แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ
การดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งให้กระทาได้ตั้งแต่ ๑๘๐ วันก่อนวันครบอายุ จนถึงวันก่อนวันเลือกตั้ง (เริ่มวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๕) หน่ วยงานของรั ฐ ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือ ง ผู้ ส มัค รและพรรคการเมือง สามารถดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในห้วงระยะเวลาดังกล่าวได้ดังนี้
๑. ผู้สมัครและพรรคการเมือง
๑.๑ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และพรรคการเมื อ ง สามารถไปร่ ว มงานประเพณี ต่ า งๆ เช่ น
งานแต่งงาน งานบวช งานศพ และมอบพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ต้องไม่มีการให้ เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ
ยกเว้นกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงานด้วย เช่น ผ้าบังสุกุล ปัจจัย เป็นต้น
หรือการระบุชื่อไว้เป็นประธานในงานกฐิน โดยผู้สมัครและ/หรือพรรคการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สินของตนเอง
สามารถกระทาได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าภาพงานจะประกาศชื่อ หมายเลขสมัครของผู้ สมัครและ/หรือพรรคการเมือง
ในลักษณะช่วยผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนั้นหาเสียงเลือกตั้งไม่ได้
๑.๒ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่มีความจาเป็นต้องจัดพิธีงานต่างๆ ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง
สามารถจัดงานได้เท่าที่จาเป็น เช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน แต่ให้พึงหลีกเลี่ยงการจัดงานในลักษณะ
ที่เป็น งานขนาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็ นจานวนมาก เพราะอาจเป็นเหตุให้ มีการร้องคัดค้านว่าเป็นการจัดเลี้ยง
หรือจัดมหรสพ อันเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งได้
๑.๓ หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิก
พรรคการเมือง สามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ แต่ห้ามมิให้จัดหรือนาคนไปช่วย
หาเสียงเลือกตั้งโดยได้รับค่าตอบแทนหรือประโยชน์ตอบแทน และไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง
๑.๔ ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง สามารถเข้าไปหาเสียงเลือกตั้งในสถานที่ต่างฯ
โรงเรียน สถานที่ราชการเป็นต้น โดยต้องขออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดาเนินการหาเสียง
๑.๕ ผู้ ส มัครรับ เลื อกตั้งและพรรคการเมื อง ไม่ส ามารถมอบสิ่ งของช่ว ยเหลื อประชาชน
ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การมอบสิ่งของช่วยเหลืออุทกภัย วาตภัย เหตุอัคคีภัย และโรคระบาด หรือเหตุ
อันเกิดขึ้นในลักษณะทานองเดียวกัน
1.6 ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง สามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง โดยมีวิธีการ ขนาด จานวน และสถานที่ ตามที่ กาหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด สาหรับแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีการติดตั้งไว้ก่อนแล้ว จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นไปตามขนาดและสถานที่ที่กาหนดไว้
๑.7 ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ต้องปฏิบัติให้เป็นตาม
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด
๒. ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง (นายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรี รวมถึงข้าราชการการเมืองอื่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการเมือง)
๒.๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตาแหน่งได้
เช่ น การออกรายการวิท ยุ โทรทั ศ น์ เป็ น ประธานเปิ ด งานในพิ ธีต่ า งๆ การลงตรวจงานพื้ น ที่ การพบปะ
ประชาชนในพื้นที่ หรือการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ห้ามมิให้มีการกระทาใดๆ ที่เป็นการอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่นั้นกระทาการหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น หรือพรรคการเมือง

-๒๒.๒ ผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง สามารถไปร่วมงานประเพณี ต่างๆ เช่น งานแต่งงาน
งานบวช งานศพ หรือพวงหรีดดอกไม้สดได้ แต่ต้องไม่มีการให้เงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ในกรณีที่ฝ่ายเจ้าภาพ
ได้จัดเตรียมสิ่งของตามพิธีการไว้ให้มอบในงานด้วย เช่ น ผ้าบังสุกุล หรือระบุ ชื่อไว้ –เป็นประธานในงานกฐิน
โดยผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองไม่ได้มอบเงินหรือทรัพย์สิ นของตนเอง สามารถกระทาได้ แต่ทั้งนี้ เจ้าภาพงาน
จะประกาศชื่อ และ/หรือพรรคการเมือง ในลักษณะช่วยผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้น
หาเสียงเลือกตั้งไม่ได้
๒.๓ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สามารถหาเสียงเลือกตั้งนอกเวลาราชการ ให้แก่ตนเอง
ผู้สมัครอื่น หรือพรรคการเมืองได้ แต่ต้องไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ กระทาการใดๆ เพื่อเป็นคุณ หรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
๓. หน่วยงานของรัฐ
๓.๑ หน่ ว ยงานของรั ฐ สามารถด าเนิ น การตามอ านาจหน้ า ที่ ได้ ต ามปกติ เช่ น การจั ด
ประชุมสัมมนา การจัดงานกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ การจัดงานเทศกาลตามประเพณี และต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้
- ให้ ข้ า ราชการ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งในสั ง กั ด ของราชการส่ ว นกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภ าค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิส าหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- ให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
- นั บ แต่ มี พ ระราชกฤษฎี ก าให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรจนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง
การแต่ งตั้ ง โยกย้ าย ข้ าราชการ พนั ก งาน ให้ กระท าเท่ าที่ จ าเป็ น เพื่ อมิ ให้ กระทบต่ อ การ
เลือกตั้ง
- ให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนสถานที่
เพื่อใช้เป็ น สถานที่ในการจัดการเลือกตั้ง และสนับสนุนสถานที่ปิดประกาศ และแผ่ นป้าย
หาเสียงเลือกตั้ง
- ให้มีการสนธิกาลังระหว่างทหาร ตารวจ พลเรือน และอาสาสมัครด้านความปลอดภัยเพื่อ
คุ้มครองประชาชนและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความปลอดภัย
๓.๒ การจัดทาเอกสารเผยแพร่ผ ลงานของรัฐมนตรี ปฏิทินปีใหม่ ที่มีรูป และ/หรือผลงานของ
รั ฐ มนตรี ให้ จั ด ท าเผยแพร่ ในนามของหน่ ว ยงานเท่ า นั้ น และต้ อ งระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ มี ลั ก ษณะเข้ า ข่ า ย
เป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือพรรคการเมือง
๓.๓ การจัดทาแผ่นป้ายต้อนรับการมาตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการต่างๆ ที่มา
ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ให้พึงระมัด ระวังมิให้เข้าข่ายเป็นการจัดทาป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส่วนการจัดทา
แผ่นป้ายต้อนรับหรือป้ายขอบคุณพรรคการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถกระทาได้ เนื่องจาก
ต้องวางตัวเป็นกลางตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี

-๓4. การปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
4.1 การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
4.1.1 การปิดประกาศให้จัดทาประกาศโดยกาหนดให้จัดทาเป็นแนวตั้งมีขนาดไม่เกิน 30 เซนติเมตร
x 42 เซนติเมตร (กระดาษขนาด A3)
4.1.2 การจัดทาแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้จัดทาได้โดยมีขนาดไม่เกิน 130 เซนติเมตร
x 245 เซนติเมตร
4.1.3 การจัดทาประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของ
ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ชัดเจนของแผ่นป้ายและประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
4.1.4 จานวนและสถานที่ในการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้ แทนราษฎร
พ.ศ. 2561 แต่กรณีที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลื อ กตั้ ง โดยวิ ธี ก ารจั ด ท าขนาดและจ านวนและสถานที่ ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
และผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดประกาศกาหนดในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด
4.2 การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทาการพรรคการเมือง สาขาพรรคการเมือง ตัวแทนพรรค
การเมืองประจาจังหวัด หรือศูนย์อานวยการเลือกตั้ง สามารถติดได้สถานที่ละ 1 แผ่น ขนาดไม่เกิน 400 เซนติเมตร
x 750 เซนติเมตร
4.3 การดาเนินการเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองต้องเก็บ
รักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง

สานักกฎหมายและคดี
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

