
 

 

 

 

 

วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิก      
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก 
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๔๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยจะมีการสมัครรับเลือกตั้ง
ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ถึงวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น 

 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๙  มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ มาตรา ๙๑ 
และมาตรา ๙๒ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม  
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๔ ,  ๑๕ , ๑๗ ,  ๑๘ , ๒๒ , ๒๓ , ๒๓/๑ , ๒๓/๒ และข้อ ๒๔ 
ได้ก าหนดวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  วิธีการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
  ระยะเวลาการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง (บทเฉพาะกาล     
ข้อ ๒๔) 
  ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ ง สามารถหาเสียงเลือกตั้ งได้ตั้งแต่วันที่ 
คณะกรรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงเวลา  
๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓) 

 ๒.  ข้อห้ามและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วย 
หาเสียงเลือกตั้ง 
  ๒.๑ ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนน  
ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
 

   (๑) จัดท า ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้  ทรัพย์สิน          
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
   (๒)  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่า        
จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอ่ืน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์       
หรือสถาบันอื่นใด  
   (๓)  ท าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ  
   (๔)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
   (๕)  หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ      
ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด  
   (๖)  ห้ามผู้สมัครด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการ      
น าสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
   (๗)  ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใดหาเสียง
เลือกตั้งในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (๗.๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรย 
ในที่สาธารณะ 
    (๗.๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุ 
ชื่อตัวชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน 
    (๗.๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวที 
เพ่ือโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบ  
ตามแบบขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือแบบขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
    (๗.๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิด 
ความไม่สงบขึ้นในพ้ืนที ่
    (๗.๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้
ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่าง ๆ  
    (๗.๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยน าชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง 
คติพจน์ ค าขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น 
    (๗.๗) จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการ 
หาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   (๘) ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการส ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต  มีลักษณะเป็นการชี้น าหรือมีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
   (๙) ห้ามผู้สมัครกระท าหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระท าการเปิดเผยหรือ
เผยแพร่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา ๗ วัน 
ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพ่ือประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
 
 



๓ 
 

 
 

   
  ๒.๒ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง 
   ๒.๒.๑   ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือ
จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด าเนินการดังนี้ 
     (๑) จัดท าและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้าง 
ไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร 
     (๒) จัดท าและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง มีขนาดความกว้าง 
ไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร 
   ๒.๒.๒  ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ 
ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร 
พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชั ดเจน 
ของประกาศเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  
   ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ 
ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔      
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้  
ใน        การหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
   ๒.๒.๓  การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระท าได้
เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจ านวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมายก าหนด 

 ๓. วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๑ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง หรือมอบหรือว่าจ้าง
บุคคล หรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เว็บไซต์ 
   (๒) โซเชียลมีเดีย 
   (๓) ยูทูป 
   (๔) แอปพลิเคชัน 
   (๕) อีเมล์ 
   (๖) เอสเอ็มเอส 
   (๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท 
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  ๓.๒ การหาเสียงตามข้อ ๓.๑ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถระบุ
ชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ 
นโยบายผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล 
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณท่ีเห็นได้ชัดเจนด้วย 
  ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามข้อ ๓.๒ หรือการน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจน าภาพผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้  
ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้ 
  ๓.๓ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง 
แล้วแต่กรณี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั้งหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามแบบ  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่ อนด าเนินการ 
หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  เพ่ือประโยชน์ในการแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามส่วนนี้
คณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
  ๓.๔ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด แสดงชื่อและ  
ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุ คคล 
ที่ด าเนินการได ้
  สื่อที่ผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุชื่อ 
และชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า 

 การแสดงตนและระบุข้อมูลดังกล่าว อาจกระท าในรูปแบบตัวอักษร ภาพหรือเสียงก็ได้ 
  ๓.๕ บุคคลที่มิ ได้ เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ ง 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท 
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
   (๑) ค่าจ้างจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เ พ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๒) ค่าตอบแทนในการด าเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเพ่ือให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 
โซเซียลมีเดีย อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ         
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  การแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้แบบขอแจ้ง
ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 



๕ 
 

 
 

 
 ๔. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแจ้งผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง 
  “ผู้สมัคร”  หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  “ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม
กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้  
แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ยกเว้นบุ คคล 
ในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย 
  “การหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก  
จากชุมชน เพ่ือให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน แล้วแต่กรณี 
  ๔.๑ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพ่ือช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้แจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง เช่น หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งหลักฐานอ่ืน  
ตามแบบขอแจ้งรายชื่อและจ านวนผู้ช่วยหาเสียง  ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบก่อนวัน
ด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ง  
  ๔.๒ การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหาร
หรือเครื่องดื่ม ส าหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงที่ได้ช่วยเหลือ 
ในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 
  กรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วย 
หาเสียงจะด าเนินการหาเสียงเลือกตั้ งด้วยวิธีการนี้มิ ได้ .และหากมีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ ช่วยหาเสียง 
ในการเลือกตั้งให้ผู้สมัครด าเนินการแจ้งไม่เกิน ๓ ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนผู้ช่วยหาเสียง 
ในการเลือกตั้งนั้น 
  ๔.๓ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยพรรคการเมืองนั้น
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม  
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ถือเป็นการโฆษณา 
หาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี ้ให้นับรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย 

  

....................................................... 

 

 

 

 

 

 
 


