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วิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

โดย

นายพลฏัฐ์ นิลเนาวรัตน 
รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง

ประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช



1.  รั์ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2560
2.  พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
3.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะ 

ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2563

4.  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่ือง ประเภทของค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2563



พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

มาตรา ๖๖ เพ่ือให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยง
ธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของ      
ผู้สมัครกไ็ด้

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว 
ห้ามผู้สมัครด าเนินการหรือยินยอมให้มีการด าเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มีลักษณะดังกล่าว

ผู้สมัครผู้ใดมีผู้ช่วยหาเสียงจ านวนเท่าใด ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทน
ผู้ช่วยหาเสียง ทั้งนี้ ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด

ค่าตอบแทนตามวรรคสามต้องน าไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งด้วย



ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง (ม.64 และระเบียบฯ ข้อ 6)

 กรณีครบวาระตั้งแต่ 180 วันก่อนวันครบวาระจนถึง เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ต าแหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 กรณียุบสภา ตั้งแต่วันยุบสภาถึงเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 กรณีสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่มีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ จนถึงเวลา 18.00 น.                

ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
 กรณีสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ จะหาเสียงเลือกตั้งมิได้ เว้นแต่ กกต.จะมีมติเป็นอย่างอื่น

โดยค านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรม

 กรณีการเลือกตั้งครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศ  ให้มีการเลือกตั้ง จนถึงเวลา 18.00 น.    
ของวันก่อนวันเลือกตั้ง



วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ระเบียบฯ ข้อ 8 - 10)

 ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์                
ได้ด้วยตนเองหรือมอบหรือว่าจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลด าเนินการแทนได้

 ด้วยวิธีการ
(1) เว็บไซต์ (5) อีเมล์
(2) โซเชียลมีเดีย (6) เอสเอ็มเอส
(3) ยูทูป (7) สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท
(4) แอปพลิเคชั่น



วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ (ต่อ)

 สามารถระบุ ชื่อ รูปถ่าย หมายเลขผู้สมัคร ชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรคการเมือง 
สัญลักษณ์  นโยบายผู้สมัคร คติพจน์ ค าขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เก่ียวกับตัวผู้สมัคร

 พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวัน เดือน ปี ที่ผลิตไว้
บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน

 การน าข้อมูลพรรคการเมืองหรือภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียง
 ต้องได้รับความยินยอม
 ไม่ขัดต่อ ม. 34 พ.ร.บ. เลือกตั้ง ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562

 อาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ใน อปท. เดียวกันมาใช้ในการหาเสียง
เลือกตั้งด้วยก็ได้



การแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

▰ ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง
- แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงรวมทั้งหลักฐานอื่น 

ที่เก่ียวข้อง

- ให้ ผอ.กต.จว. ทราบ ก่อนด าเนินการ



การหาเสียงเลือกต้ังโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยบุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง (ระเบียบ ฯ ข้อ 11 – 13)

 ให้แสดงชื่อและชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลหรือาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายใด ท่ีสามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลท่ีด าเนินการได้

 สื่อที่ผลิต ต้องระบุชื่อและชื่อสกุลหรือชื่อนิติบุคคลของผู้จัดท า
 กรณีมีรายการค่าใช้จ่าย (ค่าจ้างจัดท าสื่อ/ค่าตอบแทนในการด าเนินการ) รวมกัน

เกินกว่า 5,000 บาท ให้แจ้งค่าใช้จ่ายต่อผู้สมัครทราบ ให้ผู้สมัครแจ้งให้ ผอ.กต.จว. 
ทราบ เพื่อรวมเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

 กรณีผู้สมัครยินยอมหรือไม่คัดค้าน ให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ
ผู้สมัคร



วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่นิยมกันมาก



มีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ได้ 
หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ถูกต้อง กกต.มีอ านาจสั่งให้เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือลบ
ข้อมูลโดยทันที (ม.70)



ผู้ช่วยหาเสียง
“ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็น
บุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ยกเว้น
บุคคลในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย



▰ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งให้
ผู้สมัครแจ้งรายละเอียด หน้าที่และคา่ตอบแทน รวมทั้งหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยหาเสียงตามแบบที่ก าหนดท้ายระเบียบ ให้ ผอ.กต.จว. 
ทราบก่อนวันด าเนินการ

▰ ผู้สมัครสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่มส าหรับ
ผู้ช่วยหาเสียงและจ่ายค่าตอบแทนตามอตัราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ า 

▰ กรณีผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงจะด าเนินการหาเสียง
เลือกตั้งด้วยวิธีการนี้มิได้

ผู้ช่วยหาเสียง  (ระเบียบฯ ข้อ 15 - 16)



▰ กรณีการแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียงใหผู้้สมัครด าเนินการ
แจ้งไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ช่วย 
หาเสียง

▰ กรณีบุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียง เข้าช่วยเหลือในการหา
เสียงให้ผู้สมัครแจ้งให้ ผอ.กต.จว. ทราบโดยเร็ว

ผู้ช่วยหาเสียง  (ระเบียบฯ ข้อ 15 - 16)



ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง (ระเบียบ ฯ ข้อ 22 – 23)
 ห้ามผู้สมัครด าเนินการหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการน าสถาบันพระมหากษัตริย์

มาเก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 ห้ามผู้สมัครหาเสียงหรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงในลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. แจกจ่ายเอกสารโดยวิธีการวางหรือโปรยในทีส่าธารณะ

2. แจกเอกสารหรือวีดีทัศน์ที่มิได้มีการระบุ ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวนและวัน เดือน ปี  

ที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3. ใช้พาหนะต่าง ๆ หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงที่มิได้แจ้งรายละเอียดให้ ผอ.กต.จว. ทราบ

4. หาเสียงโดยใช้ถ้อยค าที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อใหเ้กิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่

5. ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่าง ๆ

6. น าชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรคการเมือง คติพจน์ ค าขวัญ หรือภาพบุคคล โดยมิได้มีหนังสือ                
ให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมือง

7. จงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้



การช่วยผู้สมัครหาเสียงของพรรคการเมือง

• พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครหาเสียงได้
• ต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียง

และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม

• ให้นับรวมค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของผู้สมัคร



การปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. ยาว ไม่เกิน 42 ซม.
 ป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. ยาวไม่เกิน 245 ซม.

ผู้สมัคร
สามารถระบุ

 ชื่อ รูปถ่าย หมายเลข นโยบาย คติพจน  ค าขวัญ ประวัติของผู้สมัคร
 ชื่อ สัญลักษณ ของพรรคการเมือง
 ชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวันเดือนปีที่ผลิต   

ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

หมายเหตุ กรณีน าข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือน าภาพบุคคลเพ่ือใช้ในการหาเสียงต้องได้รับความยินยอมจาก   
บุคคลหรือพรรคการเมืองและไม่ขัดต่อ มาตรา 34 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และอาจน าภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในองค กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

ขนาด



พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏฐข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรั์
กระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด 
หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้

ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจสั่งให้ระงับการ
กระท าน้ันได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ



มีหน้าที่และอ านาจในการประกาศก าหนดเก่ียวกับการหาเสียงเลือกตั้งเลือกตั้ง
ในเรื่องดังต่อไปนี้
 จ านวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

 เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. ไม่เกิน 5 เท่า ของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง
 เทศบาลนคร กทม. เมืองพัทยา ไม่เกิน 10 เท่า ของจ านวนหน่วยเลือกตั้ง

 จ านวนของป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
 เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. ไม่เกิน 3 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง
 เทศบาลนคร กทม. เมืองพัทยา ไม่เกิน 5 เท่า ของหน่วยเลือกตั้ง

 หลักเกณฑ วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้าย
 สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 ก่อนประกาศก าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้าย ให้ กกต.ประจ าองค กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประสานหรือหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 เมื่อออกประกาศแล้วให้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายต้องค านึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี                
ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย สินของ   
ทางราชการหรือประชาชน และต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรและการจราจร

 เมื่อประกาศแล้ว ให้ใช้ประกาศดังกล่าวจนกว่าจะครบอายุของสภา



 ผู้สมัครสามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเฉพาะสถานที่ที่ กกต. ประจ าองค กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประกาศก าหนด

 กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้อง
 ให้หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น สั่งผู้สมัคร

ให้แก้ไข ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด
 หากไม่ด าเนินการ ให้ผู้มีอ านาจดังกล่าว รื้อถอน ท าลาย ปลดออก ปกปิด หรือลบ

ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว หรือสั่งให้หน่วยงานอื่นด าเนินการโดยให้คิด
ค่าใช้จ่ายกับผู้สมัคร และ กกต. อาจน ามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวนได้ 







แบบการแจ้งรายชื่อผู้ช่วยหาเสียง





แบบการแจ้งหาเสียงทางอิเลคทรอนิกส 



การแจ้งยานพาหนะในการหาเสียง



แบบการแจ้งสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง



ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สถ./ผถ.
1. ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ ค่าสมัครรับเลือกตั้ง

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการสมัครรบัเลือกตั้ง
2. ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้าย

โฆษณาหาเสียง ค่าจ้างแจกใบปลิว แผ่นพับ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานอื่นๆ    
ที่เก่ียวกับการเลือกตั้งและไม่มีพฤติการณ ที่ส่อไปในการกระท าความผิด
กฎหมายเลือกตั้ง

3. ค่าจ้างท าของ ได้แก่ ค่าจ้างท าเสื้อแจ๊กแก็ต หมวก และเสื้อยืด 
หรืออื่นๆส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  
ท้องถิ่น  และผู้ช่วยหาเสียง



ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ต่อ)
4. ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ  ได้แก่ ค่าสื่อสิ่งพิมพ ต่างๆ ค่าผลิตสื่อ

เพื่อการออกอากาศ รวมถึงค่าโฆษณาอื่นที่เป็นการกระท าเพื่อการ 
หาเสียงเลือกตั้ง         

5. ค่าจัดท าป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ ต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียง         
6. ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเลกทรอนิกส  

หรือค่าบริการทางอเิลกทรอนิกส  ได้แก่ เว็บไซต  โซเชียลมิเดีย
ยูทูป แอปพลิเคชั่น อีเมล  เอสเอ็มเอส สื่ออิเลกทรอนิกส อื่น                  
ทุกประเภท

7. ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุ และอุปกรณ ส าหรับใช้ในการหาเสยีงเลือกตั้ง



ประเภทค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (ต่อ)
8. ค่าเช่าสถานที่และค่าตกแต่งสถานที่ ได้แก่ ค่าเช่าส านักงานเพื่อเป็นศูนย 

รณรงค หาเสียงเลือกตั้ง ค่าเช่าสถานที่เพื่อปราศรัยหาเสีย
9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต  เรือยนต 

หรือยานพาหนะอื่นๆ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก เพื่อการหาเสียง 
เลือกตั้ง

10. ค่าเช่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท   
ค่าบริการทางไปรษณีย ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

11. ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ช่วยหาเสียง ได้แก่ ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
12. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง



จบการน าเสนอ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 55 หมู่ 3 ต าบลนาสาร อ.พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

หรือ โทรศัพท  081-5405333


