ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง วิธกี ารหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือ
ลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
หรือผูใด พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน
และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการประกาศเพื่อแนะนําวิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหเปนไปดวยความเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓๖(๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๕ มาตรา ๑๐(๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะ
ตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการ
หาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือผูใด พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการ
หาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือผูใด (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“เลือกตั้ง” หมายความวา “การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น”
“ผูสมัคร” หมายความวา “ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิน่ ”
“เอกสาร” หมายความวา กระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่ผูสมัคร
ไดจัดทําขึ้น เพื่อใชในการหาเสียงเลือกตั้ง

-๒“เทปหรือวัสดุโทรทัศน” หมายความวา เทปหรือวัสดุโทรทัศน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๓๐ และใหหมายความรวมถึงเทปบันทึกภาพหรือเสียง
หรือการบันทึกโดยวิธีอื่นใดที่ทําใหภาพหรือเสียงปรากฏได เพื่อใชในการหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัคร
“บุคคลผูช วยในการหาเสี ยงเลื อกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิท ธิเลือกตั้งที่ผู สมั ค ร
ไดวาจางใหชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งไมวาจะเปนการวาจางตลอดระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
หรือวาจางเปนรายวัน
ขอ ๕ ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครอาจดําเนินการไดดวยวิธีการดังนี้
(๑) แจกเอกสาร หรื อ เทปหรื อ วั ส ดุ โ ทรทั ศ น เ กี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ใน
เขตชุมชน สถานที่ตาง ๆ หรืองานพิธีการตาง ๆ โดยเอกสาร หรือเทปหรือวัสดุโทรทัศนที่เกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้งสามารถมีชื่อ รูปถาย หมายเลขประจําตัวของผูสมัคร หรือขอมูลประวัติเฉพาะ
ที่เกี่ยวกับตัวผูสมัคร
(๒) ใชพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง
หรือทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ของรัฐโดยไดรับอนุญาตจากหนวยงานของรัฐนั้น
(๓) ใชเครื่องขยายเสียงเพื่อชวยในการหาเสียงเลือกตั้ง
(๔) จัดทําประกาศหรือปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถาย หมายเลข
ประจําตัวผูสมัคร หรือขอมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผูสมัคร โดยประกาศควรมีขนาดความกวาง
ไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร ความยาวไมเกิน ๔๒ เซนติเมตร หรือปายควรมีขนาดความกวางไมเกิน
๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไมเกิน ๒๔๕ เซนติเมตร และ ใหระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยูของผูวาจาง
ผูผลิต จํานวนและวันเดือนปที่ผลิตไวดวย ทั้งนี้ การกําหนดจํานวนของประกาศหรือปายดังกลาว
ให เป นไปตามความเหมาะสมในพื้ นที่ ตามที่ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งประจํ า องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนด
(๕) จัดหาเสื้อผา สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม สําหรับบุคคลผูชวยในการหาเสียง
เลือกตั้ง โดยตองแจงรายชื่อและจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดทราบกอนวันดําเนินการไมนอยกวา ๕ วัน เพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมและ
คํานึงถึงความเทาเทียมกันของผูสมัครทุกคน
(๖) เสนอชื่อบุคคลที่ จะดํารงตํา แหนงตามที่กฎหมายว าดวยการจัด ตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนด เชน ตําแหนงรองนายก เลขานุการ เปนตน โดยใหเสนอไดไมเกินจํานวน
ที่กฎหมายกําหนดไว และตองมีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาวพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่
และใหความยินยอมเปนลายลักษณอักษรที่จะปฏิบัติหนาที่โดยสงเอกสารหลักฐานใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ
(๗) โฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้ งด วยวิ ธี การใช เช าหรื อจ างรายการวิ ทยุ โทรทั ศน
วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสปอตโฆษณา

-๓(๘) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซด จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิคส
(๙) จัดทําเอกสารที่มีการกากบาทในชองลงคะแนนเลือกตั้งใหกับตนเองหรือ
ผูสมัครอื่นที่หาเสียงเลือกตั้งรวมกัน เพื่อใชในการหาเสียงเลือกตั้งใหกับตนเองหรือผูสมัครอื่นได
แตการจัดทําเอกสารดังกลาวตองไมมีขนาด ลักษณะ หรือสีที่คลายกับบัตรเลือกตั้ง
(๑๐) การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายจะตองเปนนโยบายที่มีความ
เปนไปไดจริง โดยคํานึงถึงอํานาจหนาที่และเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอ ๖ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หามมิใหผูสมัครกระทําการหรืออาศัยผูใดกระทําการ
เพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนการลงคะแนน
ใหแกผูสมัครใดดวยวิธีการดังนี้
(๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เชน งานวันเกิด งานบวช งานโกนจุก งานแตงงาน งานขึ้น
บานใหม งานบุญ งานเทศกาล งานขึ้นปใหม หรืองานศพ เปนตน
(๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด มัสยิด สุเหรา ศาลเจา โรงเจ โบสถคริสต โบสถ
พราหมณ สํานักปฏิบัติธรรม สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห สหกรณกองทุนสงเคราะห ชุมนุม
ชมรม สโมสร หรือสถาบันอื่นใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ เชน การบริจาคเงิน การประมูล
ทรัพยสิน หรือสิ่งของในงานกุศลตาง ๆ เปนตน
(๓) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ รวมทั้ง
การแสดงและการละเลนอื่น ๆ
(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลีย้ งผูใด
(๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจให
เขาใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผูสมัครใด เชน การปราศรัยดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง เปนตน
ขอ ๗ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หามมิใหผูสมัครกระทําการหรืออาศัยผูใดกระทําการ
แจกจายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดวยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

(นายอภิชาต สุขัคคานนท)
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

