คู่มือ
โครงการ ให้ความรู้เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน
่ หรือผู้บริหารท้องถิน
่

ตุลาคม ๒๕๖๔

คํานํา
โครงการให้ ค วามรู้ ที่ เ ท่ า ทั น ในการกระทํ า ผิ ด ทางการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คาดว่าจะสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัคร ผู้ที่สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อสร้างจิตสํานึกแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตระหนัก
ถึงหลักการแข่งขันในระบอบประชาธิปไตย โดยรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี ตลอดจนตระหนักถึง
ผลเสียของการซื้อสิทธิขายเสียง ลดความแตกแยกในท้องถิ่น ลดการร้องคัดค้านและการกระทําผิดกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง จึงได้จัดทําคู่มือดําเนินโครงการให้
ความรู้ที่เท่าทันในการกระทําผิดทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนผู้สมัครผู้ที่สนใจและบุคคลผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และกติกาต่างๆ มากขึ้น อันจะส่งผล
ให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
สํานักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ๑
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บทที่ 1 การเลือกตั้งท้องถิ่น
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
การปกครองท้องถิ่น คือ รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพัน
มีส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบ และหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมี
พึงได้ต่อท้องถิ่นที่ตนอยู่อาศัยอันจะเป็นการสร้างพลเมืองที่ดีในวิถีประชาธิปไตยซึ่งจะทําให้เกิดความศรัทธา
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะการปกครองท้องถิ่น
ทําให้ประชาชนรู้จักการปกครองตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง
ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ
จากประชาชน แล้ ว รั บ ฟั ง เสี ย งของประชาชนด้ ว ยวิ ถี ท างประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง จะทํ า ให้ ป ระชาชนเกิ ด สํ า นึ ก
ในความสําคัญของตนเองต่อท้องถิ่น มีส่วนรับรู้ถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตน
การปกครองท้องถิ่นเป็นการกระจายอํานาจ เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีปัญหาและความต้องการ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ประชาชนในท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ น ผู้ มี ค วามเหมาะสมที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด และ
กิ จ การบางอย่ า งเป็ น เรื่ อ งเฉพาะท้ อ งถิ่ น ไม่ เ กี่ ย วกั บ ท้ อ งถิ่ น อื่ น ๆ และไม่ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ ประเทศ
โดยส่วนรวม จึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดําเนินการดังกล่าวเอง เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่นให้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ ทําให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น
แบบพึ่ ง ตนเองทั้ ง ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม มี อิ ส ระในการบริ ห ารการจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐและบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๑. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป มี ๓ รูปแบบ ได้แก่
๑.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วยสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ทําหน้าที่ ฝ่ายนิติบัญญั ติ และนายกองค์ การบริห ารส่ วนจังหวัด ทํ าหน้าที่ฝ่ ายบริหาร
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีจังหวัดละ ๑ แห่ง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) มีเขตพื้นที่
รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 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.) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจํานวน
และความหนาแน่นของประชากร ความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของท้องถิ่น
๑.๓ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทําหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กร

๒
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งขึ้นเพื่อดูแลทุกข์สุขและให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน
และตาบลแทนรัฐหรือส่วนกลาง ที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณะหรือดูแลประชาชนทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง
๒. การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มี ๒ รูปแบบ ได้แก่
๒.๑ กรุงเทพมหานคร มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย สภากรุงเทพมหานคร ทาหน้าที่
ฝ่ายนิติบัญญัติ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทาหน้าที่ฝ่ายบริหาร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นเมืองหลวงของประเทศที่เป็นศูนย์กลางความเจริญทุกด้าน ทั้งการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร แบ่งการปกครองออกเป็นเขตต่างๆ จานวน ๕๐ เขต มีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุด มีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าข้าราชการประจาของ
กรุงเทพมหานคร
๒.๒ เมืองพัทยา มีโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยสภาเมืองพัทยา ทาหน้ าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
และนายกเมืองพัทยา ท าหน้ าที่ฝ่ายบริหารเป็นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีความเจริญ
เติบ โตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของจานวนและความหนาแน่นของประชากร รวมทั้ง การขยายตัวของ
ชุมชนเป็น ไปอย่างรวดเร็ว มีแหล่งท่องเที่ยว ที่สาคัญ คือหาดพัทยาและเกาะล้าน และมีผลประโยชน์ที่
กระทบต่อการดารงชีวิต การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งผลประโยชน์
ของประเทศอย่างชัดเจน จึงได้มีการจัดตั้งเมืองพัทยาขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรี เพื่อให้การบริหาร การจัดทา
กิจการสาธารณะ มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักแห่ งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การกากับดูแลของรัฐเท่าที่จาเป็นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจหน้ าที่ ดู แลและจั ด ท าบริก ารสาธารณะและกิจ กรรมสาธารณะ รวมทั้ งส่ งเสริมและสนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ กฎหมายกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ต้องทาและหน้าที่ที่อาจจัดทากิจการใดๆ ในเขตท้องถิ่นนั้นๆ ตามความสามารถในการปกครองตนเองใน
ด้านรายได้ จานวนและความหนาแน่นของประชากรและพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ความเหมาะสม และความ
แตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ เช่น
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(๓) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(๔) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ทางน้า และที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๕) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๖) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(๘) การศึกษาอบรมและสุขอนามัยของประชาชน
(๙) บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ หรือรูปแบบพิเศษอาจจัดทากิจการใดๆ
ได้ตามที่กฎหมายบัญญัติ เช่น องค์การบริหารส่ วนจังหวัดซึ่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น กฎหมายก็กาหนดให้สามารถจัดทากิจการอันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรืออาจร่วมกันดาเนินการหรือกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน

๓
ท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เศษขนาดใหญ่ เป็ น มหานครที่ มี ค วามเจริ ญ เติ บ โตสู ง มี ส ภาพสั งคมและเศรษฐกิ จ
สลับ ซับซ้อน และความหนาแน่น ของประชากร ก็มีห น้าที่ที่ต้องดาเนินการมากมายหลายประการ เช่น
การทะเบียน ตามที่กฎหมายกาหนด 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 ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีหน้าที่สาคัญ ดังนี้
๑. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น (ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย) เช่น การใช้น้าประปาหมู่บ้าน การกาจัดขยะ
มูลฝอย ฯลฯ
๒. ตรวจสอบและควบคุ ม การท างานของฝ่ ายบริ ห าร เช่ น ตรวจสอบการรั บ และใช้ จ่า ย
งบประมาณของท้องถิ่นว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ ที่กาหนดไว้ในแผนพั ฒนาท้องถิ่น
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีหรือไม่ การตั้งกระทู้ถามหรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นต้น
๓. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปี
๔. ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ผู้บริหารท้องถิ่น ให้มาจากการเลือกตั้ง หรือมาจากความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่ น หรือใน
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอื่นใด ก็จะต้องมีหน้าที่สาคัญ ดังนี้
๑. บริหารกิจการของท้องถิ่นให้เป็นไปตามข้อบัญญัติและแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. จั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น และงบประมาณรายจ่ ายประจาปี และงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมเสนอสภาท้องถิ่น เพื่อให้ความเห็นชอบ
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่น
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
เขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง กรณีราษฎรเกิน ๑.๕ แสนคน ให้
แบ่งเขตเลือกตั้งเพิ่มอีก ๑ เขตเลือกตั้ง
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ให้ถือเขตอาเภอเป็นเขตเลือกตั้ง จานวนสมาชิก
สภา อบจ. ที่พึงมีให้ใช้เกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วย อบจ.กาหนด 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 คนขึ้นไป มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 48 คน

๔
- สมาชิกสภาเทศบาลตาบล (ส.ทต.) ให้แบ่งเทศบาลเป็นสองเขตเลือกตั้ง มีจานวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง
ละ 6 คน
- สมาชิกสภาเทศบาลเมือง (ส.ทม.) ให้แบ่งเทศบาลเป็นสามเขตเลือกตั้ง มีจานวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง
ละ 6 คน
- สมาชิกสภาเทศบาลนคร (ส.ทน.) ให้แบ่งเทศบาลนครเป็นสี่เขตเลือกตั้ง มีจานวนสมาชิกเขตเลือกตั้ง
ละ 6 คน
- สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขตเลือกตั้ง มีจานวนสมาชิก เขตเลือกตั้งละ 6 คน
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ส.อบต.) ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์
พ.ร.บ. สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (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 เขตเลื อกตั้ง ให้ มีส มาชิกสภา อบต. เขตเลื อกตั้งละ 1 คน เว้น แต่
เขตเลือกตั้งใดมีจานวนราษฎรมากที่สุด 2 เขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกสภา อบต. เพิ่มขึ้น
อีกเขตเลือกตั้งละ 1 คน
5) กรณี อบต.ใด มี 5 เขตเลื อกตั้ง ให้ มีส มาชิกสภา อบต. เขตเลื อกตั้งละ 1 คน เว้น แต่
เขตเลื อกตั้ งใดมีจ านวนราษฎรมากที่ สุ ดให้ เขตเลื อกตั้งนั้น มีส มาชิกสภา อบต. เพิ่ม ขึ้ น อีก 1 คน กรณี
หมู่บ้านใดมีจานวนราษฎรไม่ถึง 25 คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นเขตเลือกตั้ง
เดียวกัน
คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๑. สัญชาติไทยโดยการเกิด
๒. อายุ
๒.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นอายุไม่ต่ากว่า ๒๕ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
๒.๒ ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
๓. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ในวันสมัคร
รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
๔. คุณ สมบั ติอื่น ตามที่กฎหมายจัดตั้งองค์การบริห ารส่ ว นท้ องถิ่นกาหนด ได้แก่ เรื่องวุฒิ
การศึกษาของผู้สมัครผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้
- ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และนายกเมื อ งพั ท ยา
ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ งเป็ น นายก อบจ.ต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ าปริ ญ ญาตรีห รื อ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภา อบจ. ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรื อ
เทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา
- ผู้ สมัครรับ เลือกตั้งเป็ น นายยก อบต. ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาบล 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 (ใบดา)
๖. ต้องคาพิพากษาให้จาคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
๗. เคยถูกจาคุกและพ้นโทษมาแล้วยังไม่ถึง ๕ ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ยกเว้นความผิดประมาท
หรือลหุโทษ
๘. เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือ
ถือว่ากระทาทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
๙. เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรั พย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะ
ร่ารวย ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑๐. เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาผิด ดังนี้
๑๐.๑ ความผิ ดต่อตาแหน่งหน้ าที่ในราชการ หรือตาแหน่งหน้ าที่ในการยุติธรรมหรือ
กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ
๑๐.๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
๑๐.๓ กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
๑๐.๔ กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก ผู้ค้า
๑๐.๕ กฎหมายว่าด้วยการพนันในฐานเป็นเจ้ามือ เจ้าสานัก
๑๐.๖ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑๐.๗ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในความผิดฐานฟอกเงิน
๑๑. เคยต้องคาพิพากษา อันถึงที่สุด ว่าทุจริตการเลือกตั้ง
๑๒. เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
๑๓. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๑๔. เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
๑๕. เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ
๑๖. อยู่ระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๑๗. เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง มีคาพิพากษาว่าร่ารวยผิดปกติ หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อานาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

๖
๑๘. ถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยพ้นโทษหรือต้องคําพิพากษามายังไม่ถึง ๕ ปี
นับถึงวันเลือกตั้ง
๑๙. เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือกฎหมายว่าด้วย
การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับถึง
วันเลือกตั้ง
๒๐. อยู่ระหว่างถูกจํากัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
๒๑. เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง
๒๒. เป็นผู้ส มัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุ ฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๒๓. เคยพ้นจากตําแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทําหรือจะกระทําให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือ
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตนระหว่างกันและยังไม่พ้น ๕ ปีนับแต่วันพ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
๒๔. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใดๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บของทางราชการ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ เ สี ย หายแก่ ร าชการ
อย่างร้ายแรง และยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
๒๕. เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะทอดทิ้งหรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติการตามหน้าที่และอํานาจ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยหน้าที่และอํานาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แก่ศักดิ์ตําแหน่ง หรือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแก่ราชการและยังไม่พ้นห้าปีนับแต่วันที่พ้นจาก
ตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
๒๖. ไม่มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให้มีสัญชาติไทย หรือ
ถ้าได้สัญชาติไทยมาโดยการแปลงสัญชาติก็ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีในวันเลือกตั้ง และ
ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตเลื อ กตั้ ง มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น นั บ ถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง กรณี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
๑ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง กรณีการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน
๑. ตรวจสอบรายชื่อ และลําดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่เลือกตั้ง
๒. ยื่นบัตรประชาชน หรือบัตร หรือหลักฐานที่ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐออกให้โดย
มีรูปถ่ายและเลขประจํ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก เช่น บัตรประจําตั วเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจําตัวผู้รับ
บําเหน็จบํานาญ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อเป็น
หลักฐานแสดงตนการมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

๗
๓. รับบัตรเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ หรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง พร้อม
รับบัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ
๔. เข้าคูหาลงคะแนนทําเครื่องหมายกากบาท x เลือกผู้สมัครในช่องทําเครื่องหมาย หาก
ไม่ต้องการเลือกใครให้ทําเครื่องหมายกากบาท x ในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
๕. เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย และหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้ง
ด้วยตนเอง
--------------------------
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บทที่ 2 สิ่งที่ควรรู้ และสิทธิของผู้สมัคร
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งแรกหลังจากพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งองค์การ
บริหารส่วนตําบลครั้งนี้ ให้ผู้สมัครหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้มีการ
เลือกตั้ง จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง โดยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ได้กําหนดวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงไว้ ดังต่อไปนี้
๑. วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
๑.๑ การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑.๑ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ
ผู้ใดแล้วแต่กรณี สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบ หรือว่าจ้างบุคคล
หรือนิติบุคคลดําเนินการแทนได้ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) เว็บไซต์
(๒) โซเซียลมีเดีย
(๓) ยูทูป
(๔) แอปพลิเคชัน
(๕) อีเมล์
(๖) เอสเอ็มเอส
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
๑.๑.๒ การหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถ
ระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจําตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ พรรคการเมือง
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คําขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว
ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณ ที่เห็นได้ชัดเจนด้วย
ในกรณีการนําข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนําภาพบุคคลเพื่อใช้ ในการหาเสียง
เลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนําภาพผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดียวกันมาใช้ในการหา
เสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
๑.๑.๓ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง
แล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้ ง หลั ก ฐานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแบบที่ กํ า หนดให้ ผู้ อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด ทราบก่ อ น
ดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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๑.๑.๔ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด แสดงชื่อ ชื่อสกุล
หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจง ตัวบุคคลที่
ดําเนินการได้ สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุชื่อและชื่อสกุล
หรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทํา การแสดงตนและระบุข้อมูลดังกล่าวอาจกระทําในรูปแบบตัวอักษร ภาพหรือเสียง
ก็ได้
๑.๑.๕ กรณีบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(๑) ค่าจ้างจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ค่าตอบแทนในการดําเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
โซเซียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่กําหนด
ในกรณีที่ผู้สมัครผู้ใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ให้นับรวมรายการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย
ของผู้สมัครนั้นด้วย
เมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี มีการ
กระทําที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือเป็นการต้องห้ามด้วย
การนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือถ้อยคําที่รุนแรง หรือปลุกระดม
ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ลบข้อมูล และให้เลขาธิการ
แจ้งคําสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ที่กระทําการ ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
เพื่อปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยเร็ว
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับรายงานหรือพบเหตุการณ์หาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง ให้รายงานต่อเลขาธิการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อดําเนินการต่อไป
ทั้งนี้ กรณีผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล
ภายในเวลาที่กําหนด ให้เลขาธิการแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาดําเนินการ หากมีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้สมัคร
พรรคการเมือง หรือผู้ใดไม่ดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล คณะกรรมการอาจนํามาเป็นเหตุ
ดําเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและ
การวินิจฉัยชี้ขาดได้ (อาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม)
๑.๒ ผู้ช่วยหาเสียง
“ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม
กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด
หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ยกเว้นบุคคลในครอบครัว ได้แก่
สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

๑๐

๑.๒.๑ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กาหนด ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ทราบก่อนวันดาเนินการ ทั้งนี้
ให้ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด เก็ บ รวบรวมเอกสารที่ ผู้ ส มั ค ร แจ้ ง มานั้ น ไว้ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
๑.๒.๒ ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม สาหรับผู้ช่วยหาเสียง
และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้าง
แรงงานขั้นต่า
กรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง
จะดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้
กรณี ก ารแจ้ งเปลี่ ย นตั ว ผู้ ช่ ว ยหาเสี ย งในการเลื อ กตั้ งในการเลื อ กตั้ งนั้ น ให้ ผู้ ส มั ค ร
ดาเนินการแจ้งไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น
ในกรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามหมวดนี้ เข้าช่วยเหลือในการหาเสียง
เลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบโดยเร็ว
๑.๓ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทาและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดทาและติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดทาและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร
และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร
(๒) จั ด ท าและติ ด แผ่ น ป้ ายเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง มี ข นาดความกว้ างไม่ เกิ น ๑๓๐
เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่ เกิน ๒๔๕ เซนติ เมตร ผู้ ส มัค รสามารถระบุ ชื่อ รูป ถ่าย หมายเลข
ประจาตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร
คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติ เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้ สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปี ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสีย งเลือกตั้งและ
แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ในกรณี การน าข้ อมูล เกี่ย วกับ พรรคการเมื อง หรือการนาภาพบุ คคลเพื่ อใช้ ในการหาเสี ย ง
เลื อ กตั้ ง จะต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากบุ ค คลหรื อ พรรคการเมื อ งนั้ น และไม่ ขั ด ต่ อ มาตรา ๓๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนาภาพ ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการ
หาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอานาจในการ
ประกาศกาหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จานวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่ผู้สมัครจัดทาได้
(๒) หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง

๑๑

(๓) สถานที่ปิ ดประกาศเกี่ย วกับ การหาเสี ยงเลื อกตั้ง และติดแผ่ นป้ ายเกี่ยวกับ การหาเสี ยง
เลือกตั้ง จานวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ไม่เกินห้าเท่าของจานวน หน่วย
เลือกตั้ง และจานวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ไม่เกินสามเท่าของจานวนหน่วย
เลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณี ก ารเลื อ กตั้ งเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร และเมื องพั ท ยา จานวนของประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ไม่เกินสิบเท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้ง และจานวนแผ่นป้าย
เกี่ยวกับ การหาเสี ยงเลือกตั้งที่ผู้ สมัครจัดทาได้ไม่เกินห้ าเท่าของจานวนหน่ว ยเลือกตั้งของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนประกาศกาหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสาน
หรือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อออกประกาศดังกล่าวแล้ว ให้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียง
เลื อ กตั้ ง และสถานที่ ติ ดแผ่ น ป้ ายเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ งต้ องคานึ งถึงความเหมาะสม ความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ ทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิด
อันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้แล้วให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่า
จะครบอายุของสภาท้องถิ่นนั้น
การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียง เลือกตั้ง
ผู้สมัครสามารถกระทาได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด
กรณีที่ผู้สมัครปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลื อกตั้งไม่ถูกต้อง ให้ หั วหน้ าหน่ วยงาน หั วหน้า พนักงานส่ วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่ ง
ผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด และหากไม่ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ผู้มีอานาจข้างต้นมีอานาจรื้อถอน ทาลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว
หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการอาจนามาเป็นเหตุ
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการ
วินิจฉัยชี้ขาดได้ (อาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม)
๒. ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
๒.๑ ห้ามผู้สมัครดาเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดาเนินการนาสถาบันพระมหากษัตริย์
มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง
๒.๒ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ
(๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่
ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน
(๓) ใช้พ าหนะต่ าง ๆ ในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง หรือจัดสถานที่ห รือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสี ย ง
เลือกตั้ง ที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบตามแบบที่กาหนด

๑๒
(๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคาที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
(๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติ
ประเพณีต่าง ๆ
(๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยนาชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คา
ขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
(๗) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ
๒.๓ ห้ามผู้สมัครกระทาหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด กระทาการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นาหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือ
ลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
๒.๔ ห้ามผู้สมัครกระทาหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทาการเปิดเผย หรือเผยแพร่ผล
การส ารวจความคิดเห็ น ของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสี ยงลงคะแนนในระหว่างเวลา เจ็ดวันก่อนวัน
เลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
๓. ข้อห้ามตามกฎหมายและบทลงโทษที่ควรรู้
๓.๑ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนน
ให้แ ก่ตนเองหรือผู้สมัค รอื่น ให้งดเว้น การลงคะแนนให้แ ก่ผู้สมัค ร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(๑) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด อันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(๓) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ ให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครใด
๓.๒ ข้อห้ามสาหรับผู้สมัครและบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัคร
๓.๒.๑ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง
โดยมิชอบ
หากมีกรณีดังต่อไปนี้ให้สันนิษฐานว่า เป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อ
ประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารราแล้วเห็นว่าเป็นการย้าย
โดยมีเหตุผลอันสมควร
(๑) การย้ ายบุ ค คลตั้ งแต่ ห้ า คนขึ้ น ไปซึ่ งไม่ มี ชื่ อ สกุ ล เดี ย วกั บ เจ้ าของบ้ า นเข้ า มา
ในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายในสองปีนับแต่วันที่ย้ายเข้ามาในทะเบียน
บ้าน กรณีนี้มิให้ใช้แก่หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกาหนด ที่ย้ายเจ้าหน้าที่ นักศึกษา หรือพนักงานของตน หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกาหนด เข้ามาในทะเบียนบ้านของตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
(๒) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อาศัยอยู่จริง
(๓) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน
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๓.๒.๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงิน
ได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนรับสมัครเลือกตั้ง
ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดให้ เสนอให้ สั ญ ญาว่ าจะให้ หรื อ จั ด เตรี ยมเพื่ อ จะให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นสมัครรับเลือกตั้ง
๓.๒.๓ ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระทาการใดๆ
เพื่อประโยชน์แก่การเลือกตั้งโดยประการที่อาจเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทานั้นเป็น
การช่วยราชการตามที่ทางราชการร้องขอ หรือเป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นั้น
๓.๒.๔ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
๓.๒.๕ ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อ
จูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทาการใดๆ เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน
ผู้ใ ดมีบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้มีสิท ธิเลือ กตั้ง ผู้อื่น ตั้ง แต่ส องคนขึ้ น ไปไว้ใ น
ครอบครองโดยไม่มีเหตุอันสมควรในระหว่างวันประกาศให้มีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้
นั้นเป็นผู้กระทาการมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน
๓.๒.๖ ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
สาหรับ ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด
๓.๓ ข้อห้ามของข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๓.๑ ในกรณี ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทาการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่
และอานาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดาเนินการใดๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอานาจอันเป็นการ
กลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดาเนินการใดๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอานาจสั่งให้ยุติหรือระงับการ
กระทานั้น
ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทาดังกล่าว มีอานาจสั่งให้ระงับการกระทา
นั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
๓.๓.๒ ห้ ามมิให้ เจ้าหน้ าที่ของรัฐใช้ตาแหน่งหน้าที่กระทาการใดๆ อันเป็นคุณ หรือเป็นโทษ
แก่ผู้สมัคร เว้นแต่เป็นการกระทาตามหน้าที่และอานาจ
ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาดังกล่าว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอานาจสั่ งให้ เจ้าหน้ าที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการกระทาดังกล่าว ในกรณี จาเป็น ให้
คณะกรรมการการเลือ กตั้ง แจ้ง ให้ผู้บ ัง คับ บัญ ชาสั่ง ให้เ จ้า หน้า ที่ข องรัฐ ผู ้นั้น พ้น จากหน้า ที่ เป็นการ
ชั่วคราวหรือสั่งให้ประจากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอาเภอ หรือห้ามเข้าเขตเลือกตั้ง
จนกว่าจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได้
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๔. ข้อห้ามและความผิดในการเลือกตั้งที่สําคัญ
๔.๑ ห้าม จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๒๐ ปี
ตัวอย่าง ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครไปถอนเงินธนาคารใบละ ๕๐๐ บาท มาจํานวน
๑,๐๐๐ ใบ แนบกับใบหาเสียง เตรียมที่จะนําไปแจกจ่ายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ขณะเดินทางจะไปแจก
จ่ายเงินดังกล่าว ตํารวจได้ขอตรวจค้นและยึดเงินไว้ เช่นนี้ การกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว
๔.๒ ห้าม ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือ
โดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ สถาบันอื่นใด
เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๒๐ ปี
ตัวอย่าง ในงานบุญประเพณีต่างๆของชุมชน ผู้สมัครไปหาเสียงและนาเครื่องดื่มหรือสิ่งของ
ไปช่วยเหลือสนับสนุนงานดังกล่าว เช่นนี้การกระทาของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว
๔.๓ ห้าม ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ เพื่อจูงใจให้ลงคะแนน
หรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๒๐ ปี
ตัวอย่าง ผู้สมัครจัดเวทีปราศรัยหาเสียง โดยมีการจ้างวงดนตรี หมอลํา ลําตัด ลิเก ไปเล่น
ในเวทีปราศรัยเพื่อดึงดูดประชาชนมาฟังการปราศรัยหาเสียงของตนเอง เช่นนี้การกระทําของผู้สมัครก็ถือว่า
เป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว
๔.๔ ห้าม เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๒๐ ปี
ตัวอย่าง ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครได้จัดงานวันเกิด มีการเชิญชาวบ้านผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งมาร่วมงานและมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่นฟรีตลอดงาน มีการแนะนาตัวผู้สมัครในงานดังกล่าว เช่นนี้
การกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้งแล้ว
๔.๕ ห้าม หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด
ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนหรือไม่ให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัคร
อัตราโทษ ระวางโทษจําคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๒๐ ปี
ตัวอย่าง ผู้สมัครปล่อยข่าวโจมตีผู้สมัครคู่แข่งของตนว่า “เป็นคนไม่ดี มีภรรยาหลายคน เป็น
คนขี้โกง อย่าไปเลือก” ทั้งที่เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เช่นนี้การกระทําของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว

๑๕
๔.๖ ห้าม มิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
นับตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง ๑ วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
อัตราโทษ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ตัวอย่าง ผู้สมัครไปซื้อของที่ตลาด และได้พูดชักชวนหาเสียงให้แม่ค้าลงคะแนนให้กับตนเอง
ในช่วงเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน เช่นนี้การกระทาของผู้สมัครก็ถือว่าเป็นความผิด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว
๔.๗ หลักกฎหมาย การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทาได้เฉพาะ
ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจานวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
มอบหมายกาหนด
อัตราโทษ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ตัวอย่าง ผู้สมัครจะจัดทาประกาศหรือป้ายหาเสียงเกินขนาด หรือปิดประกาศหรือติดแผ่น
ป้ายหาเสียงเกินจานวนที่ กกต.หรือผู้ที่ กกต. มอบหมายกาหนดโดยอ้างว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและปิด
ประกาศหรือติ ดแผ่ น ป้ ายหาเสี ย งดั งกล่ าวจะไม่ เกิน จานวนเงิน ค่าใช้จ่ายที่ กาหนดก็ถือว่าเป็น ความผิ ด
กฎหมายเลือกตั้งแล้ว
๔.๘ หลักกฎหมาย ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใดๆ ให้บัตรเลือกตั้งที่ตนได้รับมอบจากกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้ง ชารุดหรือเสียหาย
อัตราโทษ ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
ตั ว อย่ า ง ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งกาบั ต รเลื อ กตั้ งแล้ ว เกิ ด เปลี่ ย นใจอยากเปลี่ ย นใหม่ จึงฉี ก บั ต ร
เลือกตั้งทิ้งแล้วไปขอบัตรใหม่จากกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง กรณีนี้ไม่สามารถทาได้
๔.๙ หลั ก กฎหมาย ในระหว่ า งเวลาเปิ ด การออกเสี ย งลงคะแนนจนถึ งเวลาปิ ด การออกเสี ย ง
ลงคะแนน ถ้ากรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใดทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดมาลงคะแนนหรือ
ยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร
อัตราโทษ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ตัวอย่าง ก่อนปิ ดลงคะแนนกรรมการประจาหน่วยเลื อกตั้งได้บอกรายชื่อของผู้ที่ยังไม่มา
ลงคะแนน ให้หัวคะแนนของผู้สมัครคนหนึ่งทราบเพื่อให้ช่วยไปตามตัวมาลงคะแนน กรณีนี้ไม่สามารถทาได้
๔.๑๐ หลักกฎหมาย ผู้ใดขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่าง
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันเลือกตั้ง
อัตราโทษ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ตัวอย่าง กาหนดวันเลือกตั้งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคล
สมรสในเขตเลือกตั้ง ในช่วงตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)
งานดังกล่าวจะจัดเลี้ยงสุราไม่ได้
๔.๑๑ ห้าม มิให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
สาหรับ ตนเองหรือผู้ อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนน
ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด
อัตราโทษ ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ ๑-๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนด ๒๐ ปี
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ตัวอย่าง หัวคะแนนมาแจกเงินหรือมาแจกสิ่งของเพื่อให้เลือกผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่า
ผู้ มี สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งจะรั บ ไว้ด้ ว ยความเต็ ม ใจหรือ รับ ไว้ด้ ว ยความเกรงใจก็ เป็ น ความผิ ด แต่ ห ากได้ แจ้ งต่ อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ได้รับมอบหมายก่อนถูกจับกุม ผู้นั้นไม่ต้องรั บโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง
๕. การร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕.๑ ผู้มีสิทธิยื่นคาร้อง
๕.๑.๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
๕.๑.๒ ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง
๕.๒ ระยะเวลาการยื่นคาร้อง
คาร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ยื่นคาร้องได้ตั้งแต่วันที่
ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึงสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง เว้นแต่
(ก) คาร้องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ให้ยื่นได้ตั้ งแต่วันเลือกตั้งจนถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
(ข) คาร้องเกี่ยวกับการนับคะแนน ให้ยื่นในระหว่างเวลาที่ยังนับคะแนนไม่แล้วเสร็จ หรือใน
กรณีคาร้องเกี่ยวกับการรวมคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นก่อนประกาศผลการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง
๕.๓ สถานทีย่ ื่นคาร้อง
ผู้ร้องต้องยื่นคาร้องด้วยตนเองที่ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ที่จัดให้มี
การเลือกตั้งนั้น เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นอาจยื่นที่สานักงานก็ได้ ผู้ร้องอาจมอบอานาจให้ผู้อื่นนาไปยื่น
แทนก็ได้ โดยจะต้องส่งใบมอบอานาจพร้อมทั้งระบุเ หตุผลความจาเป็นที่ต้องมีการยื่นคาร้องแทน และต้อง
แนบส าเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตัว อย่างอื่นที่ ทางราชการออกให้ ที่ มีเลขประจาตัว
ประชาชนของผู้ร้องและผู้รับมอบอานาจด้วย
คาร้องการนับคะแนนหรือการรวมคะแนน ให้ยื่นต่อคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง หรือ
เจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง หรือคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ที่ดาเนินการนับคะแนน หรือ
รวมคะแนนเลือกตั้งนั้น แล้วให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง
จัดส่งคาร้องต่อสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดโดยเร็ว
----------------------------------
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บทที่ 3 ค่าใช้จ่ายและการยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง เป็ น หลั ก เกณฑ์ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง นอกเหนื อ จากวิ ธี ก ารและลั ก ษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการเลือกตั้งให้
เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและ
การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายการหาเสียงเลือกตั้ง
ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดประกาศกําหนดจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมั คร ค่าใช้จ่ายที่กําหนดตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่าจะมีการกําหนดใหม่ ห้ามมิใ ห้
ผู้ ส มั ค รใช้ จ่ า ยในการเลื อ กตั้ ง เกิ น จํ า นวนเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ กํ า หนด จํ า นวนเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วให้ ร วมถึ ง
บรรดาเงินที่บุคคลอื่นได้จ่ายหรือรับว่า จะจ่ายแทน และทรัพย์สินที่บุคคลอื่นได้นามาให้ใช้หรือยกให้โดย
ไม่คิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครโดยผู้สมัครรับรู้หรือยินยอม ในกรณีที่
นําทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น
๒. ห้วงเวลาในการคิดคํานวณค่าใช้จ่าย
การคํานวณค่าใช้จ่ายของผู้สมัครสําหรับการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ให้คํานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้
จ่ายจริงในการเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้
๑. กรณีการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดํารงตําแหน่ง ค่าใช้จ่ายของผู้สมัครให้
คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวันครบวาระการดํารงตําแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
๒. กรณีการเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง ที่มิใช่การครบวาระการดํารงตําแหน่งค่าใช้จ่ายของ
ผู้สมัครให้คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง
๓. กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไม่ต้องดําเนินการ
รับสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนเงิน
ที่กําหนด
๔. กรณีที่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับสมัครรับ
เลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินที่กําหนด
** สําหรับการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้เริ่มคํานวณตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กําหนดให้มีการเลือกตั้ง
๓. การยื่นบัญชีรายรับรายจ่าย
ภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตั้งผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
บัญชีรายรับและรายจ่ายของผู้สมัคร จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่สามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนเป็นอย่างไร ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ผู้สมัครผู้ใดใช้จ่ายในการเลือกตั้งเกิน
จํานวนเงินที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดหรือไม่

๑๘
เพราะฉะนั้น การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครจึงมีความสาคัญมาก และจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ โดยกฎหมายกาหนดให้ผู้สมัครทุกคน (ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับ
เลือกตั้ง) ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
๔. บทกาหนดโทษ
๔.๑ ทางกระบวนการการเลือกตั้ง
กรณี ยื่ นไม่ ถู กต้ องครบถ้ วน หรือกรณี ใช้ จ่ ายเกิ นวงเงินที่ ก าหนด และเป็ นผู้ ได้ รับเลื อกตั้ งให้
คณะกรรมการการเลื อ กตั้งยื่ น คาร้องต่อศาลอุท ธรณ์ หรือศาลอุท ธรณ์ ภ าคเพื่อ ให้ มีค าสั่ งเพิก ถอนสิ ท ธิ
เลื อกตั้งของผู้นั้ นและสั่งให้มีการเลื อกตั้งใหม่แทนสาหรับตาแหน่งที่ว่าง ในกรณี ที่ ศาลอุทธรณ์ หรือศาล
อุทธรณ์ ภ าคมีคาสั่งให้ เพิกถอนสิ ทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้ สมัครรับเลื อกตั้งหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใด และเป็นเหตุ ให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ไม่ว่าจะมีคาร้องขอ
หรือไม่ ให้ศาลสั่งให้ผู้นั้นต้องรับผิดในค่าใช้จ่ายสาหรับ การเลือกตั้งครั้งที่เป็นเหตุให้ศาลมีคาสั่งเช่นว่านั้น
๔.๒ ทางกระบวนการยุติธรรม (ศาล)
๔.๒.๑ กรณีไม่ยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายภายในระยะเวลาที่กาหนด เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒
ประกอบมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
๔.๒.๒ กรณียื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วพบว่าใช้จ่ายเกินกรอบวงเงินที่กาหนด เป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๖๐ วรรคสามประกอบมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห นึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่ น บาทถึงหนึ่ งแสนบาท หรื อปรับเป็นจานวนสามเท่าของจานวนเงินที่เกินจานวนค่าใช้ จ่ายในการ
เลือกตั้งที่ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนด แล้วแต่ จานวนใดจะมากกว่ากัน หรือทั้ง
จาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
๔.๒.๓ กรณียื่นบั ญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ประกอบ
มาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ของผู้นั้นมีกาหนดห้าปี
๔.๒.๔ กรณียื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นเท็จ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๑๒๘
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของ ผู้นั้นมีกาหนดสิบปี
๕. ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(๑) ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การสมัครรับเลือกตั้ง เป็นต้น
(๒) ค่าแรงงานทุกประเภทเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้าย
โฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และไม่มี
พฤติการณ์ที่ส่อไปในการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง
(๓) ค่าจ้ างทาของ ได้แก่ ค่าจ้างทาเสื้ อแจ๊กเก็ต หมวก และเสื้อยืด หรืออื่นๆ สาหรับผู้ส มัครรับ
เลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียง
(๔) ค่าโฆษณาในสื่อต่ างๆ ได้แก่ ค่าสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ค่าผลิ ตสื่อเพื่ อการออกอากาศ รวมถึงค่า
โฆษณาอื่นที่เป็นการกระทาเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
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(๕) ค่าจัดทาป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ
ไวนิล เอกสารแนะนาตัว เป็นต้น
(๖) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง โดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ค่ า บริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอปพลิเคลั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
ทุกประเภท
(๗) ค่าจัดซื้อหรือค่าเช่าวัสดุ และอุปกรณ์ สาหรับใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์
เครื่องขยายเสียง เป็นต้น
(๘) ค่ าเช่าสถานที่ และค่า ตกแต่ งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านั กงานเพื่อเป็ นศู นย์รณรงค์ ห าเสี ยง
เลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสียง
(๙) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
(๑๐) ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง
กับการเลือกตั้ง
(๑๑) ค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารแลเครื่องดื่ม
(๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีไ่ ด้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว
๖. เอกสารประกอบรายการ ในการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้ง
การจัดทาบั ญ ชีทุ กรายการ ผู้ส มัครจะต้องบันทึกรายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการทั้งรายรับและรายจ่าย
ประกอบด้วย
(๑) ใบสาคัญรับเงิน
(๒) ใบเสร็จรับเงิน/ใบกากับภาษี
(๓) ใบรับเงิน/ทรัพย์สิน
(๔) ใบรับรองการจ่ายเงิน
(๕) เอกสารหลักฐานแห่งหนี้
ตามแบบสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดไว้ ดังนี้
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ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(ก)
แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ที่..........................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. .........
เรื่อง ส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
เรียน ผูอ้ านวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ..........................................................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .....................................นามสกุล..................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ......................................หมายประจาตัว............................อาเภอ/เขต.......................
จังหวัด.................................ตามที่ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ .........เดือน....................พ.ศ. ..........
ขอส่งบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่...........เดือน.............................พ.ศ. ............. ถึงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .................
1. แสดงรายรับและรายจ่าย
รายรับ
รายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จานวน...........................บาท
จานวน ........................ บาท
จานวน ........................ บาท
จานวน ........................ บาท

2. บัญชีรายรับและรายจ่าย
บัญชีรายรับ
บัญชีรายจ่าย

จานวน ........................ หน้า/แผ่น
จานวน ........................ หน้า/แผ่น

3. เอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายรับ
เอกสารหลักฐานประกอบบัญชีรายจ่าย
- รายการจ่ายจริง
- รายการค้างจ่าย

จานวน ....................... หน้า/แผ่น
จานวน ....................... หน้า/แผ่น
จานวน ....................... หน้า/แผ่น
จานวน ....................... หน้า/แผ่น

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

๒๑

บัญชีรายรับ

ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(ข)

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

เลขที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร
(................................................)
วันที่....../........................./..........
บัญชีรายรับหน้าที่...........จากจานวน............หน้า

๒๒

บัญชีรายจ่าย

ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(ค)

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

เลขที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร
(................................................)
วันที่....../........................./..........
บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน.............หน้า

2๓

ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(ง)

รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (ถ้ามี)
วัน/เดือน/ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
ขอรับรองว่ารายการที่ปรากฏและเอกสารประกอบรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วนเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้สมัคร
(................................................)
วันที่....../........................./..........
บัญชีรายจ่ายหน้าที่...........จากจานวน.............หน้า

2๔
ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(จ)

ใบรับเงิน / ทรัพย์สิน

เลขที่ ...................
วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ยศ..........................................นามสกุล............................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่......... ซอย .................
ถนน..................... ตาบล/แขวง.......................... อาเภอ/เขต.......................... จังหวัด...................................
ได้รับ  เงิน /  ทรัพย์สิน จาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ................... นามสกุล ...................
อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่ ................. ซอย ................................ ถนน.....................................
ตาบล/แขวง.............................. อาเภอ/เขต.................................... จังหวัด..............................................
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่ วัน/เดือน/ปี

รายการ

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ)............................................. ผู้ให้เงิน/ทรัพย์สิน
(.........................................)
(ลงชื่อ)............................................ ผู้ รับเงิน/ทรัพย์สิน
(..........................................)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .............
หมายเหตุ 1. ใช้เป็นหลักฐานในการับเงิน/ทรัพย์สินของผู้สมัคร ในกรณีที่ผู้สมัครยินยอมให้บุคคลใดๆ จ่าย หรือรับว่าจะจ่ายแทน และกรณีที่
บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน เพือ่ ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยผูส้ มัครรับรู้หรือยินยอม
2. ในกรณีที่บุคคลอื่นนาทรัพย์สินมาให้ใช้ให้คานวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้น

2๕
ใบสาคัญรับเงิน

ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(ฉ)
เลขที่ ...................

วันที่ .............. เดือน ............................... พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ยศ.......................................นามสกุล...............................................
อยู่บ้านเลขที่........................... หมู่ที่ ................. ซอย ................................ ถนน.....................................
ตาบล/แขวง.................................. อาเภอ/เขต..................................... จังหวัด..............................................
ขอรับรองว่า ได้รับเงินจาก (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) ......................... นามสกุล ............................
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

รายละเอียดการรับเงิน

จานวนเงิน

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)

(ลงชื่อ).................................................. ผู้ รับเงิน
(............................................)
(ลงชื่อ).................................................. ผู้ จ่ายเงิน
(............................................)
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .............
หมายเหตุ ใช้เป็นหลักฐานสาหรับบันทึกการจ่ายเงินกรณีไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินได้เท่านั้น

2๖
ส.ถ./ผ.ถ.1/13
(ช)

ใบรับรองการจ่ายเงิน

เลขที่ ...................
วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/ยศ......................................นามสกุล................................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น) อยู่บ้านเลขที่............. หมู่ที่......... ซอย .................
ถนน....................... ตาบล/แขวง....................... อาเภอ/เขต...................... จังหวัด........................................
ขอรับรองว่าได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

รายละเอียดการจ่ายเงิน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมเงิน
จานวนเงิน (-ตัวอักษร-)
(ลงชื่อ).................................................. ผู้จ่ายเงิน
(............................................)
ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็น (ชื่อสมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น)
วันที่......... เดือน.................... พ.ศ. .............
หมายเหตุ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้สมัครได้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายแต่ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือจัดทาใบสาคัญรับเงินได้

ภาคผนวก

๒๘

สาระนารูเ กี่ยวกับการเลือกตัง้ ทองถิ่น

โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
ชุดที่ ๑ สื่อมวลชนกับการเลือกตั้งทองถิ่น
ข้อ ๑. คําถาม : สื่อมวลชนสามารถใช้วิชาชีพโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครส่วนตัวได้หรือไม่ เพียงใด
ตอบ : สื่อมวลชนสามารถใช้วิชาชีพสนับสนุนผู้สมัครในการหาเสียงได้ โดยไม่ฝ่าฝืน พ.ร.บ.การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ และระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งฯ ดังนี้
1.1 ระยะเวลาในการหาเสียง ห้ามโฆษณาหาเสียงนับแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง (พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ มาตรา ๗๐) และถ้าเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องยุติความเคลื่อนไหว
เช่นกัน โดยสามารถเริ่มหาเสียงได้นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง
๑.๒ ค่าใช้จ่าย
๑.๒.๑ ถ้าผู้สมัครว่าจ้างหรือบรรดาเงินที่ใช้จ่ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวให้ผู้สมัครและเมื่อ
ผู้สมัครทราบ ต้องนําไปคิดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัคร (พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ 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 กระทําการเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้
มาตรา ๑๑๘ กระทํ า การอั น เป็ น เท็ จ เพื่ อ ให้ ผู้ อื่ น เข้ า ใจผิ ด ว่ า ผู้ ส มั ค รฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ
๑.๔ ตัวอย่างการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงฯ
ข้อ ๒๒ การนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๒๓(๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคํารุนแรง ปลุกระดม ก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
ข้อ ๒๓(๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยนําชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์
คําขวัญหรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
ข้อ ๒๓/๑ กระทําการสํารวจความเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะเป็นการชี้นําหรือ
มีผลต่อการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกตั้ง
ข้อ ๒๓/๒ กระทําการเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง
ลงคะแนนในระหว่างเวลา ๗ วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียง เพื่อประโยชน์ในการหาเสียง
เลือกตั้ง

๒๙
ข้อ ๒ คําถาม : สื่อมวลชนสามารถรับจ้างโฆษณาหาเสียงให้กับผู้สมัครได้หรือไม่
ตอบ
: ได้ โดยผู้สมัครต้องนํามาคํานวณเป็นค่าใช้จ่าย (พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ มาตรา ๖๐,๖๑
ประกอบประกาศ กกต.เรื่ อ งประเภทค่ า ใช้ จ่ า ยฯ) ซึ่ ง แตกต่ า งจากการเลื อ กตั้ ง ส.ส ที่ กํ า หนดให้ รั ฐ เป็ น
ผู้สนับสนุน
ข้อ 3 คําถาม : สื่อมวลชนสามารถสามารถเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่มีข้อพึงระวังในการแจ้งรายชื่อต่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด โดยผู้สมัคร
ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน (ระเบียบว่าด้วย
วิธีการหาเสียงฯ ข้อ ๑๕,๑๖)
ข้อ 4 คําถาม : สื่อมวลชนสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่
ตอบ : ได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามสื่อมวลชนลงสมัคร เว้นแต่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์
หรือสื่อมวลชน (พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ มาตรา ๕๐(๓)) หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.50 วงเล็บอื่น
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
นับแต่วันทราบการกระทําดังนั้น
ข้อ 6 คําถาม : สื่อมวลชนนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นเท็จ หรือใส่ร้ายผู้สมัครมีความผิดหรือไม่
ตอบ : มีความผิด (พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ มาตรา ๖๕(๕) และ มาตรา ๑๑๘)
ข้อ 7 คําถาม : การนําเสนอข่าวของผู้สมัคร สามารถดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : ดําเนินการตามจรรยาวิชาชีพ มีความถูกต้อง เป็นกลาง และเท่าเทียม
ข้อ 8 คําถาม : สื่อมวลชนสามารถเข้าไปทําข่าว หรือบันทึกภาพภายในที่เลือกตั้งได้หรือไม่
ตอบ : ไม่สามารถเข้าไปทําข่าว หรือบันทึกภาพในที่เลือกตั้ง(หน่วยเลือกตั้ง)ได้ และห้ามถ่ายภาพให้
เห็นขณะผู้มีสิทธิเลือกตั้งกําลังทาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งขณะที่อยู่ในคูหา ส่วนการทําข่าวหรือ
การรายงานข่าวบริเวณหน้าที่เลือกตั้งสามารถดําเนินการได้ แต่ต้องไม่เป็นการกีดขวางการเข้าไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือกีดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
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สาระนารูเ กี่ยวกับการเลือกตัง้ ทองถิ่น

โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง
ชุดที่ ๒ ปาย ประกาศ
ข้อ ๑. คําถาม : ประกาศหาเสียงของผู้สมัครมีขนาดเท่าใด และผู้สมัครสามารถผลิตประกาศได้จํานวนเท่าใด
ตอบ : มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร ผลิตได้
ไม่เกิน ๕ เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้ง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๗(๑) ข้อ ๑๙ ว.๒)
ข้อ ๒ คําถาม : ประกาศมีข้อมูลอะไรได้บ้าง และต้องมีถ้อยคําที่ต้องระบุตามที่ กกต.กําหนดอย่างไรบ้าง
ตอบ : ระบุ ชื่ อ รู ป ถ่ า ย หมายเลขประจํ า ตั ว ของผู้ ส มั ค ร ชื่ อ ของพรรคการเมื อ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
พรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คําขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครโดย
จะต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล 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 เท่าของจํานวนหน่วยเลือกตั้ง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๗(๒) ข้อ ๑๙ ว.๒)
ข้อ ๕ คําถาม : แผ่นป้ายมีข้อมูลอะไรได้บ้าง และต้องมีถ้อยคําที่ต้องระบุตามที่ กกต.กําหนด อย่างไรบ้าง
ตอบ : ระบุ ชื่ อ รู ป ถ่ า ย หมายเลขประจาตั ว ของผู้ ส มั ค ร ชื่ อ ของพรรคการเมื อ ง สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
พรรคการเมือง สัญลักษณ์นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คําขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
โดยจะต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน
ของแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๑๘ ว.๑)
ข้อ 6 คําถาม : แผ่นป้ายสามารถนําไปติดตั้งที่ใดได้บ้าง ต้องขออนุญาตผู้ใดหรือไม่ และสามารถติดตั้ง
ในที่เอกชน และบ้านพักของผู้สมัคร ได้หรือไม่
ตอบ : ติดตั้งได้เฉพาะสถานที่ ที่ กกต.ท้องถิ่น ประกาศกําหนดเท่านั้น โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด
ทั้งนี้ ให้คํานึงถึง ความปลอดภัย ไม่กีดขวางทางสัญจรและการจราจรด้วย (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ
ข้อ ๒๐)
ข้อ 7 คําถาม : ประกาศ แผ่นป้าย มีเครื่องหมายพรรคการเมือง ได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่ ต้ องได้ รับ ความยิ น ยอมเป็ น หนั งสื อ จากพรรคการเมื อ งนั้ น (ระเบีย บ กกต.ว่ าด้ ว ย
การหาเสียงฯข้อ ๑๘ ข้อ ๒๓(๖))

๓๑
ข้อ 8 คําถาม : ประกาศ แผ่นป้าย ผู้สมัครสามารถขึ้นภาพคู่ หรือนําภาพบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สมัครมาขึ้น
ได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ : ทําได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบุคคลนั้น (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ
ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๓(๖))
ข้อ 9 คําถาม : แผ่นป้ายที่ติด ณ สํานักงานผู้สมัคร ศูนย์ประสานงานของผู้สมัคร หรือเวทีหาเสียงหรือ
ยานพาหนะ ต้องมีขนาดจํานวนเท่าใด
ตอบ : กฎหมายไม่ได้กําหนดขนาดและจํานวนไว้ แต่ต้องรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (มาตรา
๖๐,๖๑ ประกอบ ประกาศ กกต.เรื่องประเภทค่าใช้จ่าย)
ข้อ 10 คําถาม : นอกจากแผ่นป้าย ประกาศแล้ว สามารถผลิตแผ่นพับ การ์ดย้ําเบอร์ ปฏิทินนามบัตร
ภาพพระ เกจิอาจารย์ ยันต์อุบากอง ได้หรือไม่ และสามารถวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ ได้หรือไม่
ตอบ : ได้ แต่การจัดทําดังกล่าวต้องไม่ทําในลักษณะเป็นทรัพย์สิน เพราะอาจเป็นการให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่ น ใดอัน อาจคํา นวณเป็นเงิ นได้ และไม่ส ามารถแจกจ่า ยเอกสารโดยวิธีก ารวางหรื อ โปรยในที่
สาธารณะได้ (พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ ม.๖๕(๑) และระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๔ ข้อ ๒๓(๑))
ข้อ 11 คําถาม : เอกสารประชาสัมพันธ์อื่นนอกจากแผ่นป้าย ประกาศ ต้องระบุข้อความตามที่ กกต.
กําหนดหรือไม่
ตอบ : ต้องระบุข้อความตามที่ กกต.กําหนด คือ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จํานวนและ
วันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน (ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการหาเสียงฯ ข้อ ๒๓(๒))

“ทุกเสียงคือพลัง เลือกตัง้ สุจริต ใชสิทธิโปรงใส”
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