เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ………………………………………………………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ........... แผ่น
ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................. ช่องทาง

เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................. ช่องทาง

เพิ่มเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................ ช่องทาง

ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................ ช่องทาง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยื่นมาพร้อมนี้
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๐ เป็นต้น ที่กาหนดไว้ และขอรับรองว่า
เป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..........................................................)

โทรศัพท์ ที่ทาการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................
อีเมล์ .....................................

ตัวอย่าง
บ้านเลขที่ 0 หมู่ 1 ต.ทับเที่ง อ.เมือง จ.ตรัง
เขียนที่ ..............................................................
8
2564
ตุลาคม
วันที่ .....................
เดือน ..............................................
พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
เรียน ผู………………………………………………………………

2 แผ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ...........
ใจสะอาด
นายใจซื่อ
ข้าพเจ้า ชื่อ ...............................................
นามสกุล ..............................................................
0000000000000
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………
ส.อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด ....................
เขตเลือกตั้ง
1 หมายเลข ........
1
ที่ ...........
นายก อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
1
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................
หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงค์ขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
2
ขอใช้การหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
จานวน .................
ช่องทาง
เปลี่ยนแปลงการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................. ช่องทาง

เพิ่มเติมการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................ ช่องทาง

ยกเลิกการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

จานวน ................ ช่องทาง

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ยื่นมาพร้อมนี้
ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๐ เป็นต้น ที่กาหนดไว้ และขอรับรองว่า
เป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(..........................................................)

เอกสารแนบประกอบด้วย
1. ภาพถ่ายหน้า facebook หรือ ไลน์ เป็นต้น พร้อมเซ็นชื่อรับรองเอกสารทุกแผ่น

000 000000 โทรศัพท์มือถือ................................................
000 0000000
โทรศัพท์ ที่ทาการ.................................
0000@0000000
อีเมล์ .....................................

เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ......................................................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ........... แผ่น
ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)……..…
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..…
จังหวัด .......................... หมายเลข ........ มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
เนื่ องจากได้มีบุ คคลใดที่มิ ได้เป็ นผู้ ส มัครหรือพรรคการเมืองใช้ จ่ายในการหาเสี ยงเลื อกตั้ งทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้ าพเจ้ าฯ ขอแจ้ งเอกสารเกี่ ยวกั บ การหาเสี ยงเลื อกตั้ งทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ที่กาหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..........................................................)

โทรศัพท์ ที่ทาการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................
อีเมล์ .....................................

ตัวอย่าง
บ้านเลขที่ 0 หมู่ 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เขียนที่ ..............................................................
8
ตุลาคม
2564
วันที่ .....................
เดือน ..............................................
พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
เรียน ผู......................................................................................

2 แผ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน ...........
นายใจซื่อ
ใจสะอาด
ข้าพเจ้า ชื่อ ...............................................
นามสกุล ..............................................................
ส.อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
0000000000000 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิ
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………
กสภาท้องถิ่น)……..…
นายก
อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
5 หมายเลข ......../ได้
5
ตรัง
จังหวัด ............................
เขตเลือกตั้งที่ ...........
สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..…
1 มีความประสงค์ขอแจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ตรัง
จังหวัด ..........................
หมายเลข ........
เนื่ องจากได้มีบุ คคลใดที่มิ ได้เป็ นผู้ ส มัครหรือพรรคการเมืองใช้ จ่ายในการหาเสี ยงเลื อกตั้ งทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้ าพเจ้ าฯ ขอแจ้ งเอกสารเกี่ ยวกั บ การหาเสี ยงเลื อกตั้ งทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ ที่กาหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(..........................................................)

*** แจ้งในกรณีที่มีผู้อื่นกระทำการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ผู้สมัคร โดยมีค่าใช้จ่าย เกินกว่า 5000 บาท
- แนบเอกสารที่จัดทำ และเอกสารค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

000 000000
000 000000 โทรศัพท์มือถือ................................................
โทรศัพท์ ที่ทาการ.................................
@0000
อีเมล์ 000
.....................................

เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งรายชื่อและจานวนผู้ช่วยหาเสียง

เรียน …………………………………….............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง

จานวน...................... แผ่น

ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน ……………………………………… ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…
จังหวัด ............................ เขตเลือกตั้งที่ ........... หมายเลข ......../ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..…
จังหวัด ............................ หมายเลข ........ มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้
จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................. คน

เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................. คน

เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ ………………….. บาทต่อวัน และให้
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๕ เป็นต้น ที่กาหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..........................................................)

โทรศัพท์ ที่ทาการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................
อีเมล์ .....................................

บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
ข้าพเจ้า ชื่อ ................................................................... นามสกุล ........................................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง……(สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น)….จังหวัด............................ หมายเลข...................
เขตเลือกตั้งที่ .......
จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................. คน

เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................. คน

เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ขอแจ้งรายชื่อและจานวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี้
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ชื่อ - สกุล

เลขประจาตัวประชาชน

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(........................................................................)

ตัวอย่าง

านเลขที่ 0 หมู่ 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เขียนที่ บ้..............................................................

ตุลาคม
8
2564
วันที่ .....................
เดือน ..............................................
พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งรายชื่อและจานวนผู้ช่วยหาเสียง
้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
เรียน ผู…………………………………….............................

5
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
จานวน......................
แผ่น
ใจสะอาด
นายใจซื่อ
ข้าพเจ้า ชื่อ ...............................................
นามสกุล ..............................................................
ส.อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
0000000000000 ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิ
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………
กสภาท้องถิ่น)…….…
นายก
บเที
่ยง อ.เมือง
ตรัง
5 หมายเลข ......../ได้
5 สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหอบต.ทั
จังหวัด ............................
เขตเลือกตั้งที่ ...........
ารท้องถิ
่น)..…
1 มีความประสงค์แจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง ดังนี้
ตรัง
จังหวัด ............................
หมายเลข ........
5 คน
จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง
จานวน .................
เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................. คน

เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน
315
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคนละ …………………..
บาทต่อวัน และให้
ผู้ช่วยหาเสียงมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
** ระบุให้ทำหน้าที่อะไรบ้าง
๑. ………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ผู้ช่วยหาเสียงตามบัญชีรายชื่อที่ยื่นมาพร้อมนี้ ได้ปฏิบัติ ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ข้อ ๑๕ เป็นต้น ที่กาหนดไว้ และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(..........................................................)
เอกสารแนบประกอบด้วย
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ช่วยเหลือหาเสียง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

000 0000000
000 000000 โทรศัพท์มือถือ................................................
โทรศัพท์ ที่ทาการ.................................
000@0000000
อีเมล์ .....................................

ตัวอย่าง
บัญชีรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง
นายใจซื่อ
ใจสะอาด
ข้าพเจ้า ชื่อ ...................................................................
นามสกุล ........................................................
ส.อบต.ทับเที่ยง / นายก อบต. ทับเที่ยง
1
ตรัง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง……(สมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น)….จังหวัด............................
หมายเลข...................
1
เขตเลือกตั้งที่ .......
จ้างผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

5
จานวน .................
คน

เปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................. คน

เพิ่มเติมผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ยกเลิกผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้ง

จานวน ................ คน

ขอแจ้งรายชื่อและจานวนผู้ช่วยหาเสียง ตามรายชื่อ ดังนี้
ลาดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ชื่อ - สกุล

นาย ก. กา
นางสาว ข.
นางสาว ค.
นาย จ.
นาย อ.

เลขประจาตัวประชาชน

หมายเหตุ

00000000000000
00000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000

ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(........................................................................)

เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง

เรียน ……………………………..……………………………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ........... แผ่น
ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงค์แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กาหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..........................................................)

โทรศัพท์ ที่ทาการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................
อีเมล์ .....................................

ตัวอย่าง
ข้าพเจ้า ชื่อ .................................................. นามสกุล .............................................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................... จังหวัด ..................... ..............
หมายเลข .............เขตเลือกตั้งที่ ................
พาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ทะเบียนพาหนะ

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(.......................................................)

ตัวอย่าง
บ้านเลขที่ 0 หมู่ 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เขียนที่ ..............................................................
2564
8
ตุลาคม
วันที่ .....................
เดือน ..............................................
พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
เรียน ……………………………..……………………………………

5 แผ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ...........
นายใจซื่อ
ใจสะอาด
ข้าพเจ้า ชื่อ ...............................................
นามสกุล ..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน 0000000000
ส.อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด ....................
เขตเลือกตั้ง
1
1 หมายเลข ........
ที่ ...........
นายก อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
1
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................
หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงค์แจ้งพาหนะที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กาหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(..........................................................)
** เอกสารแนบประกอบด้วย
1.1 รถแห่หาเสียง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนขับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และสำเนาทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ รถแห่หาเสียง
1.2 รถส่วนตัว รถยนต์/รถจักรยานยนต์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คนขับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และสำเนาทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์
000 000000 โทรศัพท์มือถือ................................................
000 000000
โทรศัพท์ ที่ทาการ.................................
000@00000
อีเมล์ .....................................

ตัวอย่าง

ใจสะอาด
นายใจซื่อ
ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................................
นามสกุล .............................................................
บเที่ยง / นายก อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.ทั
...............................................................................................
จังหวัด ...................................
1
1
หมายเลข .............เขตเลื
อกตั้งที่ ................
แจ้งพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
ลาดับที่
ทะเบียนพาหนะ
1.
1กกก 1111
2.
2กก 2222
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

หมายเหตุ
รถส่วนตัว
รถแห่หาเสียง

ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(.......................................................)

เขียนที่ ..............................................................
วันที่ ..................... เดือน .............................................. พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

เรียน ……………………………..……………………………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ........... แผ่น
ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................... นามสกุล ..............................................................
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด .................... เขตเลือกตั้ง
ที่ ........... หมายเลข ........
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................ หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงค์แจ้งวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กาหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(..........................................................)

โทรศัพท์ ที่ทาการ................................. โทรศัพท์มือถือ................................................
อีเมล์ .....................................

ตัวอย่าง
ข้าพเจ้า ชื่อ .................................................. นามสกุล .............................................................
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ............................................................................................... จังหวัด ...................................
หมายเลข .............เขตเลือกตั้งที่ ................
แจ้งการจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
1. วันที่ ....................เดือน ................................... พ.ศ. 2564
สถานที่ ..................................................................................................
เวลา .......................................................................................................
2. วันที่ ....................เดือน ................................... พ.ศ. 2564
สถานที่ ..................................................................................................
เวลา .......................................................................................................
3. วันที่ ....................เดือน ................................... พ.ศ. 2564
สถานที่ ..................................................................................................
เวลา .......................................................................................................
4. วันที่ ....................เดือน ................................... พ.ศ. 2564
สถานที่ ..................................................................................................
เวลา .......................................................................................................

ลงชื่อ
(.......................................................)

ตัวอย่าง

บ้านเลขที่ 0 หมู่ 1 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
เขียนที่ ..............................................................
2564
ตุลาคม
8
วันที่ .....................
เดือน ..............................................
พ.ศ. ........................
เรื่อง

ขอแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง
เรียน ……………………………..……………………………………

5 แผ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จานวน ...........
ใจสะอาด
นายใจซื่อ
ข้าพเจ้า ชื่อ ...............................................
นามสกุล ..............................................................
000000000000
เลขประจาตัวประชาชน ………………………………………
ส.อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…..…(สมาชิกสภาท้องถิ่น)…….…จังหวัด ....................
เขตเลือกตั้ง
1 หมายเลข ........
1
ที่ ...........
นายก อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
1
ตรัง
ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็น…(ผู้บริหารท้องถิ่น)..… จังหวัด ............................
หมายเลข ........
…(พรรคการเมืองที่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ผู้สมัคร)..… จังหวัด ...........................
มีความประสงค์แจ้งวัน เวลา สถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดที่
แนบมาพร้อมหนังสือนี้
ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๓ (๓) ที่กาหนดไว้
และขอรับรองว่าเป็นความจริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(..........................................................)

** แจ้งกรณีการจัดสถานที่หรือเวทีโฆษณาหาเสียง โดยระบุสถานที่ วัน เวลา
** กรณีปราศัยหาเสียงบนรถแห่หาเสียง (ไม่ต้องแจ้ง)

000 000000 โทรศัพท์มือถือ................................................
000 000000
โทรศัพท์ ที่ทาการ.................................
อีเมล์ 000@000000
.....................................

ตัวอย่าง
ใจสะอาด
นายใจซื่อ
ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................................
นามสกุล .............................................................
ส.อบต.ทับเที่ยง / นายก อบต.ทับเที่ยง อ.เมือง
ตรัง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ...............................................................................................
จังหวัด ...................................
1
1
หมายเลข .............เขตเลื
อกตั้งที่ ................
แจ้งการจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ดังนี้
1. วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ถึง 22 .00 นาฬิกา
2. วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมือง จังหวัดตรัง
ตั้งแต่เวลา 16.00 นาฬิกา ถึง 22 .00 นาฬิกา

ลงชื่อ

นายใจซื่อ ใจสะอาด
(.......................................................)

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผู้บริหารท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะ
ต้ อ งห้ า มในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ มี
ความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๕ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๖ มาตรา 71 และมาตรา ๗๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตัง้ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและ
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ประกาศคณะกรรมการการเลือ กตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่ า คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“กรรมการ” หมายความว่ า กรรมการการเลื อ กตั้ ง ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และให้หมายความรวมถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งด้วย
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“พรรคการเมื อ ง” หมายความว่ า พรรคการเมื อ งตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
“การหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก
จากชุมชน เพื่อให้ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น แล้วแต่กรณี
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“เอกสาร” หมายความว่า กระดาษ สติ๊กเกอร์ หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ที่ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
“วีดิทัศน์” หมายความว่า วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพและเสียงซึ่งสามารถนามาฉาย
ให้เห็นเป็นภาพ เพื่อใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร
“ผู้ช่ว ยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วม
กิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้ง
รายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัด ยกเว้นบุคคล
ในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
“เครื่องดื่ม ” หมายความว่า น้าหรือ ของเหลวทั้งหลายที่บุคคลสามารถดื่มเข้าสู่ร่างกายได้
แต่ไม่หมายความรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
“การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การหาเสียงเลือกตั้ง
ที่กระทาขึ้นโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ
ข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ตามที่ ก ฎหมายก าหนด โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เผยแพร่
แก่ประชาชนโดยทั่วไป
“ผู้ให้บริการ” หมายความว่า ผู้ที่ให้บริการในการเก็บ รักษาข้อมูลเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร
หรื อ ผู้ ใ ด และให้ ห มายความรวมถึ ง ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์
“ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ” หมายความว่า ประกาศของผู้สมัครที่มีลักษณะ
เป็น กระดาษหรือวัสดุอื่น ใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีข้อความหรือรูปที่ผู้สมัครได้จัด ทาเพื่อใช้ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง
“แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ” หมายความว่า แผ่นป้ายของผู้สมัครที่มีลักษณะ
เป็นกระดาษ กระดาน หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันและมีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือรูป
ที่ผู้สมัครได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
“หัวหน้าหน่วยงาน” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อานวยการเขต ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่น
“หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล
ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล ปลัด กรุงเทพมหานคร ปลัด เมืองพัทยา และหัวหน้าพนักงานหรือ
หัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด ” ให้หมายความรวมถึง ผู้อานวยการการเลือกตั้ง
ประจากรุงเทพมหานครด้วย
“ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด ” ให้ ห มายความรวมถึ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานคร
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
กรณีใดที่มิไ ด้กาหนดไว้หรือมีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้นหรือผ่อนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ กรณีที่ผู้สมัครผู้ใดดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งในระหว่างระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้ดาเนินการหาเสียงเลือกตั้ง
ตั้งแต่หนึ่งร้อยแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
(๒) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง ให้ดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งตั้งแต่วันที่
ตาแหน่งว่างลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง
ผู้สมัครที่หาเสียงเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องนาค่าใช้จ่ายในการหาเสียงดังกล่าวมาคิดรวมเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครด้วย
ข้อ ๗ พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยพรรคการเมืองนั้น
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย
หมวด ๒
การหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๑
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๘ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือ
ผู้ ใ ด แล้ ว แต่ ก รณี สามารถใช้ วิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ง ทางอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ด้ว ยตนเอง หรื อ มอบ
หรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลดาเนินการแทนได้ ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

(๑) เว็บไซต์
(๒) โซเซียลมีเดีย
(๓) ยูทูป
(๔) แอปพลิเคชัน
(๕) อีเมล์
(๖) เอสเอ็มเอส
(๗) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
ข้อ ๙ การหาเสียงเลือกตั้งตามข้อ ๘ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี
สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาของตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของ
พรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
พร้ อ มระบุ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล ที่ อ ยู่ ข องผู้ ว่ า จ้ า ง ผู้ ผ ลิ ต จ านวน และวั น เดื อ นปี ที่ ผ ลิ ต ไว้ บ ริ เ วณ
ที่เห็นได้ชัดเจนด้วย
ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง หรือการนาภาพบุคคลเพื่อใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อ
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
และอาจนาภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๒
การแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๑๐ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง
แล้ ว แต่ ก รณี แจ้ ง วิ ธี ก าร รายละเอี ย ด ช่ อ งทาง ระยะเวลาในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง โดยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบ ให้ผู้อานวยการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบก่อนดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการแจ้ ง วิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง โดยวิ ธีก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามส่วนนี้
คณะกรรมการอาจกาหนดวิธีการแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ส่วนที่ ๓
การหาเสียงเลือกตัง้ โดยบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ข้อ ๑๑ ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้สมัครผู้ใด แสดงชื่อและ
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๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดที่สามารถระบุเจาะจง
ตัวบุคคลที่ดาเนินการได้
สื่อที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุชื่อและชือ่ สกุล
หรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดทา
การแสดงตนและระบุข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง อาจกระทาในรูปแบบตัวอักษร ภาพ
หรือเสียงก็ได้
ข้อ ๑๒ บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายการค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ รวมแล้วเกินกว่าห้าพันบาท
ให้ผู้นั้นแจ้งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อผู้สมัครทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครแจ้งให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดทราบ เพื่อรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
(๑) ค่าจ้างจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ค่าตอบแทนในการดาเนินการ ไม่ว่าด้วยวิธกี ารใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย
อีเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึงการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งรายละเอียดตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบ
ข้อ ๑๓ ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รผู้ ใ ดยิ น ยอมหรื อ ไม่ คั ด ค้ า นการใช้ จ่ า ยในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง
โดยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องบุค คลที่ มิ ได้ เ ป็น ผู้ ส มั ค รหรื อ พรรคการเมือ ง ให้ นั บ รวมรายการ
ใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครนั้นด้วย
ส่วนที่ ๔
การดาเนินการเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง
ข้อ ๑๔ เมื่ อ มี ค วามปรากฏต่ อ คณะกรรมการว่ า ผู้ ส มั ค ร พรรคการเมื อ ง หรื อ ผู้ ใ ด
แล้วแต่กรณี มีการกระทาที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือเป็นการต้องห้าม ตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ (๔) ให้คณะกรรมการสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ
ลบข้อมูล และให้เลขาธิการแจ้งคาสั่งให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ที่กระทาการ
ไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติตามคาสั่งนั้นโดยเร็ว
กรณีการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง
ดาเนินการแทนก็ได้ เมื่อกรรมการที่ได้รับมอบหมายออกคาสั่งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เลขาธิการรายงาน
ต่อคณะกรรมการเพื่อทราบโดยเร็ว
เมื่อผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้รับรายงานหรือพบเหตุการณ์หาเสียงเลือกตั้ง
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้อง ให้รายงานต่อเลขาธิการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง
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กรณีผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี ไม่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล
ภายในเวลาที่กาหนด ให้เลขาธิการแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้องพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
และผู้ให้บริการเพื่อพิจารณาดาเนินการ หากมีค่าใช้จ่าย ให้ผู้สมัครนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกรณีที่ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดไม่ดาเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูล
ตามวรรคสี่ คณะกรรมการอาจนามาเป็นเหตุดาเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวนและการวินิจฉัยชี้ขาดได้
หมวด ๓
ผู้ช่วยหาเสียง
ข้อ ๑๕ ผู้ ส มั ค รที่ ป ระสงค์ จ ะมี ผู้ ช่ ว ยหาเสี ย งเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง
ในเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง
รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ทราบก่อนวันดาเนินการ ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเก็บรวบรวมเอกสารที่ผู้สมัคร
แจ้งมานั้นไว้ที่สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
การหาเสียงเลือกตั้งของผู้ช่วยหาเสียงตามวรรคหนึ่ง ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ
เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม สาหรับผู้ช่วยหาเสียง และให้ผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียง
ที่ได้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่า
ในกรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียง
จะดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้
กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้น ให้ผู้สมัครดาเนินการ
แจ้งไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งนั้น
ข้อ ๑๖ ในกรณี บุ ค คลใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ผู้ ช่ ว ยหาเสี ย งของผู้ ส มั ค รตามหมวดนี้ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ ใน
การหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครแจ้งเหตุการณ์นั้นให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบโดยเร็ว
หมวด ๔
การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๑๗ ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทาและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทาและ
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดาเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด ท าและปิ ด ประกาศเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง มี ข นาดความกว้ า งไม่ เ กิ น
๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร
(๒) จั ด ท าและติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง มี ข นาดความกว้ า งไม่ เ กิ น
๑๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร
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ข้อ ๑๘ ประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ตามข้อ ๑๗ ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาตัวของผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง
สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คาขวัญ ข้อมูลประวัติ
เฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปี
ที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชดั เจนของประกาศเกีย่ วกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง
ในกรณีการน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมื องตามวรรคหนึ่ง หรือการนาภาพบุคคลเพื่อใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้ง จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาจนาภาพ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน
มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้
ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอานาจ
ในการประกาศกาหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) จานวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้
(2) หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศเกี่ ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง
(3) สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
จานวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ไม่เกินห้าเท่าของจานวน
หน่ ว ยเลือ กตั้ง และจานวนแผ่ น ป้า ยเกี่ย วกับ การหาเสีย งเลือ กตั้ง ที่ผู้ สมั ครจั ด ท าได้ไม่ เกิ นสามเท่า
ของจานวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีการเลือกตั้งเทศบาลนคร กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จานวนของประกาศ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทาได้ไม่เกินสิบเท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้ง และจานวน
แผ่น ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัด ทาได้ไม่เกินห้าเท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งของ
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งไม่ เ กิ น จ านวนที่ ผู้ อ านวยการการเลื อ กตั้ ง
ประจาจังหวัดประกาศกาหนด
ก่อนประกาศกาหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานหรือ
หารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เมื่ อ ออกประกาศดั ง กล่ า วแล้ ว
ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับ
การหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ติดแผ่นป้ ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งต้องคานึงถึงความเหมาะสม

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและ
ทัศนวิสัยที่ดีไ ม่เกิด อัน ตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร
ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนดเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว ให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบอายุของสภาท้องถิ่นนั้น
ข้อ ๒๐ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสีย งเลือกตั้งหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง ผู้สมัครสามารถกระทาได้เฉพาะสถานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ กรณี ที่ ผู้ สมั ครปิด ประกาศเกี่ย วกับการหาเสีย งเลื อกตั้งหรือติด แผ่ นป้ายเกี่ยวกับ
การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ไม่ ถู ก ต้ อ งตามหมวดนี้ ให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน หั ว หน้ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ผู้ ส มั ค รให้ แ ก้ ไ ขให้ ถู ก ต้ อ งภายในระยะเวลาที่ ก าหนด และหาก
ไม่ดาเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ผู้มีอานาจข้างต้นมีอานาจรื้อถอน ทาลาย ปลดออก
ปกปิด หรือลบข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ โดยให้คิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครนั้น และคณะกรรมการอาจนามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดได้
หมวด ๕
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๒๒ ห้ามผู้สมัครดาเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดดาเนินการนาสถาบัน
พระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๒๓ ห้ามผู้สมัครหาเสียงเลือกตั้ง หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ ใดหาเสียงเลือกตั้ง
ในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการวาง หรือโปรยในที่สาธารณะ
(๒) แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่มิได้มีการระบุชื่อตัว ชื่อสกุล
ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน
(๓) ใช้พาหนะต่าง ๆ ในการหาเสียงเลือกตั้ง หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบตามแบบที่กาหนดท้ายระเบียบ
(๔) หาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคาที่รุนแรง หรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่
(๕) ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ ให้แก่ผู้ใดตามปกติ
ประเพณีต่าง ๆ
(๖) หาเสียงเลือกตั้งโดยนาชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์
คาขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๒๙ ก

หนา้ ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

(๗) จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ใช้บังคับ ให้การหาเสียงเลือกตั้งปฏิบัติตามระเบียบนี้นับแต่วันที่คณะกรรมการประกาศกาหนดให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๘๕ ก

หนา้ ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียง
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๖๖
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาเสี ย ง
และลั ก ษณะต้ องห้ า มในการหาเสี ย งเลื อ กตั้งสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรือ ผู้ บริหารท้ องถิ่ น (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๓/๑ และข้อ ๒๓/๒ ของระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
“ข้อ ๒๓/๑ ห้ ามผู้สมัครกระทาหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทาการสารวจ
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนโดยมี เจตนาไม่ สุ จ ริต มี ลั ก ษณะเป็ นการชี้ นาหรื อ มีผ ลต่อ การตัด สิ น ใจ
ในการลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง
ข้อ ๒๓/๒ ห้ ามผู้สมัครกระทาหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดกระทาการเปิดเผย
หรือเผยแพร่ผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างเวลา
เจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้ง”
ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

