่น้ัน 
๒. ห้วงเวลาในการคิดคํานวณค่าใช้จ่าย 

การคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสําหรับการเลือกต้ังแต่ละครั้ง ให้คํานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
จ่ายจริงในการเลือกต้ังในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้ 

๑. กรณีการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากการครบวาระการดํารงตําแหน่ง ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครให้
คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต้ังแต่ ๑๘๐ วันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันเลือกต้ัง 

๒. กรณีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ที่มิใช่การครบวาระการดํารงตําแหน่งค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้ังแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกต้ัง 

๓. กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่ต้องดําเนินการ
รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกินหน่ึงในสามของจํานวนเงิน
ที่กําหนด 

๔. กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกต้ังใหม่ได้ไม่เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินที่กําหนด 

** สําหรับการเลือกต้ังคร้ังแรกหลังจากพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้เริ่มคํานวณต้ังแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
กําหนดให้มีการเลือกต้ัง 
๓. การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย 

ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกต้ังผู้สมัครต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ัง
พร้อมทั้งหลักฐานที่เก่ียวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด   
บัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไร ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน
จํานวนเงินที่ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดกําหนดหรือไม่ 

บทที่ 3 ค่าใช้จ่ายและการย่ืนบญัชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง 



๑๘ 

เพราะฉะนั้น การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครจึงมีความส าคัญมาก และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ โดยกฎหมายก าหนดให้ผู้สมัครทุกคน (ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับ
เลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

๔. บทก าหนดโทษ 
๔.๑ ทางกระบวนการการเลือกตั้ง 

กรณียื่นไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือกรณีใช้จ่ายเกินวงเงินที่ก าหนด และเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์  หรือศาลอุทธรณ์ภาคเพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผู้นั้นและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนส าหรับต าแหน่งที่ว่าง ในกรณีที่ ศาลอุทธรณ์หรือศาล
อุทธรณ์ภาคมีค าสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุ  ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีค าร้องขอ
หรือไม ่ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายส าหรับ การเลือกตั้งครั้งท่ีเป็นเหตุให้ศาลมีค าสั่งเช่นว่านั้น  

๔.๒ ทางกระบวนการยุติธรรม (ศาล) 
๔.๒.๑ กรณีไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ 

ประกอบมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

๔.๒.๒ กรณียื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วพบว่าใช้จ่ายเกินกรอบวงเงินที่ก าหนด  เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๖๐ วรรคสามประกอบมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับเป็นจ านวนสามเท่าของจ านวนเงินที่เกินจ านวนค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนด แล้วแต่ จ านวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

๔.๒.๓ กรณียื่นบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน  เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ประกอบ
มาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีก าหนดห้าปี 

๔.๒.๔ กรณียื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเท็จ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๑๒๘ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของ ผู้นั้นมีก าหนดสิบปี 

๕. ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
(๑) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  

การสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น 
(๒) ค่าแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้าย

โฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มี
พฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระท าผิดกฎหมายเลือกตั้ง 

(๓) ค่าจ้างท าของ ได้แก่ ค่าจ้างท าเสื้อแจ๊กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออ่ืนๆ ส าหรับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียง 

(๔) ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าผลิตสื่อเพ่ือการออกอากาศ รวมถึงค่า
โฆษณาอ่ืนที่เป็นการกระท าเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 



๑๙ 

(๕) ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง เช่น โปสเตอร์  แผ่นพับ 
ไวนิล เอกสารแนะน าตัว เป็นต้น 

(๖ ) ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือค่าบริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคลั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน  
ทุกประเภท 

(๗) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์
เครื่องขยายเสียง เป็นต้น 

(๘) ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพ่ือเป็นศูนย์รณรงค์หาเสียง
เลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพ่ือปราศรัยหาเสียง  

(๙) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 

(๑๐) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง 

(๑๑) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารแลเครื่องดื่ม 
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีไ่ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว 

๖. เอกสารประกอบรายการ ในการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
การจัดท าบัญชีทุกรายการ ผู้สมัครจะต้องบันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการทั้งรายรับและรายจ่าย 
ประกอบด้วย (๑) ใบส าคัญรับเงิน  (๒) ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี  

(๓) ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน  (๔) ใบรับรองการจ่ายเงิน       
(๕) เอกสารหลักฐานแห่งหนี้ 

ตามแบบส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 



๒๐ 

แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

ที่.......................................... 
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ......... 

เรื่อง  ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
เรียน  ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด .......................................................... 

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .....................................นามสกุล........................ .......... 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ......................................หมายประจ าตัว......... ...................อ าเภอ/เขต....................... 
จังหวัด.................................ตามท่ีได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ .........เดือน....................พ.ศ. .......... 
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 

ตั้งแต่วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............. ถึงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ................. 

1. แสดงรายรับและรายจ่าย
รายรับ  จ านวน...........................บาท 
รายจ่าย 
-   รายการจ่ายจริง จ านวน ........................ บาท 
-   รายการค้างจ่าย จ านวน ........................ บาท 
       รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน ........................ บาท 

2. บัญชีรายรับและรายจ่าย
บัญชีรายรับ จ านวน ........................ หน้า/แผ่น 

บัญชีรายจ่าย  จ านวน ........................ หน้า/แผ่น 

3. เอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ จ านวน ....................... หน้า/แผ่น 
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย จ านวน ....................... หน้า/แผ่น 

- รายการจ่ายจริง จ านวน ....................... หน้า/แผ่น 
-    รายการค้างจ่าย จ านวน ....................... หน้า/แผ่น 

     ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ).......................................................ผู้สมัคร 

 (.......................................................) 

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
(ก)



๒๑ 

บัญชีรายรับ 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)/ยศ.........................................................นามสกุล...................................... ....... 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสาร รายการ จ านวนเงิน 

รวมเงิน 

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร 
(................................................) 
วันที่....../........................./.......... 

บัญชีรายรับหน้าที่...........จากจ านวน............หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
(ข)



๒๒ 

บัญชีรายจ่าย 

ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)/ยศ.........................................................นามสกุล...................................... ....... 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสาร รายการ จ านวนเงิน 

รวมเงิน 

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร 
(................................................) 
วันที่....../........................./.......... 

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจ านวน.............หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
(ค)



2๓ 

        รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี) 

วัน/เดือน/ปี เลขที่เอกสาร รายการ จ านวนเงิน 

รวมเงิน 

จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร 
(................................................) 
วันที่....../........................./.......... 

บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจ านวน.............หน้า 

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
(ง)



2๔

ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน 

เลขที่  ................... 

วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ยศ..........................................นามสกุล............................................ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ที่......... ซอย .................
ถนน..................... ต าบล/แขวง.......................... อ าเภอ/เขต.......................... จังหวัด................................... 

ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................... นามสกุล ................... 
อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่ ................. ซอย ................................ ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง.............................. อ าเภอ/เขต.................................... จังหวัด.............................................. 
ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 

รวมเงิน 
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

(ลงชื่อ)............................................. ผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน 
(.........................................) 

(ลงชื่อ)............................................ ผู้รับเงิน/ทรัพย์สิน 
(..........................................) 

  ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 
   วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ............. 

หมายเหตุ 1. ใชเ้ป็นหลักฐานในการับเงิน/ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใดๆ จา่ย หรือรับวา่จะจ่ายแทน และกรณีที่
 บุคคลอื่นน าทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกใหโ้ดยไม่คิดค่าตอบแทน เพือ่ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผูส้มัครรับรู้หรือยินยอม

2. ในกรณีที่บุคคลอื่นน าทรัพย์สินมาให้ใช้ให้ค านวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
(จ)



2๕ 

     ใบส าคัญรับเงิน 

เลขที่  ................... 

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. ................ 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ยศ.......................................นามสกุล............................................... 

อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่ ................. ซอย ................................ ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง.................................. อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด.............................................. 

ขอรับรองว่า ได้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................... นามสกุล ..................... ....... 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายละเอียดการรับเงิน จ านวนเงิน 

รวมเงิน 
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

(ลงชื่อ).................................................. ผู้รับเงิน 
(............................................) 

(ลงชื่อ).................................................. ผู้จ่ายเงิน 
 (............................................) 

    ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 
   วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ............. 

หมายเหตุ  ใชเ้ป็นหลักฐานส าหรับบันทกึการจา่ยเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
(ฉ)



2๖ 

ใบรับรองการจ่ายเงิน 

เลขที่  ................... 

วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................ 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ยศ......................................นามสกุล................................................ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อยู่บ้านเลขท่ี............. หมู่ที่......... ซอย .................
ถนน....................... ต าบล/แขวง....................... อ าเภอ/เขต...................... จังหวัด........................................ 

ขอรับรองว่าได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ 
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายละเอียดการจ่ายเงิน จ านวนเงิน หมายเหตุ 

รวมเงิน 
จ านวนเงิน (-ตัวอักษร-) 

(ลงชื่อ).................................................. ผู้จ่ายเงิน 
(............................................) 

      ผูส้มัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) 
   วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. ............. 

หมายเหตุ  ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจัดท าใบส าคัญรับเงินได้

ส.ถ./ผ.ถ.1/13 
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๒๘ 
 

 
สาระนารูเก่ียวกับการเลือกต้ังทองถ่ิน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลําปาง 
ชุดท่ี ๑   สื่อมวลชนกับการเลือกต้ังทองถ่ิน 

ข้อ ๑.  คําถาม : สื่อมวลชนสามารถใช้วิชาชีพโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครส่วนตัวได้หรือไม่ เพียงใด 
ตอบ : สื่อมวลชนสามารถใช้วิชาชีพสนับสนุนผู้สมัครในการหาเสียงได้ โดยไม่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ และระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังฯ ดังน้ี 
1.1 ระยะเวลาในการหาเสียง ห้ามโฆษณาหาเสียงนับแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันก่อนวันเลือกต้ังหน่ึงวัน 

จนสิ้นสุดวันเลือกต้ัง (พ.ร.บ.การเลือกต้ังฯ มาตรา ๗๐) และถ้าเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องยุติความเคลื่อนไหว 
เช่นกัน โดยสามารถเริ่มหาเสียงได้นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวันเลือกต้ัง 

๑.๒ ค่าใช้จ่าย 
๑.๒.๑ ถ้าผู้สมัครว่าจ้างหรือบรรดาเงินที่ใช้จ่ายโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังดังกล่าวให้ผู้สมัครและเมื่อ

ผู้สมัครทราบ ต้องนําไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (พ.ร.บ.การเลือกต้ังฯ มาตรา ๖๐,๖๑ประกอบประกาศ 
กกต.เรื่องประเภทค่าใช้จ่าย) เว้นแต่ได้แจ้ง ต่อ ผอ.กต.จว.ว่าไม่ยินยอม ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
การกระทําดังกล่าว 

๑.๒.๒ ถ้าผู้สมัครไม่ได้จ้าง แต่เป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วมีค่าใช้จ่ายเกิน ๕,๐๐๐ บาท 
ให้แจ้งผู้สมัคร ถ้าผู้สมัครยินยอมหรือไม่คัดค้านให้คิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (ระเบียบว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ 
ข้อ ๑๑,๑๒) 

๑.๓ ตัวอย่างการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ 
มาตรา ๖๕(๕) หลอกลวง ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 
มาตรา ๙๐ กระทําการเพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังสามารถใช้สิทธิได้ 
มาตรา ๑๑๘ กระทําการอันเป็นเท็จเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจผิดว่าผู้สมัครฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม       
พ.ร.บ.การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ 
๑.๔ ตัวอย่างการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสยีงฯ 

      ข้อ ๒๒ การนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกต้ัง 
     ข้อ ๒๓(๔) หาเสียงเลือกต้ังโดยใช้ถ้อยคํารุนแรง ปลุกระดม ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที่ 
      ข้อ ๒๓(๖) หาเสียงเลือกต้ังโดยนําช่ือของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์     
คําขวัญหรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองน้ัน 
      ข้อ ๒๓/๑ กระทําการสํารวจความเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการช้ีนําหรือ
มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกต้ัง 
      ข้อ ๒๓/๒ กระทําการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในระหว่างเวลา ๗ วันก่อนวันเลือกต้ัง จนถึงเวลาปิดการออกเสียง เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกต้ัง 
 



๒๙ 
 
ข้อ ๒  คําถาม : สื่อมวลชนสามารถรับจ้างโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครได้หรือไม่ 

ตอบ    :  ได้ โดยผู้สมัครต้องนํามาคํานวณเป็นค่าใช้จ่าย (พ.ร.บ.การเลือกต้ังฯ มาตรา ๖๐,๖๑ 
ประกอบประกาศ กกต.เรื่องประเภทค่าใช้จ่ายฯ) ซึ่งแตกต่างจากการเลือกต้ัง ส.ส ที่กําหนดให้รัฐเป็น
ผู้สนับสนุน 
ข้อ 3  คําถาม : สื่อมวลชนสามารถสามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่ 

ตอบ    :  ได้ แต่มีข้อพึงระวังในการแจ้งรายช่ือต่อผู้อานวยการการเลือกต้ังประจาจังหวัด โดยผู้สมัคร
ต้องแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน (ระเบียบว่าด้วย
วิธีการหาเสียงฯ ข้อ ๑๕,๑๖) 
ข้อ 4  คําถาม : สื่อมวลชนสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่ 

ตอบ    : ได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามสื่อมวลชนลงสมัคร เว้นแต่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชน (พ.ร.บ.การเลือกต้ังฯ มาตรา ๕๐(๓)) หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50 วงเล็บอ่ืน   
ข้อ 5  คําถาม : สื่อมวลชนสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครได้หรือไม่ 

ตอบ    :  ได้ ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ว่าจ้างหรือมอบหมาย ให้คํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของ
ผู้สมัคร แต่ถ้าเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์โดยที่สื่อมวลชนทําขึ้นเองเพื่อสนับสนุนโดยมีค่าใช้จ่ายเกิน 
๕,๐๐๐ บาท ให้แจ้งผู้สมัครทราบ ถ้าผู้สมัครยินยอม ให้นําไปคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียง (ระเบียบว่า
ด้วยวิธีการหาเสียงฯ ข้อ ๑๑,๑๒) ยกเว้นแต่ผู้สมัครไม่ยินยอม ให้แจ้ง ผอ.กต.จว.ว่าไม่ยินยอม ภายใน 3 วัน 
นับแต่วันทราบการกระทําดังน้ัน  
ข้อ 6  คําถาม : สื่อมวลชนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นเท็จ หรือใส่ร้ายผู้สมัครมีความผิดหรือไม่ 

ตอบ    :  มีความผิด (พ.ร.บ.การเลือกต้ังฯ มาตรา ๖๕(๕) และ มาตรา ๑๑๘) 
ข้อ 7  คําถาม : การนําเสนอข่าวของผู้สมัคร สามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ    :  ดําเนินการตามจรรยาวิชาชีพ มีความถูกต้อง เป็นกลาง และเท่าเทียม 
ข้อ 8  คําถาม : สื่อมวลชนสามารถเข้าไปทําข่าว หรือบันทึกภาพภายในที่เลือกต้ังได้หรือไม่ 

ตอบ    : ไม่สามารถเข้าไปทําข่าว หรือบันทึกภาพในที่เลือกต้ัง(หน่วยเลือกต้ัง)ได้ และห้ามถ่ายภาพให้
เห็นขณะผู้มีสิทธิเลือกต้ังกําลังทาเคร่ืองหมายลงคะแนนในบัตรเลือกต้ังขณะที่อยู่ในคูหา ส่วนการทําข่าวหรือ
การรายงานข่าวบริเวณหน้าที่เลือกต้ังสามารถดําเนินการได้ แต่ต้องไม่เป็นการกีดขวางการเข้าไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกต้ัง หรือกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจาหน่วยเลือกต้ัง 
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สาระนารูเก่ียวกับการเลือกต้ังทองถ่ิน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดลําปาง 
ชุดท่ี ๒   ปาย  ประกาศ 

ข้อ ๑. คําถาม : ประกาศหาเสียงของผู้สมัครมีขนาดเท่าใด และผู้สมัครสามารถผลิตประกาศได้จํานวนเท่าใด 
ตอบ : มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร ผลิตได้        

ไม่เกิน ๕ เท่าของจํานวนหน่วยเลือกต้ัง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๗(๑) ข้อ ๑๙ ว.๒) 
ข้อ ๒ คําถาม : ประกาศมีข้อมูลอะไรได้บ้าง และต้องมีถ้อยคําที่ต้องระบุตามที่ กกต.กําหนดอย่างไรบ้าง 

ตอบ : ระบุช่ือ รูปถ่าย หมายเลขประจําตัวของผู้สมัคร ช่ือของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ    
พรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คําขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เก่ียวกับตัวผู้สมัครโดย
จะต้องระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของ
ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๘ ว.๑) 
ข้อ ๓  คําถาม : ประกาศ สามารถนําไปติดที่ใดได้บ้าง ต้องขออนุญาตผู้ใด หรือไม่ 

ตอบ : ได้เฉพาะสถานที่ ที่ กกต.ท้องถิ่น ประกาศกําหนด โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด (ระเบียบ กกต.
ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๒๐) 
ข้อ ๔  คําถาม : แผ่นป้ายหาเสียง มีขนาดเท่าใด และผู้สมัครสามารถผลิตแผ่นป้ายได้จํานวนเท่าใด 

ตอบ : มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร  
ผลิตได้ไม่เกิน ๓ เท่าของจํานวนหน่วยเลือกต้ัง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๗(๒) ข้อ ๑๙ ว.๒) 
ข้อ ๕  คําถาม : แผ่นป้ายมีข้อมูลอะไรได้บ้าง และต้องมีถ้อยคําที่ต้องระบุตามที่ กกต.กําหนด อย่างไรบ้าง 

ตอบ : ระบุช่ือ รูปถ่าย หมายเลขประจาตัวของผู้สมัคร ช่ือของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ    
พรรคการเมือง สัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คําขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เก่ียวกับตัวผู้สมัคร   
โดยจะต้องระบุช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจน
ของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ัง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๘ ว.๑) 
ข้อ 6  คําถาม : แผ่นป้ายสามารถนําไปติดตั้งที่ใดได้บ้าง ต้องขออนุญาตผู้ใดหรือไม่ และสามารถติดตั้ง
ในที่เอกชน และบ้านพักของผู้สมัคร ได้หรือไม่ 

ตอบ : ติดต้ังได้เฉพาะสถานที่ ที่ กกต.ท้องถิ่น ประกาศกําหนดเท่าน้ัน โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด  
ทั้งน้ี ให้คํานึงถึง ความปลอดภัย ไม่กีดขวางทางสัญจรและการจราจรด้วย (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ 
ข้อ ๒๐) 
ข้อ 7  คําถาม : ประกาศ แผ่นป้าย มีเครื่องหมายพรรคการเมือง ได้หรือไม่ 

ตอบ : ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากพรรคการเมืองน้ัน (ระเบียบ กกต.ว่าด้วย      
การหาเสียงฯข้อ ๑๘ ข้อ ๒๓(๖)) 

 
 

 



๓๑ 
 
ข้อ 8  คําถาม : ประกาศ แผ่นป้าย ผู้สมัครสามารถขึ้นภาพคู่ หรือนําภาพบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้สมัครมาขึ้น
ได้หรือไม่ อย่างไร 

ตอบ : ทําได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลน้ัน (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ 
ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๓(๖)) 
ข้อ 9  คําถาม : แผ่นป้ายที่ติด ณ สํานักงานผู้สมัคร ศูนย์ประสานงานของผู้สมัคร หรือเวทีหาเสียงหรือ
ยานพาหนะ ต้องมีขนาดจํานวนเท่าใด 

ตอบ : กฎหมายไม่ได้กําหนดขนาดและจํานวนไว้ แต่ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง (มาตรา 
๖๐,๖๑ ประกอบ ประกาศ กกต.เรื่องประเภทค่าใช้จ่าย) 
ข้อ 10  คําถาม : นอกจากแผ่นป้าย ประกาศแล้ว สามารถผลิตแผ่นพับ การ์ดยํ้าเบอร์ ปฏิทินนามบัตร
ภาพพระ เกจิอาจารย์ ยันต์อุบากอง ได้หรือไม่ และสามารถวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ ได้หรือไม่ 

ตอบ : ได้ แต่การจัดทําดังกล่าวต้องไม่ทําในลักษณะเป็นทรัพย์สิน เพราะอาจเป็นการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ และไม่สามารถแจกจ่ายเอกสารโดยวิธีการวางหรือโปรยในท่ี
สาธารณะได้ (พ.ร.บ.การเลือกต้ังฯ ม.๖๕(๑) และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๔ ข้อ ๒๓(๑)) 
ข้อ 11  คําถาม : เอกสารประชาสัมพันธ์อ่ืนนอกจากแผ่นป้าย ประกาศ ต้องระบุข้อความตามที่ กกต.
กําหนดหรือไม่ 

ตอบ : ต้องระบุข้อความตามที่ กกต.กําหนด คือ ช่ือตัว ช่ือสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวนและ
วันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๒๓(๒)) 
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