
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าดว้ยวธิีการหาเสียงและลกัษณะต ้องห้ามในการหาเสยีงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการหาเสียงข้อควรปฏิบัติ 
และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนท่ีเก ี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   และการดำเนินการใด ๆ 
ของพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกต้ัง  และผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต ั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมติคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง  ในการประชุมครั้งที่  ๗๙/๒๕๖๑  (๔๓)  เม ื่อวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ   ๑   ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ 
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต ั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้ 

ปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๒)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต ั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้ 
ปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๓)  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต ั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้ 
ปฏิบัติในส่วนท่ีเก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการ 

การเลือกตั้ง 
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



 
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
“การหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก 

จากชุมชน เพื่อให้ได้คะแนนโหวตให้แก่ตนเอง ผู้สมัครอื่นหรือพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี 
“เอกสาร”  หมายความว่า  กระดาษ  สต ิ๊กเกอร์  หรือวัสดุอ ื่นใดท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ท่ีผู้สมัครและพรรคการเมืองได้จดัทำขึ้นเพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
“วีดิทัศน์”  หมายความว่า  วัสดุที่มีการบันทึกภาพ  หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนำมาฉาย 

ให้เห็นเป็นภาพ เพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง 
“ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง 

ให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหน่ึง และเป็นบุคคล 
ที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

“เครื่องดื่ม” หมายความว่า น ้ำหรือของเหลวทั้งหลายที่บุคคลสามารถดื่มเข้าสู่ร่างกายได้ 
แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

“การหาเสียงเลือกต ั้งทางอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การหาเสียงเลือกต ั้งท ี่กระทำข ึ้น 
โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดหรือแต่บางส่วน หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
เพื่อหาเสียงเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนโดยทั่วไป 

“ผู้ให้บริการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ให้บริการในการเก็บรักษาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของผู้สมัคร 
พรรคการเมืองหรือผู้ใด  และให้หมายความรวมถึงผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
“ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด”  ให้หมายความรวมถึง     

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการอาจกำหนด  ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน 

ระเบียบนี้ได้ 

หมวด ๑  
วิธกีารหาเสยีงเลอืกตั้ง 

ข้อ ๖ นอกจากการหาเสียงด้วยวิธีการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองสามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกต้ัง 
ดังนี้ 



(๑)  แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เก ี่ยวกับการหาเสียงเลือกต ั้งในเขตชุมชน  สถานท่ีต่าง ๆ  หรือ 
งานพิธีการต่าง ๆ  โดยเอกสารหรือวีดิทัศน์เก ี่ยวกับการหาเสียงเลือกต ั้งสามารถระบุช ื่อ   รูปถ่าย 
หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร  ช ื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  นโยบายของ 
พรรคการเมือง  คติพจน์  คำขวัญ  หรือข้อมูลประวัติเฉพาะท ี่เก ี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
พร้อมระบุช่ือตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีท่ีผลิตไว้อย่างชัดเจนท่ีด้านหน้า 
ของเอกสารหรือวีดิทัศน์ด้วย 

(๒)  ใช้พาหนะต่าง ๆ  ในการหาเสียงเลือกต ั้ง  หรือจัดสถานท่ีหรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียง 
เลือกต ั้งได้  ท้ังนี้  ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองแจ้งรายละเอยีดให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจำจังหวัดทราบภายในสิบวันหลังจากปิดรับสมัครรับเลือกต้ังตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบ 

(๓)  ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๔)  ปิดประกาศการโฆษณาหรือติดแผ่นป้ายการโฆษณาที่ยานพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง 

สถานที่หรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ซึ่งกรณีนี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตัง้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะเรื่องขนาด จำนวน 
สถานที่ และบุคคลที่ปรากฏในประกาศหรือแผ่นป้าย 

ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลข 
ประจำของตัวผู้สมัคร  ชื่อของพรรคการเมือง  สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง  นโยบายของพรรคการเมือง 
คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะท ี่เก ี่ยวกับตัวผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พร้อมระบุช ื่อตัว 
ช ื่อสกุล ท ี่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีท ี่ผลิตไว้อย่างชัดเจนท ี่ด้านหน้าของประกาศ 
การโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาด้วย 

การปิดประกาศการโฆษณาหรือติดแผ่นป้ายการโฆษณาท่ียานพาหนะท ี่ใช้ในการรับจ้างท่ัวไป 
สถานท่ีหรือเวทีเพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง  ให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและนับรวมค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย 

(๕)  หาเสียงเลือกตั้งผ่านจดหมาย  สื่อสิ่งพิมพ์  ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๖) หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามหมวด ๒  การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) จัดทำเอกสารท่ีมีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกต้ังให้กับตนเองเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกต้ัง 

ให้แก่ตนเองได้  แต่การจัดทำเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาดลักษณะหรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง 
(๘)  จัดให้มีผู้ช่วยหาเสียง  เพ่ือช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามหมวด  ๓  ผู้ช่วยหาเสียง  
(๙) กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถ                 

ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยวิธีการจัดทำ ขนาด จำนวน และสถานที่ ให้ถือปฏิบัติ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ประกาศกำหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด1 

 
1 เพิ่มโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าด้วยวิธกีารหาเสียงและลกัษณะตอ้งห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 
ในกรณีการจัดทำเอกสาร วีดิทัศน์ ประกาศการโฆษณาหรือแผ่นป้ายการโฆษณาเพ่ือหาเสียงเลือกต้ัง 

ตาม (๑) หรือ (๔) นอกจากภาพของผู้สมัครแล้ว สามารถนำภาพของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี 
หัวหน้าพรรคการเมือง  และสมาชิกพรรคการเมืองลงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้เท่านั้น 

กรณีการหาเสียงเลือกต ั้งท่ีมิได้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกำหนด  ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน 
คณะกรรมการการเลือกต ั้งประจำจังหวัดแจ้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองให้แก้ไขภายในห้าวันนับแต่ 
วันท่ีมีการแจ้ง หากไม่ดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการมีอำนาจร้ือถอน หรือปลดออกหรือส่ังให้หน่วยงานอ่ืน 
ดำเนินการ โดยให้คิดค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้น และคณะกรรมการอาจนำมาเป็นเหตุ 
ในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต ั้งว่าด้วยการสืบสวน   การไต่สวนและ 
การวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

หมวด ๒  
การหาเสียงเลือกต ั้งทางอิเล็กทรอนิกส ์

ส่วนที่ ๑ 

วิธีการหาเสยีงเลือกตั้งทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
 

ข้อ ๗ ในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด แล้วแต่กรณี 
สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง  หรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคล 
ดำเนินการแทนได้ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เว็บไซต์ 
(๒) โซเซียลมี เดีย 
(๓) ยูทูป 
(๔) แอปพลิ เคชัน 
(๕) อีเมล์ 
(๖) เอสเอ็มเอส 
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 

ข้อ   ๘   การหาเสียงเลือกต ั้งตามข้อ  ๗  ให้ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใด  แล้วแต่กรณี 
สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ 
พรรคการเมือง นโยบายของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือข้อมูลประวัติเฉพาะท่ีเก่ียวกับตัวผู้สมัคร 
หรือพรรคการเมือง พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้ 
อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าด้วย 

 
 



ส่วนที่ ๒ 

การแจ้งวธิีการหาเสยีงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 

ข้อ ๙ ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง 
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กำ หนด 
ท้ายระเบียบ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบตั้งแต่วันสมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นต้นไปหรือก่อนดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีพรรคการเมืองจะดำเนินการการหาเสียงเลือกต ั้งทางอิเล็กทรอนิกส์   ให้แจ้งวิธีการ 
รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบ ให้เลขาธิการทราบตั้งแต่วันสมัครรับเลือกต้ังเป็นต้นไปหรือก่อนดำเนินการ 
หาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้  คณะกรรมการ 
อาจกำหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด 

ส่วนที่ ๓ 

การหาเสียงเลือกต ั้งโดยบุคคลที่มิไดเ้ป็นผู้สมัครหรือมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 

ข้อ  ๑๐  ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือมิได้เป็น 
สมาชิกพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด 
แสดงชื่อและชื่อสกุล  หรือชื่อนิติบุคคล  หรืออาจแสดงชื่อย่อ  สัญลักษณ์  หรือเครื่องหมายใดที่สามารถ 
ระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้ 

สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  ต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือ 
ชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทำ 

การแสดงตนและระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  อาจกระทำในรูปแบบตัวอักษร  ภาพ 
หรือเสียงก็ได้ 

ข้อ ๑๑ บุคคลท่ีมิได้เป็นผู้สมัครหรือมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหน ึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  รวมแล้วเกินกว่าหน ึ่งหม ื่นบาท 
ให้ผู้น ั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองทราบ  ท ั้งนี้  ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดทราบ ในกรณีพรรคการเมือง ให้แจ้งต่อเลขาธิการทราบ 

(๑) ค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ค่าตอบแทนในการดำเนินการ  ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์  โซเซียลมีเดีย 

อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบ 
 



 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดยินยอมหรือไม่คัดค้านการใช้จ่ายในการหาเสียง 
เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ให้นับรวม 
รายการใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย 

ส่วนที่ ๔ 
การดำเนินการเกี่ยวกับการหาเสยีงเลือกตั้งทางอเิลก็ทรอนิกส์ท ี่ไม่ถูกต้อง 

ข้อ ๑๓ เมื่อมีความปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใดมีการกระท ำ 
ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือเป็นการต้องห้ามตามข้อ  ๑๗  หรือข้อ  ๑๘ 
วรรคหนึ่ง (๓) ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล และให้เลขาธิการแจ้งคำสั่งให้ 
ผู้สมัคร  พรรคการเมืองหรือผู้ใดที่กระทำการไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ   เพ่ือปฏิบัติ                 
ตามคำสั่งนั้นโดยเร็ว 

กรณีการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง 
ดำเนินการแทนก็ได้ เมื่อกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกคำสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการรายงาน 
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว 

กรณีผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใดไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด 
ให้เลขาธิการแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และผู้ให้บริการ 
เพื่อพิจารณาดำเนินการ  หากมีค่าใช้จ่าย  ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ 

การแก้ไข  เปล ี่ยนแปลง  หรือลบข้อมูลไม่ลบล้างความผิดท่ีได้กระทำสำเร็จแล้ว  และสามารถ 
นำมาเป็นเหตุให้คณะกรรมการดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วย 
การสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้ 

หมวด ๓ 
ผู้ช่วยหาเสียง 

ข้อ  ๑๔  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง  ให้ผู้สมัครหรือ 
พรรคการเมืองแจ้งรายละเอียดเก ี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง  หน้าท่ีและค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง  รวมท ั้ง 
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องตามแบบท่ีกำหนดท้ายระเบียบ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด 
รวบรวมเอกสารที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งมานั้นรายงานต่อคณะกรรมการทราบด้วย 

การย่ืนเอกสารของพรรคการเมืองตามวรรคหน่ึง ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
จากหัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นเอกสารต่อเลขาธิการ 

 
 



 
 
การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่ง  ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองสามารถจัดหา 

เส ื้อผ้า  ส ิ่งของ  เล้ียงอาหารหรือเคร ื่องด ื่ม  สำหรับผู้ช่วยหาเสียง  และให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 
ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงท่ีได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ังตามอัตราค่าจ้างแรงงานข้ันต ่ำ 

ในกรณีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าท่ีและค่าตอบแทน 
ผู้ช่วยหาเสียง จะดำเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้ 

กรณีการแจ้งเปล่ียนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองดำเนินการแจ้ง 
ไม่เกินสามครั้ง  ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนผู้ชว่ยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น 

ข้อ  ๑๕  ให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกต ั้งมีผู้ช่วยหาเสียงในเขตเลือกต ั้งจำนวนไม่เกินย ี่สิบคน 
ต่อเขตเลือกตั้ง 

ให้พรรคการเมืองท ี่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายช ื่อมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกินสิบเท่าขอ งจำนวน 
เขตเลือกตั้งที่พรรคการเมืองนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

ข้อ  ๑๖  ในกรณีบุคคลใดซ ึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองตามหมวดนี้ 
เข้าช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองแจ้งเหตุการณ์นั้น   ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไม่แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวตามวรรคหน ึ่ง  ให้ผู้อำนวยการ 
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต ั้งประจำจังหวัดแจ้งให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองดำเนินการช ี้แจง 
ภายในระยะเวลาห้าวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง 

หมวด ๔ 
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ข้อ  ๑๗  ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเก ี่ยวข้องกับ 
การหาเสียงเลือกตั้ง 

ข้อ  ๑๘  ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  หรือผู้ใดหาเสียงเลือกตั้งในลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการเก่ียวกับรายการทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ 

สื่อมวลชน สื่อโฆษณา เช่น นักแสดง นักร้อง นักดนตรี พิธีกร สื่อมวลชน เป็นต้น ใช้ความสามารถ 
หรือวิชาชีพดังกล่าว  เพื่อเอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัครอ ื่น  หรือพรรคการเมือง 

กรณีตาม (๑) มิให้ใช้บังคับแก่ผู้สมัครท่ีใช้ความรู้ความสามารถทางศิลปะของตน หาเสียงเลือกต้ัง 
ให้แก่ตนเองโดยไม่ใช้อุปกรณ์ในการแสดง 

 
 



 
 
(๒) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ  
(๓)  หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรง  ก้าวร้าว  หยาบคาย  หรือปลุกระดม 
(๔)  ช่วยเหลือเงิน   ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใด 

ตามประเพณีต่าง ๆ 
(๕) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบนี้๒ 

หมวด ๕ 

ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลอืกตั้ง๓ 

ข้อ  ๑๘/๑ ให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย 

 

บทเฉพาะกาล๔ 

ข้อ  ๑๙  ในการหาเสียงเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ให้ผู้สมัครและ
พรรคการเมืองปฏิบัติตามระเบียบนี้นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรมีผลใช้บังคับจนถึงวันเลือกตั้ง 

 

 
ประกาศ ณ ว ันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

อิทธิพร บุญประคอง 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

 
๒ เพิ่มโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าด้วยวิธกีารหาเสียงและลกัษณะตอ้งห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓ เพิ่มโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าด้วยวิธกีารหาเสียงและลกัษณะตอ้งห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔ เพิ่มโดย ระเบียบคณะกรรมการการเลอืกตัง้ ว่าด้วยวิธกีารหาเสียงและลกัษณะตอ้งห้ามในการหาเสยีงเลอืกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง 
 
เรียน ……………………………..…………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเก่ียวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง จํานวน ........... แผ่น 
 
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด ............................ เขตเลือกต้ังที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง …………..………..………... 
/หรือตําแหน่ง……………………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….……………………..………………….……… 
มีความประสงค์แจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี 
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ (๒) ที่กําหนดไว้  
และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศัพท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมือง........................................ โทรศัพท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 



เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
เรียน ……………………………………………………………… 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัด ............................ เขตเลือกต้ังที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ……………………….……... 
/หรือตําแหน่ง…………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….…………………………………………...……………… 
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 
 
       ขอใช้การหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์           จํานวน ................. ช่องทาง   
 
       เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน ................. ช่องทาง 
 
       เพ่ิมเติมการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์        จํานวน ................  ช่องทาง 
 
       ยกเลิกการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์         จํานวน ................  ช่องทาง 
 
       ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ย่ืนมาพร้อมน้ี 
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ข้อ ๙ เป็นต้น ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศัพท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมือง........................................ โทรศัพท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 



เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส ์
 
เรียน ...................................................................................... 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ........... แผ่น 
    
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด 
............................ เขตเลือกต้ังที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ………………………………... /หรือ
ตําแหน่ง……………………………… ในนามพรรคการเมือง……….………….………………………………………...……………… 
มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์เน่ืองจากได้มีบุคคลใดที่มิได้เป็นผู้สมัคร
หรือมิได้เป็นสมาชิกพรรคการเมือง ใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกต้ัง 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๑๑ ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศัพท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมือง........................................ โทรศัพท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 



เขียนที่ .............................................................. 
 

วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................  
 
เรื่อง ขอแจ้งรายช่ือและจํานวนผู้ช่วยหาเสียง 
 
เรียน ……………………………………............................. 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.  บัญชีรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง          จํานวน...................... แผ่น  
  ๒.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน...................... แผ่น  
 
  ข้าพเจ้า ช่ือ ............................................... นามสกุล ..............................................................  
หมายเลขประจําตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด ............................ เขตเลือกต้ังที่ ........... หมายเลข ........ สังกัดพรรคการเมือง ………………..…………... 
/หรือตําแหน่ง……………………………… ในนามพรรคการเมือง……….…………………………………………...………………. 
มีความประสงค์แจ้งรายช่ือผู้ช่วยหาเสียง ดังน้ี 
 
       ขอใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง               จํานวน ................. คน   
 
       เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง       จํานวน ................. คน 
 
       เพ่ิมเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง           จํานวน ................  คน 
 
       ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกต้ัง              จํานวน ................  คน 
 
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือน้ี โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ………………….. บาทต่อวัน และให้
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
                     ๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
  ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายช่ือที่ย่ืนมาพร้อมน้ี ได้ปฏิบัติตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภา-   
ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ข้อ ๑๔ เป็นต้น ที่กําหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ 
 
          (..........................................................) 

 
 
ผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด............................ หมายเลข............ เขตเลือกต้ังที่ ....... 
โทรศัพท์ ทีท่ําการ................................. โทรศัพท์ มือถือ............................... อีเมล์ ...................................... 
หรือ 
(ช่ือ) พรรคการเมือง........................................ โทรศัพท์ ทีท่ําการพรรคการเมือง......................................... 
โทรศัพท์ มือถอื...........................................     อีเมล์ ................................................................................... 



บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................... นามสกุล ........................................................ 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด.................................... หมายเลข ............ เขตเลือกต้ังที่ …….......  
 

ขอแจ้งรายชื่อและจํานวนผูช้่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี ้
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    
๒๑.    
๒๒.    
๒๓.    
๒๔.    
๒๕.    

 
ลงช่ือ 
       (........................................................................) 

 
 
ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด ......................................... หมายเลข ............. เขตเลือกต้ังที่ ............ 



บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง 
 
 ข้าพเจ้า ช่ือ ................................................................... นามสกุล ........................................................
ในนามพรรคการเมือง ......................................................................................................................................... 
 

ขอแจ้งรายชื่อและจํานวนผูช้่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี ้
 
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน หมายเหตุ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    
๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    
๒๑.    
๒๒.    
๒๓.    
๒๔.    
๒๕.    

 
 

ลงช่ือ 
       (........................................................................) 

 
 


