แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคานวณค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี *
------------------------------------------------1. หลักการ
หลักการ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเรียบร้อยในการหาเสียงเลือกตั้งโดยมีโอกาสเท่าเทียมกัน
“การหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิกจากชุมชน
เพื่อให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น แล้วแต่กรณี
“การหาเสียงร่วมกัน” มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน กล่าวคือ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งด้วยกัน
(2) เป็นผู้ สมัครรับเลือกตั้งที่มีพื้นที่ของเขตเลือกตั้งทับซ้อนกัน กล่าวคือ ผู้ สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายก
เทศมนตรีและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมีพื้นที่ทับซ้อนกัน โดยการคานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
เลือกตั้งเฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน
(3) อย่างน้อยต้องมีหมายเลขประจาตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งนี้ จะมีชื่อหรือรูปภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
หรือไม่ก็ได้ ในประกาศและแผ่น ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ใช้เป็น ข้อมูล ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ สมัครรับเลื อกตั้ง เป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได้
“การช่วยหาเสียง” หมายถึง การหาเสียงโดยผู้ช่วยหาเสียง รวมทั้งบุคคลอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งว่าจ้าง
ให้ดาเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะต้องนามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เว้นแต่การหาเสียง
รวมกันเป็นหมู่คณะระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้งร่วมกันในลักษณะเป็นทีมเดียวกัน ไม่ถือเป็นผู้ช่วยหาเสียง และไม่ ต้องนามาคานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

2. ประกาศและแผ่นป้าย
2.1 ขนาด
2.1.1 ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. และมีขนาดความยาว
ไม่เกิน 42 ซม.
2.1.2 แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. และมีขนาดความยาว
ไม่เกิน 245 ซม.
2.2 รายละเอียดในประกาศและแผ่นป้าย
2.2.1 รายละเอียดหรือข้อมูลในประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง
สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติ เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง และอาจ
* โดยสานักกิจการพรรคการเมือง สานักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ และสานักกฎหมายและคดี
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นาภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
2.2.2 กรณีนาข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง หรือการนาภาพบุคคลอื่นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จะต้องได้รั บ ความยิน ยอมจากพรรคการเมืองหรือ บุคคลนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่ งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2.2.3 ประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ต้องระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสีย ง
เลือกตั้ง
2.2.4 กรณีเลือกตั้งร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
สามารถขึ้นป้ายร่วมกันได้ทั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกัน และต่างเขตเลือกตั้ง โดยวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามข้อ 2.6 การคานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
2.3 จานวน
2.3.1 จานวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเทศบาลประกาศกาหนด
2.3.2 การกาหนดจานวนประกาศและจานวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของเทศบาลแต่ล ะ
ประเภท จาแนกได้ ดังนี้
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครและนายกเทศมนตรีนคร
(ก) ประกาศ จัดทาได้ไม่เกิน 10 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข) แผ่นป้าย จัดทาได้ไม่เกิน 5 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองและนายกเทศมนตรีเมือง
(ก) ประกาศ จัดทาได้ไม่เกิน 5 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข) แผ่นป้าย จัดทาได้ไม่เกิน 3 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบลและนายกเทศมนตรีตาบล
(ก) ประกาศ จัดทาได้ไม่เกิน 5 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ข) แผ่นป้าย จัดทาได้ไม่เกิน 3 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.4 การปิดประกาศและติดแผ่นป้าย
2.4.1 สถานที่ปิด
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ได้เฉพาะ
สถานที่ ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าเทศบาลประกาศก าหนดไว้ เ ท่ า นั้ น และต้ อ งไม่ เ กิ น จ านวน
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลประกาศกาหนด โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตราย
แก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน
และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ให้สอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลผู้ออกประกาศว่าสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
บริเวณใดตามที่ประกาศได้บ้าง
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2.4.2 กรณีป้ายชารุดเสียหาย
ในกรณีที่ประกาศและแผ่ นป้ายเกี่ยวกับการหาเสี ยงเลือกตั้ง ที่ได้ปิดหรือติดตั้งไว้แล้ ว ช ารุด
หรือเสียหาย ผู้สมัครสามารถดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อนับรวมในขณะที่ปิดต้องไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลประกาศกาหนด เช่น ในเขตเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจาเทศบาลกาหนดจานวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้ไม่เกิน จานวน 15 ป้าย และผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ได้ดาเนินการติดแผ่นป้ายแล้ว จานวน 15 ป้าย ต่อมาแผ่นป้ายชารุดหรือเสียหาย จานวน 5 ป้าย ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สามารถดาเนิ นการปรั บปรุ งซ่อมแซมหรื อเปลี่ ยนแปลงแผ่ นป้ายได้ ไม่เกิน จานวน 5 ป้าย โดยให้ นับจานวน
แผ่นป้ายเท่ากับ 15 ป้าย ไม่นับจานวนเพิ่มเนื่องจากเป็นการซ่อมแซมป้ายเดิมทีช่ ารุด เป็นต้น
2.5 การนับจานวน
กรณีการจัดทาประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงที่มีข้อมูลของผู้สมัครร่วมกันหลายคน การพิจารณาว่า
จานวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งเป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใด ให้พิจารณาว่า
ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดเป็นผู้ว่าจ้างจัดทาประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวก็ให้นับ
เป็นของผู้สมัครรับเลือกตั้งรายนั้น
2.5.1 กรณีผู้สมัครว่าจ้างจัดทาคนเดียว
ให้นับเป็นจานวนประกาศและจานวนแผ่นป้ายที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ว่าจ้างสาหรับผู้สมัครนั้นคนเดียว
2.5.2 กรณีผู้สมัครเป็นผู้ว่าจ้างจัดทาร่วมกัน
การจั ด ท าประกาศและแผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งร่วมกัน โดยระบุชื่อตัว ชื่อสกุลเป็นผู้ว่าจ้างจัดทาร่วมกัน ให้นับเป็นจานวนประกาศ
และจานวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ปรากฏชื่อผู้ว่าจ้างจัดทาทุกคน ดังนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
จะต้องคานึงถึงประกาศกาหนดเกี่ยวกับจานวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลประกาศกาหนด
ทั้งนี้ กรณีนาแผ่นปลิวหรือแผ่นพับไปติดบริเวณสถานที่ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาล
ประกาศกาหนด ให้นับรวมเป็นจานวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วย
2.6 การคานวณค่าใช้จ่ายในการหาเสียง
ให้คานวณตามค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงในการเลือกตั้ง
2.6.1 กรณีประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มีข้อความหรือรูปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลเพียงคนเดียวเฉพาะตนเอง ให้คานวณตามค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้จ่ายจริง
ตามหลั กฐานใบเสร็จรับ เงิน ไม่ว่าผู้สมัครจะติดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสี ยงเลื อกตั้งทั้งหมด
หรือไม่ก็ตาม เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลกาหนดจานวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ให้ปิดประกาศได้ไม่เกิน จานวน 20 ป้าย ผู้สมัครสั่งจ้างทาแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจานวน 20 ป้าย
และติดตั้งแผ่นป้าย จานวน 18 ป้าย การคานวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ต้องคานวณค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริง
ตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินคือจานวน 20 ป้าย เป็นต้น
2.6.2 กรณีประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มีข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งเดียวกันและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีร่วมกัน ให้คานวณค่าใช้จ่าย
ในการหาเสียงเลือกตั้งเฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน
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2.6.3 กรณี ป ระกาศและแผ่ น ป้ ายเกี่ย วกับการหาเสี ยงเลื อกตั้ง ที่ มีข้ อมูล ของผู้ สมั ค รรั บเลือ กตั้ ง
เป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ขึ้นป้ายร่วมกันทุกเขตเลือกตั้งในเขตเทศบาลนั้น เช่น กรณีผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลติดป้ายหาเสียงร่วมกันทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง หรือ 3 เขตเลือกตั้ง หรือ 4 เขตเลือกตั้ง
ในแผ่นป้ายเดียวกัน ร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรี อีก 1 คน การคิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ให้คิดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ของเขตเลือกตั้งที่ติดแผ่นป้ายนั้น เฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน เช่น แผ่นป้ายดังกล่าวติดตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1
ให้คิดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเฉลี่ยจานวนเงินเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและผู้สมัครสมาชิก
สภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งที่ 1 เท่านั้น ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งอื่น ไม่นามาคานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งสาหรับแผ่นป้ายที่ติดในเขตเลือกตั้งที่ 1 เป็นต้น
2.6.4 กรณีที่ผู้สมัครจัดทาประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนแปลงประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ชารุดหรือเสียหาย ผู้สมัครต้องนาค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นมาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย

3. ผู้ช่วยหาเสียง
3.1 กรณีสามี ภรรยา และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ถือว่า
เป็นผู้ช่วยหาเสียง ไม่ต้องแจ้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบ และไม่ต้องนามารวมคานวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
3.2 กรณีผู้ สมัครรั บ เลื อกตั้งเป็ นนายกเทศมนตรีหรือสมาชิกสภาเทศบาลมีผู้ช่ว ยหาเสี ยงเลื อกตั้ง
ต้องแจ้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบก่อนวันดาเนินการ และนามาคานวณเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งด้วย โดยต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียงตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่าในจังหวัดนั้น
3.3 กรณีมีผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงมาช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี
หรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยว่าจ้างให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเมื่อดาเนินการตามงานจ้างเสร็จสิ้นแล้ว
ผู้รั บจ้ างก็เสร็ จสิ้ นภารกิจ โดยมิได้มอบหมายให้เป็นผู้ ช่ว ยหาเสียง ไม่ถือว่าบุคคลดังกล่าวกระทาในฐานะ
ผู้ช่วยหาเสียง แต่ต้องนามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย เช่น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจ้างบุคคลมาช่วย
ติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียง โดยไม่ได้พูดหาเสียงหรือจูงใจให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และไม่ได้มอบหมาย
หรือสั่งการให้เป็นผู้ช่วยหาเสียง ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงาน และนามาคานวณเป็นใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งด้วย เป็นต้น
3.4 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งเดียวกันใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการหาเสียง
เลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบก่อนวันดาเนินการ ให้คิดคานวณ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้ช่วยหาเสียงโดยเฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน
3.5 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใช้ผู้ช่วยหาเสียงในการหาเสียง
เลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบก่อนวันดาเนินการ ให้คิดคานวณ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้ช่วยหาเสียงให้เฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน
3.6 กรณีผู้ สมัครรั บเลื อกตั้งเป็ นสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลื อกตั้งอื่นมาช่ว ยกันหาเสี ยงเลื อกตั้ง
ร่วมกันผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอีกเขตเลือกตั้งหนึ่ง ไม่ต้องแจ้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัดทราบ และไม่ต้องนามาคานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
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4. ยานพาหนะ
4.1 การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงที่ยานพาหนะซึ่งใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ต้องนับ
เป็นจานวนประกาศหรือแผ่นป้ายตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาเทศบาลกาหนด แต่ต้องนามารวม
คานวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
4.2 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลในเขตเลือกตั้งเดียวกันใช้ยานพาหนะในการหาเสียง
เลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบ โดยให้คิดคานวณค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งโดยเฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน
4.3 กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลใช้ยานพาหนะในการหาเสียง
เลือกตั้งร่วมกัน ต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบ โดยให้คิดคานวณค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งโดยเฉลี่ยจานวนเงินเท่ากันทุกคน

---------------------------------------------------------

