
แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และหน่วยงานของรัฐ   

 
การด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภา 

ผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระท าได้ตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง (เริ่มวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๕)  หน่วยงานของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้สมัครและพรรคการเมือง สามารถด าเนินการ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้ดังนี้ 

๑. ผู้สมัครและพรรคการเมือง   
 ๑.๑ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง สามารถไปร่วมงานประเพณีต่างๆ  เช่น                  

งานแต่งงาน งานบวช งานศพ  และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้  แต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ                        
ยกเว้นกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงานด้วย เช่น ผ้าบังสุกุล ปัจจัย เป็นต้น 
หรือการระบุชื่อไว้เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง
สามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าภาพงานจะประกาศชื่อ หมายเลขสมัครของผู้ สมัครและ/หรือพรรคการเมือง                
ในลักษณะช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้  

๑.๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีความจ าเป็นต้องจัดพิธีงานต่างๆ ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง 
สามารถจัดงานได้เท่าที่จ าเป็น เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน แต่ให้พึงหลีกเลี่ยงการจัดงานในลักษณะ                  
ที่เป็นงานขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก เพราะอาจเป็นเหตุให้มีการร้องคัดค้านว่าเป็นการจัดเลี้ยง              
หรือจัดมหรสพ อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งได้ 

๑.๓ หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิก
พรรคการเมือง สามารถลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้  แต่ห้ามมิให้จัดหรือน าคนไปช่วย   
หาเสียงเลือกตั้งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทน และไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง  
 ๑.๔ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง  สามารถเข้าไปหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ต่างฯ  
โรงเรียน สถานที่ราชการเป็นต้น โดยต้องขออนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อนเข้าด าเนินการหาเสียง  
 ๑.๕ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ไม่สามารถมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน                 
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การมอบสิ่งของช่วยเหลืออุทกภัย วาตภัย เหตุอัคคีภัย และโรคระบาด หรือเหตุ
อันเกิดข้ึนในลักษณะท านองเดียวกัน 
 1.6 ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง โดยมีวิธีการ ขนาด จ านวน และสถานที่ ตามที่ก าหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด ส าหรับแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีการติดตั้งไว้ก่อนแล้ว จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปตามขนาดและสถานที่ที่ก าหนดไว้ 
 ๑.7 ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ต้องปฏิบัติให้เป็นตาม  
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑  และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  อย่างเคร่งครัด   

       ๒. ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง (นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการการเมืองอ่ืน               
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการเมือง)  

 ๒.๑ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในต าแหน่งได้ 
เช่น การออกรายการวิทยุโทรทัศน์ เป็นประธานเปิดงานในพิธีต่างๆ การลงตรวจงานพ้ืนที่  การพบปะ
ประชาชนในพ้ืนที่ หรือการลงพ้ืนที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ห้ามมิให้มีการกระท าใดๆ ที่เป็นการอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่นั้นกระท าการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น หรือพรรคการเมือง  
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 ๒.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สามารถไปร่วมงานประเพณีต่างๆ  เช่น งานแต่งงาน               
งานบวช  งานศพ  หรือพวงหรีดดอกไม้สดได้  แต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ  ในกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพ 
ได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงานด้วย เช่น ผ้าบังสุกุล  หรือระบุชื่อไว้ –เป็นประธานในงานกฐิน 
โดยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง  สามารถกระท าได้  แต่ทั้งนี้ เจ้าภาพงาน 
จะประกาศชื่อ และ/หรือพรรคการเมือง ในลักษณะช่วยผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น 
หาเสียงเลือกตั้งไม่ได ้
 ๒.๓ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สามารถหาเสียงเลือกตั้งนอกเวลาราชการ ให้แก่ตนเอง 
ผู้สมัครอ่ืน หรือพรรคการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ กระท าการใดๆ เพ่ือเป็นคุณหรือ               
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 

๓. หน่วยงานของรัฐ  
     ๓.๑  หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ได้ตามปกติ  เช่น การจัด

ประชุมสัมมนา การจัดงานกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ การจัดงานเทศกาลตามประเพณี  และต้องปฏิบัติ             
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ดังนี้  

- ให้ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลาง ราชการ                   
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ               
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

- ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  

- นับแต่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง                   
การแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ พนักงาน ให้กระท าเท่าที่จ าเป็นเพ่ือมิให้กระทบต่อการ
เลือกตั้ง 

- ให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนสถานที่
เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเลือกตั้ง และสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ และแผ่นป้าย             
หาเสียงเลือกตั้ง 

- ให้มีการสนธิก าลังระหว่างทหาร ต ารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพ่ือ
คุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความปลอดภัย 

๓.๒ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงานของรัฐมนตรี ปฏิทินปีใหม่  ที่มีรูป และ/หรือผลงานของ
รัฐมนตรี ให้จัดท าเผยแพร่ในนามของหน่วยงานเท่านั้น  และต้องระมัดระวังมิให้มีลักษณะเข้าข่าย                       
เป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือพรรคการเมือง   

๓.๓ การจัดท าแผ่นป้ายต้อนรับการมาตรวจพ้ืนที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการต่างๆ  ที่มา 
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ให้พึงระมัดระวังมิให้เข้าข่ายเป็นการจัดท าป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนการจัดท า  
แผ่นป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถกระท าได้  เนื่องจาก
ต้องวางตัวเป็นกลางตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี 
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4. การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

             4.1 การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
              4.1.1  การปิดประกาศให้จัดท าประกาศโดยก าหนดให้จัดท าเป็นแนวตั้งมีขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร              
x 42 เซนติเมตร (กระดาษขนาด A3) 

               4.1.2 การจัดท าแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดท าได้โดยมีขนาดไม่เกิน 130 เซนติเมตร      
x 245 เซนติเมตร 

               4.1.3 การจัดท าประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของ
ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณท่ีชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

                 4.1.4 จ านวนและสถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2561  แต่กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งโดยวิธีการจัดท าขนาดและจ านวนและสถานที่ให้ถือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง                     
และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประกาศก าหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 

                4.2  การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ท าการพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรค
การเมืองประจ าจังหวัด หรือศูนย์อ านวยการเลือกตั้ง สามารถติดได้สถานที่ละ 1 แผ่น ขนาดไม่เกิน 400 เซนติเมตร                   
x 750 เซนติเมตร 

            4.3  การด าเนินการเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

                       ส านักกฎหมายและคดี  
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 


