
 
 

ประมวลคําถาม- ตอบขอหารือในการเลือกตั้ง 
• สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป ๒๕๕๐- ป ๒๕๕๔ 
• สมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๕๑ 
• สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ป ๒๕๕๑-ป ๒๕๕๓ 

 
 
                                                     สํานักกฎหมายและคดี (ฝายกฎหมาย ๑) 
 



  
ประมวลขอหารือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
 
๑. ขอหารอืเกี่ยวกบัการโฆษณาหาเสยีงเลือกตั้ง  
 
 ๑.๑ เอกสาร ประกาศ แผนปาย หรือวสัดุอื่นใดในการหาเสียงเลอืกตั้ง 
 
๑.  คําถาม กรณีการแจกเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในที่ชุมชนที่สาธารณะหากผูสมัคร    

ไมแจกดวยตนเอง หรือไมรวมแจกดวยตนเอง สามารถใหคณะทํางานดําเนินการแจกเองทั้งหมด   

ไดหรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 

เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๒.  คําถาม กรณีรูปถายที่ใชในการหาเสียง สามารถถายรูปคูกับบุคคลสําคัญภายในพรรค    

ซึ่งมิไดลงสมัครในเขตเลือกตั้งเดียวกันกับผูสมัครไดหรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได แตตองมิใหประชาชนเกิดความสับสนหรือเขาใจผิดในการใช

สิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๓.  คําถาม กรณีขอความที่ใชประกอบการหาเสียงจะมีขอความเกี่ยวกับผลงานทางการเมือง   

ที่ผูสมัครเคยกระทําในอดีต เชนการผลักดันงบประมาณพัฒนาพ้ืนที่ การสนับสนุนงบประมาณ    

ไดหรือไม  
คําตอบ สามารถกระทําได หากขอความดังกลาวไมเขาขายเปนการหลอกลวงหรือจูงใจ    

ใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝนตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา   

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขัดตอขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง  

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

การดําเนินใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ     

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐  พฤศจิกายน  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 

 
๔.  คําถาม การแจกเอกสารแผนพับหาเสียงขนาดเล็กของผูสมัคร ตองพิมพระบุ วัน เดือน ป 

และจํานวนที่พิมพดวยหรือไม 
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 คําตอบ เอกสารแผนพับหาเสียง ไมตองระบุ วัน เดือน ป และจํานวนที่พิมพ เพราะมิใช

กรณีการปดประกาศหรือปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสาธารณสถานซึ่งตองบังคับตามขอ ๘ ของ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐     
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
        
๕.  คําถาม กรณีการหาเสียงที่รัฐจัดเวทีหาเสียงใหในวันปราศรัยผูสมัครจะจัดปายหาเสียง

ขนาดใหญ (คัทเอาท) ที่มีภาพถายผูสมัคร เบอร นโยบายพรรคและขอความตาง ๆ ประกอบเวที

หาเสียงไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๖.  คําถาม  กรณีภาพถาย แผนปายหาเสียง ที่ผูสมัครเคยใชหาเสียงครั้งกอน ๆ และไดติดอยู

ที่บานหรือสถานที่เอกชนอันเปนที่สวนตัว ในการเลือกตั้งครั้งที่ผานมา ผูสมัครตองดําเนินการแกไข

หรือไม อยางไร        

คําตอบ การปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งตองเปนไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ ดังน้ัน กรณีดังกลาวผูสมัครควรที่จะดําเนินการแกไข

ใหถูกตองเพราะอาจเปนเหตุใหมีการรองเรียนได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่      
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๗.    คําถาม  กรณีที่พรรคหรือผูสมัครรับเลือกตั้งจะโฆษณาหาเสียงในรูปแบบแผนวีซีดี และ

หรือดีวีดีน้ันสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตตองเฉพาะเปนการโฆษณาหาเสียงเทานั้น และพึ่งหลีกเลี่ยง

การกระทําใดๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง

ใด หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๕๓  แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง     

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ

ดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ . ๒๕๕๐ (มติ กกต . ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๙) 
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๘.    คําถาม  ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถติดสติ๊กเกอรบนยานพาหนะ โดยมีเฉพาะชื่อ        

และนามสกุลของตนเอง ไมมีชื่อพรรคหรือหมายเลขประจําตัวผูสมัครไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได เน่ืองจากไมมีขอหามตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง         

พ.ศ. ๒๕๕๐ แตจะตองนํามาคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดมาซึ่ง

วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐    
เรื่องท่ี ๖.๔) 
 
๙. คําถาม การติดปายในที่สวนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธวาที่ผูสมัครในชวงกอนมีพระราช

กฤษฎีกาจะถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม 
 คําตอบ กรณีการติดปายในที่สวนบุคคลเพื่อประชาสัมพันธวาที่ผูสมัครในชวงกอนมี    

พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งน้ัน เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาใหเลือกตั้งแลว ผูสมัครหรือผูเกี่ยวของตอง

ดําเนินการแกไขใหถูกตอง เพราะอาจเปนการขัดตอมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๐. คําถาม  การใสหนากากซึ่งเปนรูปหนาของผูสมัคร หรือการทํากลองขนาดเทาตัวคนเปน

รูปหนาและตัวผูสมัคร โดยมีคนที่อยูในกลองเดินประชาสัมพันธตามสถานที่ตาง ๆ จะถือเปนการ

แสดงมหรสพหรืองานรื่นเริง อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย          

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม 
 คําตอบ การใสหนากากซึ่งเปนรูปหนาของผูสมัคร หรือการทํากลองขนาดเทาตัวคนเปน   

รูปหนาและตัวผูสมัคร โดยมีคนที่อยูในกลองเดินประชาสัมพันธตามสถานที่ตาง ๆ และแจกใบปลิว

น้ัน เปนวิธีการหาเสียงอยางหนึ่ง หากมิไดกระทําเพื่อมุงผลโดยอาศัยการเลนมหรสพหรือรื่นเริง

ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว สามารถกระทําได แตทั้งน้ี ตองพิจารณา

ขอเท็จจริงเปนแตละกรณี (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๑. คําถาม  ใบปลิว สติ๊กเกอรและเอกสารแนะนําตัวของผูสมัครซึ่งแสดงผลงานและประวัติ          

จะสามารถจัดทําอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อยางไร 
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 คําตอบ กรณีเอกสารแนะนําตัว แสดงถึงนโยบายผลงานและประวัติของผูสมัครนั้น

สามารถแจกเอกสารดังกลาวได ตามขอ ๔ (๑) ของระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยตองนํามาคิดคํานวณเปนคาใชจายในการหาเสียงเลือกตั้ง 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๒. คําถาม การติดปายหาเสียง ซึ่งไดติดตั้งและแจกกอนมีพระราชกฤษฎีกา จะมีผลบังคับใช 

หากขนาดและสถานที่ติดตั้งไมเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดจะถือวาเปน

การกระทําความผิดหรือไม  
 คําตอบ สําหรับกรณีภาพถายปายหาเสียง (Billboard) หากประกาศหรือปายที่ติดตั้ง

กอนมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งมีขนาดและสถานที่หรือที่ติดตั้งไมเปนไปตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ผูสมัครจะตองดําเนินการแกไขใหถูกตองโดยดวน ซึ่งตามประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดสถานที่ปดประกาศและที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง รวมทั้งกําหนดขนาดของแผนปายหาเสียงเลือกตั้งไว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๓.   คําถาม   การเขาหาเสียงในงานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงโดยแจกเอกสารแนะนําตัวพูด        

หาเสียงโตะตางๆ ในงาน จะสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ   การเขาหาเสียงในงานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงโดยแจกเอกสารแนะนําตัว พูดหาเสียง

ตามโตะในงานตางๆ ผูสมัครพึงหลีกเลี่ยงเพราะอาจเปนเหตุใหถูกรองเรียนตามมาตรา ๕๓ (๔) 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๔. คําถาม  การหาเสียงโดยทําหนาเว็บไซดมีรายละเอียดของผูสมัครรับเลือกตั้ง สส. จะถือ

เปนการตองหามหรือไม 
 คําตอบ  กรณีการหาเสียงทางเว็บไซด สามารถกระทําได ตามขอ ๔ (๖) ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดําเนินการใดๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐      
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 

 * เอกสารฉบับนีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 



 5
 
๑๕.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งที่เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะติดปายสํานักงาน 

โดยใชชื่อวา “สํานักงาน ส.ส. (ชื่อผูสมัคร)” ซึ่งปดไวบริเวณหนาสํานักงาน การปดปายสํานักงาน

ดังกลาว สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  ควรหลีกเลี่ยง เพราะอาจเปนเหตุในการรองเรียนวา เปนการหลอกลวงหรือ จูงใจ

ใหเขาใจผิด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได ถาจะติดตั้งปายหนา

สํานักงานควรใชคําวา “อดีต ส.ส. (ชื่อผูสมัคร)” (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  

พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๑๖.  คําถาม กรณีการจัดทําใบปลิว แผนพับ ของผูสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใชรณรงคหาเสียง

เลือกตั้งสามารถที่จะการระบุประวัติ และเครื่องราชอิสริยาภรณ ไดหรือไม 

คําตอบ สามารถกระทําได หากขอความที่ระบุไวถูกตอง และไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ

ตามความเปนจริง (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐) 
 
๑๗.  คําถาม การประชาสัมพันธตามหนวยงาน จะสามารถประชาสัมพันธและแจกใบหาเสียง

หนาเสาธงโรงเรียน ไดหรือไม และตามสถานีอนามัยมีการจัดประชุมผูสูงอายุ ผูสมัครจะแนะนําตัว

พรอมหาเสียงไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได แตตองไมมีการกระทําเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใดในลักษณะที่เปนความผิดตามมาตรา ๕๓     

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แตทั้งน้ีเจาของสถานที่จะตองใหความเปนธรรมแก ทุกพรรค

การเมือง (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจกิายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๖) 
 
๑๘.  คําถาม  กรณีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งของผูสมัครรับเลือกตั้ งในจอภาพของ             

โรงภาพยนตร สามารถกระทําไดหรือไม  
 คําตอบ สามารถกระทําได เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวมิไดอยูในความหมายของ    

คําวา “วิทยุโทรทัศน” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เพราะบุคคลทั่วไปไม

สามารถเขาชมไดเปนการทั่วไป ผูเขาชมจะตองจายเงินเปนคาชมภาพยนตรเอง แตผูสมัครจะตอง

นํามาคิดคํานวณรวมเปนคาใชจายในการเลือกตั้งดวยตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๙) 
  

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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๑๙.  คําถาม กรณีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งในจอภาพของรถไฟฟาหรือ

สถานีรถไฟฟา รวมทั้งลิฟตอาคาร สามารถกระทําไดหรือไม  

 คําตอบ สามารถกระทําได เน่ืองจากการดําเนินการดังกลาวมิไดอยูในความหมายของ    

คําวา “วิทยุโทรทัศน” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และเปนการแพรภาพ

และเสียงดวยคลื่นไฟฟา จึงไมตองหามตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐          

แตผูสมัครจะตองนํามาคิดคํานวณรวมเปนคาใชจายในการเลือกตั้งดวยตามมาตรา ๕๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๙) 
 
๒๐.  คําถาม กรณีพรรคการเมืองไดจัดทําส่ือหาเสียงในรูปแบบตาง ๆ เชน ส่ือหนังสือพิมพ 

ประกาศ หรือแผนปาย ฯลฯ พรรคจะสามารถพิมพหมายเลขของพรรคหรือผูสมัครพรอม            

มีเครื่องหมายกากบาทดวยไดหรือไม อยางไร 
 คําตอบ  สามารถกระทําได ตามขอ ๔ (๗) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง    

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๗/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  
๓  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๔.๖) 
 
๒๑.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งมีความประสงคจะขอประกาศวิทยุหอกระจายขาวประจํา

หมูบานเพื่อรณรงคใหประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้งและประชาสัมพันธนโยบายของพรรคการเมือง 

สามารถกระทําไดหรือไม  
 คําตอบ วิทยุหอกระจายขาวเปนทรัพยสินซึ่งจัดซื้อโดยหมูบานหรือมีผูบริจาคใหหมูบานแลว

ลงทะเบียนเปนทรัพยสินของหมูบาน มีกรรมการหมูบานเปนผูดูแลรับผิดชอบ ซึ่งพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ไดกําหนดบุคคลที่เปนกรรมการหมูบาน คือ ผูใหญบาน   

ผูชวยผูใหญบาน ฝายปกครอง เปนกรรมการหมูบานโดยตําแหนง ซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ จึงถือได

วา วิทยุหอกระจายขาวประจําหมูบานเปนทรัพยสินของรัฐ ดังน้ัน จึงตองดําเนินการดวยความเปน

กลางและตองดําเนินการใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองมีโอกาสเทาเทียมกัน และตองระมัดระวัง    

มิใหมีกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย กระทําการใดๆ เพ่ือเปนคุณ

หรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๘/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๗) 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 



 7
 
๒๒.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจัดทําแผนปายหาเสียง ซึ่งมีขนาดเล็กกวาที่ประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกําหนดไว สามารถกระทําไดหรือไม และแผนปายขนาด

ดังกลาว จะนับจํานวนเทากับแผนปายขนาดที่กําหนดหรือไม   
     คําตอบ สามารถกระทําได หากการจัดทําแผนปายหาเสียงเลือกตั้งมีขนาดไมเกินที่กําหนดไว  

ตามขอ ๗ (๑) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐ      

ในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจะตองคิดจํานวนแผนปาย

ดังกลาวเทากับแผนปายขนาดที่กําหนด (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๔)  
 
๒๓.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะใชพารามอเตอร (รมบิน) ติดเบอร และชื่อของผูสมัคร

รับเลือกตั้งตามขนาดที่กําหนดบินหาเสียง สามารถกระทําไดหรือไม 
  คําตอบ สามารถกระทําได โดยตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบินดวย 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๖)  
 
๒๔.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะติดปายหาเสียงโดยใชแผน PP บอรด ติดกับรถโดยสาร 

หรือสามลอเครื่อง (สกายแลบ) สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๖)  
 
๒๕.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะใชสปอตเปดประชาสัมพันธเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง

บนเวทีหมอลํา ดิสโกเธค หรือผับ สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากเปนการหาเสียงเลือกตั้ง โดยการจัดใหมีมหรสพหรือ     

การรื่นเริงตางๆ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย     

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.    
ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๖)  
 
๒๖.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดทําตัวอยางบัตรเลือกตั้งใหมีขนาดเทากับแผนไมอัด

เพ่ือนําเผยแพรชี้แจงใหกับผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเห็นเปนตัวอยาง สามารถกระทําไดหรือไม   
  คําตอบ สามารถกระทําได ตามขอ ๔ (๗) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย     

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง  
 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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พ.ศ. ๒๕๕๐ แตจะตองไมมีขนาด ลักษณะ และสีคลายคลึงกับบัตรเลือกตั้ง และจะตองกระทํา   

โดยมิใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูสมัครหรือพรรคการเมือง โดยจะตองไมเขียนหรือพิมพ   

หรือทําดวยประการใดๆ ใหปรากฏหมายเลขผูสมัครหรือพรรคการเมืองอื่นที่มิไดหาเสียงรวมกันลงในบัตร

ตัวอยางดังกลาวดวย (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๘)  
 
๒๗.  คําถาม กรณีการติดสติ๊กเกอรหาเสียงที่มีชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณพรรคการเมือง ภาพ   

ของผูสมัคร ขอความเกี่ยวกับผูสมัคร หมายเลขของผูสมัครหรือพรรคการเมืองไวบนรถของทีมงานผูสมัคร      

รถของบุคคลทั่วไป รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี่  และยานพาหนะอยางอื่น โดยสติ๊กเกอรน้ัน 

ไดรับไปจากผูสมัครและพรรคการเมือง ไดใชวิ่งขับเคลื่อนไปในที่ตาง ๆ หรือใชในทางการคาอยางปกติ         

ซึ่งสามารถมองเห็นไดจากที่สาธารณะ หลังจากเวลา ๑๘ .๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง จะมี

ความผิดตามมาตรา ๕๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม 
 คําตอบ การติดสติ๊กเกอรหาเสียงที่มีชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณพรรคการเมือง ภาพของ

ผูสมัคร ขอความเกี่ยวกับผูสมัคร หมายเลขของผูสมัครหรือพรรคการเมืองไวบนรถของทีมงานผูสมัคร      

รถของบุคคลทั่วไป รถโดยสารประจําทาง รถแท็กซี่  และยานพาหนะอยางอื่น โดยสติ๊กเกอรน้ัน ไดรับไปจาก

ผูสมัครและพรรคการเมือง แลวใชวิ่งขับเคลื่อนไปในที่ตาง ๆ หรือใชในทางการคาอยางปกติ ซึ่งสามารถ 
มองเห็นไดจากที่สาธารณะนั้น จะถือวาการกระทําดังกลาวเขาขายความผิดตามมาตรา ๕๘ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  จะตองปรากฏขอเท็จจริงวา การกระทํานั้นเปนการกระทําโดยมีเจตนาหรือ

จุดมุงหมายเพื่อใหขาวสาร เพ่ือสรางความรูสึกนึกคิด หรือเพื่อชักจูงใจใหมีการกระทําตามความประสงค

ของผูโฆษณา ในระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง และการ

กระทํานั้นเปนไปโดยเจตนาเพื่อการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป  

ดังน้ัน จึงควรหลีกเลี่ยงการกระทําดังกลาว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒) 
 
๒๘.  คําถาม  กรณีผูสมัครหรือพรรคการเมืองทําการโฆษณาหาเสียงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส     

จะคิดคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครนั้นอยางไร 
 คําตอบ  คณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง 
ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ

การดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐  

แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือกําหนดแนวทาง ขอควรปฏิบัติ และขอหามในการ

ดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไวอยูแลว โดยขอ ๔ ของระเบียบ

ดังกลาวกําหนดวา “ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครหรือพรรคการเมือง แลวแตกรณี อาจดําเนินการได
ดวยวิธีการดังตอไปนี้ (๖) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผานทางเว็บไซด จดหมาย ส่ือส่ิงพิมพ และ     

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสถึงผูมีสิทธิเลือกตั้ง” ประกอบกับมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดกําหนดใหผูสมัครและพรรคการเมือง

จะตองยื่นบัญชีรายรับและรายจายตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังน้ัน หากผูสมัครรับเลือกตั้ง 

หรือพรรคการเมืองใดดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งไมวาดวยวิธีการใด และมีคาใชจายอันเนื่องมาจากการ

หาเสียงนั้น ผูสมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองนั้น ยอมตองนําจํานวนคาใชจายที่ไดเกิดขึ้นจริง

ในการดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งดวยวิธีการดังกลาวมาคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง    

โดยตองจัดทําบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้งใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง และยื่นตอ

คณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบัญญัติดังกลาว ฉะนั้น การยื่นบัญชีรายรับและรายจายในการเลือกตั้ง

ของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจึงเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูสมัครรับเลือกตั้ง

หรือพรรคการเมืองที่จะตองดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

กําหนด ซึ่งหากมีผูรองคัดคาน หรือมีขอโตแยง หรือปรากฏขอเท็จจริงตอสํานักงานคณะกรรมการ

การเลือกตั้งเกี่ยวกับกรณีดังกลาว คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาตามขอหารือเปนรายกรณีไป 

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๒ ) 
 
๒๙.  คําถาม  กรณีการใชโทรทัศนหรือวิทยุชุมชนในการโฆษณาหาเสียง รวมทั้งการเปดสปอต

โฆษณา หรือการสัมภาษณออกรายการ และผูดําเนินการพูดสนับสนุนตลอดชวงเวลาหาเสียงนั้น 

จะสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากเปนการขัดตอมาตรา ๕๙ ประกอบมาตรา ๖๐ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควร

ปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิ บัติในสวนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ              

การดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘ 

ขอ ๙ และขอ ๑๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 
๓๐.  คําถาม  กรณีการใชหนังสือพิมพ หรืออินเตอรเน็ต ในการโฆษณาหาเสียง จะสามารถ

กระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได ตามที่  ขอ ๔ (๖) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา

ดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 

๒๕๕๐ กําหนดไว แตจะตองนํามาคิดคํานวณเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามที่มาตรา ๕๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔       
เรื่องท่ี ๔.๑๑) 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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๓๑.  คําถาม  กรณีผูสมัครแนะนําตนเองและผลงานที่ผานมาหรือแนะนําพรรคการเมืองตนสังกัดดวย

การแจกเปนแผนซีดี สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตตองเฉพาะเปนการโฆษณาหาเสียงเทานั้น และพึงหลีกเลี่ยง

การกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ 

และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดําเนินการใด ๆ 

ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 
๓๒.  คําถาม  กรณีผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใชหมายเลขของพรรคการเมืองที่

ตนสังกัดเปนหมายเลขในการหาเสียงเลือกตั้งกอนที่ผูน้ันจะสมัครรับเลือกตั้ง ไดหรือไม 
 คําตอบ  ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งดวยใหใช

หมายเลขเดียวกับหมายเลขของผูสมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเปนหมายเลข

ประจําตัวผูสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นทุกเขตเลือกตั้งที่สงสมัครดวย ดังน้ัน    

การที่ผูที่จะสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งใชหมายเลขของพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเปน

หมายเลขประจําตัวในการหาเสียงเลือกตั้งกอนที่ตนจะสมัครรับเลือกตั้ง จึงสามารถกระทําได   

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๘) 
 
๓๓.  คําถาม  กรณีพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งจะมาโฆษณาหรือซื้อเวลาแถลง

นโยบายไดหรือไม 
 คําตอบ  กรณีดังกลาวมีลักษณะเปนการหาเสียงโดยโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน ซึ่งตองหาม        

ตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๙ และขอ ๑๐ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

วาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จึงควรหลีกเลี่ยงการดําเนินการดังกลาว (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๑๐) 
 
 
 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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๓๔.  คําถาม  กรณีการนํารูปภาพของบุคคลสําคัญ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับพรรคการเมือง ในฐานะ    

ผูกอตั้งพรรคการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี หรือผูสถาปนาพรรคการเมืองนั้น ไปติดบนปายโฆษณา

รณรงคหาเสียงเลือกตั้งหรือเขารวมกิจกรรมในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้น 

ดวยความสมัครใจและยินยอมของบุคคลดังกลาว จะสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตทั้งน้ีจะตองไมเปนการกระทําใหประชาชนสับสนหรือเขาใจ
ผิดในการใชสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง (มติ กกต.ครั้งท่ี ๖๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๙) 
 
๓๕.  คําถาม  กรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้งได

จัดทําแผนปายหาเสียงเลือกตั้งเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาติดตั้งแทนปายที่ชํารุด เสียหาย ซึ่งรวมแลวมี

จํานวนเกิน ๕ เทาของจํานวนหนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกลาว แตจํานวนปายที่ติดตั้งไมได 

เกินกวาจํานวนที่กําหนด จะสามารถทําไดหรือไม 
 คําตอบ  ตามขอ ๗ (๓) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑการ

ดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ บทบัญญัติไวอยาง

ชัดเจนแลว ใหแผนปายดังกลาวผูสมัครตองจัดทําและมีจํานวนรวมกันแลวไมเกิน ๕ เทาของจํานวน 
หนวยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน ดังน้ัน การจัดทําแผนปายหาเสียงเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติโดยเครงครัด (มติ กกต.ครั้งท่ี ๖๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่          
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๗.๖) 
 
 ๑.๒ การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง 
 
๑.  คําถาม กรณีในการปราศรัยหาเสียง ผูสมัครจะใหตัวแทน ผูสมัครรายอื่นซึ่งมิไดอยูในเขต

เลือกตั้งน้ันหรือผูอื่น ชวยในการปราศรัยหาเสียงไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได ยกเวนกรณีผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมติคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ครั้งที่ ๑๐๐/๒๕๕๐ เม่ือวันศุกรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๒.  คําถาม กรณีการปราศรัยหาเสียง หรือในการหาเสียงในที่ชุมชน จะมีการใชเสียงเพลง

สากลทั่วไป เพลงของพรรค เพลงที่มีผูแตงขึ้นเพื่อผูสมัคร เพลงเกี่ยวกับนโยบายพรรคโดยเฉพาะ      

ใชเปดประกอบไดหรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได แตตองเปนเพลงที่เกี่ยวของกับการหาเสียงเลือกตั้งเทานั้น 

จะตองไมใชเพลงเพื่อการรื่นเริง ตามาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.  
ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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๓.   คําถาม  ตามระเบียบฯ ใหใชเครื่องขยายเสียงเพื่อชวยในหาเสียงเลือกตั้ง ขอหารือวา   

การใชเครื่องขยายเสียงพูดปราศรัยตามถนน ตลาด วัด โรงเรียน น่ังในรถยนต ยืนขางรถยนต  หรือ      

ขบวนรถยนตแหแลวโฆษณาดวยเครื่องขยายเสียง จะสามารถกระทําไดหรือไม เพียงใด  
 คําตอบ  สามารถกระทําได ตามขอ ๔(๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย         

หาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 

๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๕) 
 
๔. คําถาม  การใชรถยนตเปนพาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง ขณะที่รถยนตจอดอยู             

ผูโฆษณาหาเสียงอยูบนรถหรือขางรถ ซึ่งไมดัดแปลงเปนเวที โดยพูดปราศรัยผานเครื่องขยายเสียงได

หรือไม และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดขนาดความกวาง ยาว ของรถยนตใหชัดเจนดวย 
คําตอบ   สามารถกระทําได ตามขอ ๔(๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๗) 
 
๕. คําถาม  กรณีการจัดการปราศรัยหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง หากมีประชาชน

มารวมรับฟงเปนจํานวนมากจะเปนการตองหามตามกฎหมายหรือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการหาเสียงเลือกตั้ง หรือไม 
คําตอบ  จํานวนประชากรที่มารับฟงการปราศรัยเปนจํานวนมากไมมีขอหามตามกฎหมาย  

แตการจัดปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งดังกลาวจะตองไมกระทําใด ๆ เพ่ือ   จูงใจ 

ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงด

เวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐       
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 
 
๖.  คําถาม การโฆษณาหาเสียงของผูสมัครหรือทีมงานขณะอยูบนรถหาเสียง สามารถกระทําได

หรือไม และการใชรถโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในบริเวณชุมชน หมูบาน หรือหมูบานจัดสรร จะหยุด

หรือจอดรถเพื่อโฆษณาหาเสียงในลักษณะที่มิใชการจัดการปราศรัยที่เชิญชวนประชาชนมารับฟงได

หรือไม  
 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
 



 13
 

คําตอบ สามารถกระทําได ตามขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง 

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ

การดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 

 
๗.  คําถาม ในการหาเสียงเลือกตั้งจะสามารถบอกกลาวนโยบายของพรรคการเมืองหรือ

นโยบายรวมทั้งวิธีการตามความคิดเห็นของผูสมัครรับเลือกตั้งเกี่ยวกับการแกไขปญหาของ

ประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ผูสมัครรับเลือกตั้งพบเห็นหรือมีแนวทางของตนเองนอกเหนือจากการ

เสนอเปนกฎหมายไดหรือไม  
 คําตอบ สามารถกระทําได แตอยางไรก็ตามในการดําเนินการดังกลาวจะตองไมกระทําการ

ใดที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขัดตอขอ ๖ ของ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐      
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๘.  คําถาม กรณีผูสมัครและหรือบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถใชโทรโขง         

ตูลําโพงที่มีลูกลอเปดเพลงหาเสียงหรือพูดผานไมโครโฟน ไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 

 
๙.  คําถาม กรณีการจางรถบรรทุกเล็กขนผูมีสิทธิเลือกตั้งมาฟงปราศรัยของผูสมัครหรือ   

พรรคการเมือง สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ ควรหลีกเลี่ยงการกระทําดังกลาว เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหมีการรองเรียนวา 

กระทําการฝาฝนมาตรา ๕๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐  (มติ กกต. ครั้งท่ี      
๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕)    

 
๑๐.  คําถาม  กรณีในชวงเวลาหาเสียงเลือกตั้งพรรคการเมืองจัดปราศรัย ตั้งเตนท ผูมีชื่อ

ผูสมัคร เกาอี้ เครื่องเสียง พัดลม และจัดบริการเฉพาะน้ําดื่ม นํ้าอัดลมในขณะปราศรัย สามารถ

กระทําไดหรือไมน้ัน 
 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 



 14
 

 คําตอบ  สามารถกระทําได ตามปกติวิสัยเทาที่วิญูชนทั่วไปควรดําเนินการทั้งเรื่องการจัด
สถานที่และน้ําดื่มและตองไมมีลักษณะเปนการจัดเลี้ยง และควรระมัดระวังมิใหมีการกระทําอันเปนการ

ฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป 

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 

๑๑.  คําถาม  กรณีสถานีจะเชิญผูสมัครหรือตัวแทนพรรคมาแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจง

นโยบายพรรคจะสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สถานีสามารถจะเชิญผูสมัครหรือตัวแทนพรรคมาแสดงความคิดเห็นหรือชี้แจง
นโยบายพรรคได โดยจัดใหพรรคการเมืองมีโอกาสโดยเทาเทียมกันตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ  

แตอยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวจะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนน

ใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝน มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๑๐) 
 

 ๑.๓ เพลงเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตัง้ 
 
๑.   คําถาม   กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งและรถหาเสียงจะสามารถเปดเพลงประจําพรรคหรือ

เพลงของพรรคในขณะหาเสียงเลือกตั้งเชนที่เคยผานปฏบัิติมา ไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือ  

จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือ

ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งวุฒิสภา  พ.ศ. 

๒๕๕๐ หรือขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติและ  ขอหาม

มิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดําเนินการใด ๆ ของ

พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี 
๕.๒๘) 
 
๒. คําถาม  กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งและรถหาเสียงจะสามารถเปดเพลงที่จะจัดทําขึ้นหรือ

ดัดแปลงจากเพลงทั่วไปเปนเพลงเฉพาะตัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง ในขณะหาเสียงเลือกตั้งเชนที่เคย

ปฏิบัติมาไดหรือไม และถือเปนการแสดงมหรสพหรือการรื่นเริงหรือไม 
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 คําตอบ   ตองเปนเพลงที่เกี่ยวของกับการหาเสียงเลอืกตั้งเทานั้น จะตองไมใชเพลงเพื่อการ 
รื่นเริงตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนกรณีไป 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 
 
๓. คําถาม การแตงเพลงและเปดเพลงประกอบการหาเสียงขณะเดินพบปะประชาชนหรือ  

ขับรถไปตามถนนตาง ๆ จะถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม 

 คําตอบ กรณีการแตงเพลงและเปดเพลงประกอบการหาเสียงขณะเดินพบปะประชาชนหรือ    

ขับรถไปตามถนนตาง ๆ น้ัน สามารถกระทําได แตตองเปนเพลงที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและ

ตองไมมีลักษณะเปนมหรสพหรือการรื่นเริง ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 

 
 ๑.๔ สถานที่โฆษณาหาเสยีงเลือกตั้ง 
 
๑.  คําถาม  กรณีในการประดับเวทีปราศรัย การประดับศูนยอํานวยการเลือกตั้ง การเดินหาเสียง

ของผูสมัคร ทีมงาน ตัวแทน หรือรถยนตที่ใชในการหาเสียง สามารถใชธงที่แสดงสัญญาลักษณของ

พรรคประกอบไดหรือไม 
คําตอบ  สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมเขาขายเปนการฝาฝน มาตรา ๕๓   

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๒. คําถาม  ในการจัดสถานที่หาเสียงหรือเวทีหาเสียงนอกจากที่สํานักงานคณะกรรมการ   

การเลือกตั้งประจําจังหวัดจะจัดใหแลว ผูสมัครหรือพรรคการเมืองจะจัดเองโดยขออนุญาตเจาของ

สถานที่และเสียคาใชจายเอง จะสามารถกระทําไดหรือไมเพียงใด 
 คําตอบ  สามารถกระทําได ตามขอ ๔(๒)  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๕) 
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 ๑.๕ การจัดตัง้ศูนยอาํนวยการเลือกตั้ง 
 
๑.  คําถาม  กรณีจัดตั้งศูนยอํานวยการเลือกตั้งของผูสมัคร สามารถจัดทําปายแสดงชื่อ    

ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง รูป ขื่อผูสมัคร ซึ่งขนาดใหญกวาปายหาเสียงทั่วไปไดหรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได เฉพาะปายที่แสดงชื่อและสถานที่ตั้งของศูนยอํานวยการ

เลือกตั้งของพรรคหรือของศูนยอํานวยการเลือกตั้งของผูสมัครเทานั้น แตไมสามารถนําแผนประกาศ

ที่เกี่ยวกับการหาเสียงของพรรคการเมือง หรือผูสมัครมาติดตั้ง ณ ที่ทําการศูนยดังกลาว เพราะการ

ดําเนินการดังกลาวขัดตอมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กําหนดหาม มิใหผูสมัคร 

พรรคการเมือง หรือผูใดปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่เอกชน (มติ กกต. 
ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๒. คําถาม  การติดประกาศ ณ ศูนยอํานวยการเลือกตั้ง หรือศูนยประสานงานของผูสมัครแตละคน 

หรือแตละเขตเลือกตั้ง หรือของพรรคการเมือง สามารถติดภาพหัวหนาพรรค ภาพผูสมัครหรืออักษร 

ขนาดใหญหรือหมายเลขประจําตัวผูสมัครใหประชาชนเห็นไดงาย สามารถกระทําไดหรือไม เพียงใด หรือ

จะมีขออนุโลมหรือยกเวนไดหรือไม 
คําตอบ   สามารถกระทําไดเฉพาะปายที่แสดงชื่อและที่ตั้งของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง

หรือศูนยประสานงานของผูสมัครแตละคน หรือแตละเขตเลือกตั้ง แตไมสามารถนําแผนปายหรือ

แผนประกาศที่เกี่ยวกับการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผูสมัครมาติดตั้ง ณ ที่ทําการศูนย

ดังกลาว เพราะการดําเนินการดังกลาวอาจขัดตอมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่บัญญัติ

หามมิใหผูสมัคร พรรคการเมืองหรือผูใดปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่ของเอกชน 

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๕) 
 
๓.  คําถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งจะสามารถจัดใหมีศูนยอํานวยการหรือศูนยประสานงานการเลือกตั้ง

ในแตละเขตเลือกตั้งไดเปนจํานวนเขตเลือกตั้งละเทาใด 
คําตอบ เปนเรื่องที่อยูในดุลพินิจของผูสมัคร แตตองนําการดําเนินการดังกลาวมาคํานวณ

รวมเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.   
ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๔.  คําถาม  กรณีการติดตั้งปายของศูนยประสานงานพรรคการเมืองซึ่งมีรูปภาพที่แสดงถึงวิถีชีวิต 

ของประชาชน ปรากฏอยูบนปายจะกระทําได หรือไม 
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 คําตอบ  สามารถกระทําไดเฉพาะปายที่แสดงชื่อและสถานที่ตั้งของศูนยอํานวยการ
เลือกตั้ง หรือศูนยประสานงานของผูสมัครแตละคน หรือแตละเขตเลือกตั้ง แตไมสามารถนําแผน

ปาย หรือแผนประกาศที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง หรือผูสมัครมาติดตั้ง ณ ที่

ทําการศูนยดังกลาว โดยใหพึงระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการกระทําที่เปนการฝาฝนมาตรา ๖๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ เพราะอาจเปนเหตุใหถูกรองเรียน หรือถูกคัดคานได (มติ กกต.ครั้งท่ี 
๕๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
 ๑.๖ บุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตัง้ 
 
๑.  คําถาม การจัดเส้ือผา ส่ิงของ เลี้ยงอาหารหรือเครื่องดื่ม สําหรับบุคคลผูชวยในการหาเสียง

เลือกตั้งที่ตองแจงรายชื่อและจํานวนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบนั้น 

หมายความรวมถึงตัวแทนของพรรคการเมืองฯ หรือของผูสมัครที่จะกําหนดใหเปนกรรมการหรือ

ผูแทนของตนในการนับคะแนน ณ หนวยลงคะแนนแตละแหงดวยหรือไม 
คําตอบ ไมไดหมายรวมถึงตัวแทนของพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด   

เพ่ือทําหนาที่สังเกตการณการลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งซึ่งเปนเรื่องเฉพาะกรณีตาม

มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แตตองนําการดําเนินการดังกลาวมาคิดคํานวณ   

รวมเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย    

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.   
ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๒.  คําถาม การแจกเอกสารแผนพับใบปลิวหาเสียงในที่สาธารณะหรือชุมชนโดยการยื่นสงใหแก

ประชาชนโดยตรง สามารถกระทําไดหรือไม และจะสามารถใหทีมงานหรือบุคคลชวยในการหาเสียง

ชวยดําเนินการไดหรือไม เพียงใด หรือกระทําไดเฉพาะแตตัวผูสมัครเทานั้น 

คําตอบ สามารถกระทําได ตามขอ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย    

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา  

ผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๓.  คําถาม ในระหวางการดําเนินพบปะประชาชนหรือในการเดินหาเสียงเลือกตั้ง หากมี

ประชาชนหรือผูใหการสนับสนุนที่เปนประชาชนในพื้นที่น้ันๆมาชวยเดินทางหาเสียงเลือกตั้งหรือ

ขอเอกสารแผนพับหาเสียงไปชวยแจกจาย สามารถกระทําไดหรือไม 
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คําตอบ สามารถกระทําได แตควรแจงรายชื่อผูที่มาดําเนินการดังกลาวเพิ่มเติมให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบดวยตามขอ ๔ (๕)ของระเบียบคณะกรรมการ    

การเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหาม มิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และ      

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี 
๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๔.  คําถาม กรณีการกําหนดจํานวนผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรวา

จะตองมีจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้งหรือทางพรรคจําเปนจะตองใช 

มีไดจํานวนเทาใด หรือมีการจํากัดจํานวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม 
   คําตอบ  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และ      
ขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร และการดําเนินการใดๆ 

ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๔ (๕) ไดกําหนดให

แจงรายชื่อและจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

ทราบ โดยมิไดกําหนดระยะเวลาในการแจงรายชื่อและจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบในคราวเดียวกัน เพียงแตกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง 

แจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

อาจนําสภาพพื้นที่ของเขตเลือกตั้งประกอบกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง มาประกอบ

เปนเกณฑในการพิจารณา และเพื่อมิใหมีลักษณะเปนการซื้อสิทธิขายเสียงทางออมโดยการจางให

เปนบุคคลผูชวยหาเสียงตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงควรมีบุคคลผูชวยในการ

หาเสียงจํานวนเทาที่จําเปน (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๗.๖) 
 
๒. ขอหารือเกี่ยวกับการชวยเหลือผูสมัครในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง และขาราชการการเมือง  
 
๑.  คําถาม ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต

กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร จะชวยผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร รณรงคหาเสียงเลือกตั้งไดหรือไม 
คําตอบ ประธานสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขต

กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร ไมถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ การจะชวย

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สามารถกระทําได เปนการใชสิทธิทางการเมืองอยางหน่ึง หากไมมี

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานครใดจํากัดสิทธิไว แตจะตองไมมีการกระทําใด ๆ 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 



 19
 

เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใดหรือ

ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ื ๕.๒๐) 
 
๒. คําถาม  ผูที่ดํารงตําแหนงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตจะสามารถ 

ชวยผูสมัครรับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งไดหรือไม เพียงใด และตองกระทําหลังเวลาราชการหรือไม 

คําตอบ  สามารถกระทําได แตการชวยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
การหาเสียงเลือกตั้งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต น้ัน การดําเนินการดังกลาว

จะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือ

ผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใดหรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด

ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 
 
๓. คําถาม  การปฏิบัติตนของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานะเจาหนาที่ของรัฐและ

สถานะผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองวาจะเปนการกระทําที่ขัดตอพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หรือไม ในกรณีดังตอไปนี้    
  

๓.๑ การใชอํานาจตามกฎหมายใหมีการรื้อถอน หรือเก็บปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งหรือ

ปายอื่นใดที่มีการติดตั้งโดยฝาฝนตอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ สามารถกระทําไดหรือไม 

 คําตอบ สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 

 
๓.๒  การตรวจราชการและการตรวจเยี่ยมประชาชนเพื่อตรวจ ติดตาม ความกาวหนาและ

แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติราชการตามนโยบายและอํานาจหนาที่ของกรุงเทพมานคร        

ซึ่งเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติอยูเปนปกติกอนมีการกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สามารถกระทําไดหรือไม 

 คําตอบ สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 
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๓.๓  การมอบสิ่งของ เครื่องใช หรือถุงยังชีพใหแกประชาชนผูประสบภัย เชนอัคคีภัย อุทกภัย    

ซึ่งเปนการปฏิบัติราชการตามปกติในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติวาดวย  

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือในฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในกรุงเทพมหานคร สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนเจาหนาที่ของรัฐ 

ควรหลีกเลี่ยงการกระทําดังกลาว เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหมีการรองเรียนวาการกระทําในลักษณะ

ดังกลาวเปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครอื่นหรือพรรค

การเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกสภาวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาจเปนเหตุใหมีการรองเรียนวาใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ

ดวยกฎหมายกระทําการใดๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา 

๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและการไดมา  

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 

 
๓.๔  การมอบประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร วุฒิบัตร โล หรือรางวัลอื่นใดใหแกผูสําเร็จ

การฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆ ที่กรุงเทพมหานครกําหนด ผูที่ทําคุณประโยชนใหแกสวนรวมทั้งที่

เปนขาราชการ หรือลูกจางของกรุงเทพมหานคร หนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน ประชาชน

หรือบุคคลโดยทั่วไป ซึ่งเปนการปฏิบัติราชการตามปกติกอนที่จะมีกําหนดใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สามารถกระทําไดหรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมมีการกระทําใดๆเพื่อจูงใจใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจูงใจใหเขาใจผิดใน

คะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และตองไมใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแก 
ผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 

 
๓.๕  การรับเชิญไปเปนวิทยากรบรรยายหรือใหความรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร      

การพัฒนาเมืองหรือการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครในดานตางๆ ตามที่มีหนวยงานของรัฐ

หรือเอกชนขอเชิญมา สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 
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๓ .๖  การรับเชิญไปเปนประธานในพิธีหรือเปนเกียรติในงานหรือกิจกรรมตางๆ             

ที่หนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น โดยมิไดมีวัตถุประสงคทางการเมืองในลักษณะของการหาเสียง 
สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 
 

๓.๗  การปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานอื่นใดที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครไดปฏิ บัติอยู เปนปกติกอนที่จะมีการกําหนดให มีการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  โดยมิไดใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย เพ่ือใหเปนคุณหรือ 

เปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 
 

๓.๘  การชวยเหลือผูสมัครของพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งในฐานะรองหัวหนาพรรคหรือ

กรรมการบริหารพรรค ซึ่งเปนการปฏิบัตินอกเวลาราชการและมิไดใชทรัพยสินหรือบุคลากรของ

ทางราชการในการปฏิบัติงานดังกลาว สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตการชวยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
การหาเสียงเลือกตั้งของผูวาราชการกรุงเทพมหานครและรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครนั้น  

การดําเนินดังกลาวจะตองไมมีการกระทําใดๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร 
หรือพรรคการเมืองใดที่เปนการฝาฝนตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดมาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี 
๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 
 
 ๓.๙  การกลาวปราศรัยหาเสียงเพื่อชวยเหลือผูสมัครของพรรคตามขอ ๓.๘ ดังกลาว โดยนําเสนอให

ประชาชนเห็นถึงผลงานที่รองหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคไดปฏิบัติในฐานะผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร หรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพ่ือแสดงใหประชาชนเห็นถึงผลงาน

ที่บุคลากรของพรรคไดปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกประชาชนและสังคมเพื่อใหประชาชนตัดสินใจมอบ

ความไววางใจเลือกผูสมัครของพรรคเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพื่อชวยกันสรางคุณประโยชน

และผลักดันนโยบายของพรรคที่จะดําเนินการในกรุงเทพมหานครใหเปนรูปธรรมและมีผลสัมฤทธ์ิ

มากยิ่งขึ้น สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได  แตพึงกระทําดวยความระมัดระวัง เพราะอาจเปนเหตุใหมีการ

รองเรียนวา  กระทําการโดยใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย กระทําการใดๆ เพ่ือเปน 
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คุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 
 
 ๓.๑๐  การถายรูปคูกับผูสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือใชในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยแตง     

เครื่องแบบทางราชการ หรือไมไดแตงเครื่องแบบของทางราชการ รวมทั้งการอนุญาตใหผูสมัครรับ

เลือกตั้งนําลายมือชื่อและตําแหนงของรองหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคและตําแหนง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครไปใชในการหาเสียงเลือกตั้ง 
สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  ตามขอ ๔ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ

และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใดๆ   

ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดวาการจัดทําแผนปาย

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสามารถใชรูปถายที่เกี่ยวกับผูสมัคร แตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร หรือ

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มิไดเปนผูสมัคร ดังน้ัน การถายรูปคูกับผูสมัครรับเลือกตั้งในการ

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง จึงไมสอดคลองกับขอ ๔ (๔) ของระเบียบดังกลาว และอาจทําใหประชาชน

เกิดความสับสนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึงควรหลีกเลี่ยงการกระทําดังกลาว 
  สําหรับกรณีการอนุญาตใหผูสมัครรับเลือกตั้งนําลายมือชื่อและตําแหนงของรองหัวหนาพรรค

หรือกรรมการบริหารพรรคและตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร   

ไปใชในการหาเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทําได แตตองไมใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย

กระทําการใดๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 
 
 ๓.๑๑  การใหผูสมัครของพรรคนําผลการปฏิบัติตามนโยบายที่บังเกิดผลสําเร็จในกรุงเทพมหานคร 

อันเปนผลมาจากการดําเนินงานและผลักดันของรองหัวหนาพรรคและกรรมการบริหารพรรคไปใช

ในการทําเอกสารหรือส่ือโฆษณาประชาสัมพันธหาเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมมีการกระทําใดๆ เพ่ือจูงใจ    

ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดๆ หรือจูงใจใหเขาใจ

ผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและไดมาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๕๐ 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 
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 ๓.๑๒  การดําเนินการอื่นใดในลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อประโยชนในการชวยผูสมัครของพรรค

ในการหาเสียงเลือกตั้งโดยมิไดมีการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือ 
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมิชอบดวยกฎหมาย โดยมีลักษณะเปนการดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองที่รองหัวหนาพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพึ่งกระทํา อันเปนการใชสิทธิทางการเมือง 

อันเปนสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทยรับรองไว สามารถกระทําไดหรือไม  
 คําตอบ  สามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๕) 
 
๔.  คําถาม กรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองคการบริหาร

สวนตําบล จะชวยหาเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดหรือไมน้ัน 
คําตอบ สามารถกระทําได แตตองไมกระทําการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งใหแกผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใดหรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรค

การเมืองใด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองไมใช

ตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือ

พรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๑) 
 
๕.  คําถาม ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร        

สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

เปนเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมน้ัน 
คําตอบ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ พระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ไดกําหนดให   

ผูดํารงตําแหนงนายกมีอํานาจหนาที่ในการบริหารและผูดํารงตําแหนงรองนายกมีอํานาจหนาที่

ตามที่นายกมอบหมาย ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดไว 
และเมื่อไดพิจารณาคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๔๓ เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๓ 

ซึ่งวินิจฉัยคําวา  “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ไว บุคคลที่ดํารงตําแหนงดังกลาวจึงเขาขายเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ      

ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกลาว และอาจถือไดวาเปน “เจาหนาที่ของรัฐ” ตามมาตรา ๕๗ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา 
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ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่      
๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๑) 
 
๖.  คําถาม  กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขต ที่สังกัดในพรรคการเมือง

เดียวกัน เขารวม ชวย หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการสนับสนุนผูสมัคร โดยไมไดมีสถานะเปน

กรรมการบริหารพรรคการเมือง น้ัน ถือเปนการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม 
 คําตอบ  กรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานสภาเขตกรุงเทพมหานคร และสมาชิก
สภาเขตกรุงเทพมหานคร ไมถือวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ การจะชวยผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร รณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สามารถกระทําได 

เปนการใชสิทธิทางการเมืองอยางหนึ่ง หากไมมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับกรุงเทพมหานครใด 
จํากัดสิทธิไว แตจะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือ

พรรคการเมืองใดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแจงรายชื่อ

เปนบุคคลผูชวยในการหาเสียง (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี 
๔.๑๑) 
 
๓. ขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหนวยงานของรัฐในชวงที่ม ี
     การจัดการเลือกตั้ง 
 
๑.  คําถาม กรณีการดําเนินนโยบายตอเนื่องของกระทรวงตางๆ  เชน นโยบายปฏิรูปการศึกษา 

นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ นโยบาย ๖ คุณภาพ  จะดําเนินการไดหรือไม และขัดตอ

มาตรา ๑๘๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือไม   
  คําตอบ สามารถกระทําได หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของ

กระทรวงตาง ๆ ตามปกติเทาที่จําเปน แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการ

กระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด   

ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐        

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๔) 
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๒.   คําถาม การดําเนินรายการประจําที่เกี่ยวของกับการศึกษา เชน รายการ Student Channel 
Teacher TV หรืออื่น ๆ โดยไมมีรัฐมนตรีไปออกรายการ สามารถกระทําไดหรือไม 
           คําตอบ สามารถกระทําได หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของ
กระทรวงตาง ๆ ตามปกติเทาที่จําเปน แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการ

กระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด    
ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐        

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๔) 
 
๓.  คําถาม การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร การบริจาค การสนับสนุนการศึกษา  

ของสวนราชการ เชน กองทุนครูของแผนดิน กองทุนสงเสริมการศึกษาสําหรับเด็กพิการ ครูสอนดี 

เปนตน สามารถกระทําไดหรือไม 
            คําตอบ สามารถกระทําได หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของ
กระทรวงตาง ๆ ตามปกติเทาที่จําเปน แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการ

กระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด   

ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐        

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๔) 
   
๔.  คําถาม การเชิญนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไปปรากฏตัวในที่ประชุม เชน การเปดการประชุม 

สัมมนาตามปกติ การเปดปายวิทยาลัยหรือโรงเรียน สามารถกระทําไดหรือไม 
          คําตอบ สามารถกระทําได หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของ

กระทรวงตาง ๆ ตามปกติเทาที่จําเปน แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการ

กระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด   

ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐        

(มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๔) 
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๕.  คําถาม  กรณีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะไปชวยเหลือหรือมอบเงินปลอบขวัญแกครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตตามโครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพครู สามารถ

กระทําไดหรือไม  
   คําตอบ ควรหลีกเลี่ยงการดําเนินการ เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหมีการรองคัดคานวาการกระทํา

ดังกลาวเปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครอื่น      

หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาจเปนเหตุใหมีการรองคัดคานวาใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ 
ดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔
เรื่องท่ี ๖.๔ ) 
 
๖.  คําถาม  กรณีปายนิทรรศการหรือปายประกาศซึ่งมีรูปและผลงานของนายกรัฐมนตรี     

หรือรัฐมนตรีติดตั้งไวในสถานศึกษาตาง ๆ น้ัน สามารถกระทํา ไดหรือไม  
  คําตอบ  ควรแจงใหสถานศึกษาดังกลาวปลดปายหรือยกเลิกการประชาสัมพันธ และควร

หลีกเลี่ยงการดําเนินการปดปายดังกลาว เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหมีการรองคัดคานวาการกระทําดังกลาว

เปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด 

หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาจเปนเหตุใหมีการรองคัดคานวาใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย

กระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐  (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๖.๔) 
 
 ๗.  คําถาม  กรณีการใชทรัพยากรของรัฐ เพ่ือรักษาความปลอดภัยใหแกนายกรัฐมนตรี      

หรือรัฐมนตรี เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แลว โดยใชรถประจําตําแหนงและใชบุคลากรของรัฐ 

ซึ่งเปนหนวยรักษาความปลอดภัย และกรณีที่ตองเดินทางไปกระทําภารกิจยังสถานที่ตาง ๆ  นอกเวลาราชการ             

หรือวันหยุดราชการ  เชน เดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดตาง ๆ 

เปนตน จะกระทําไดหรือไม  
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  คําตอบ  หากเปนการกระทําภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการตามปกติใหใชเทาที่จําเปน 

และใหใชดุลพินิจเปนกรณี ๆ ไป แตกรณีการใชทรัพยากรของรัฐเพ่ือเดินทางไปปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง

ใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร น้ัน พึงหลีกเลี่ยง เน่ืองจากอาจเปนเหตุให

ถูกรองเรียนได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๔) 
 
๘.  คําถาม กรณีเม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แลว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไดรับเชิญไป

เปนวิทยากรหรือองคปาฐกในการสัมมนาหรือประชุมทางวิชาการของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ

สมาคมตาง ๆ  ซึ่งอาจจะมีการรับประทานอาหารวาง หรือเปนการพูดคุยในระหวางรับประทานอาหารค่ํา 

(Dinner Talk) โดยผูจัดสัมมนาเปนผูออกคาใชจาย จะกระทําไดหรือไม  
 คําตอบ  หากการดําเนินการไมเปนการหาเสียงเลือกตั้งก็สามารถกระทําได แตกรณีที่มี

การจัดใหพูดคุยในระหวางรับประทานอาหารค่ํา (Dinner Talk) พึงหลีกเลี่ยง เน่ืองจากอาจเปนเหตุ
ใหถูกรองคัดคานได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔เรื่องท่ี ๖.๔ ) 
 
๙.       คําถาม กรณีเม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แลว การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การประชุมทางวิชาการที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการ เชน การประชุมพิจารณาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ หากผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีความสนใจ  

จะเขารวมการประชุมดังกลาว โดยมิไดรับเชิญ จะสงผลตอการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เพียงใดหรือไม  
    คําตอบ หากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่เขารวมการประชุม มิได

กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ไมสงผลตอสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อนึ่ง 

การเขารวมประชุมดังกลาว ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองระมัดระวังมิใหมีการ

กระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

หรือจูงใจใหเขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๔) 
  
๑๐.  คําถาม กรณีเม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แลว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไดรับเชิญไป

เปดงานตามสถานที่ตาง ๆ เชน สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานที่ทําการของรัฐตามโครงการตางๆ   

จะกระทําไดมากนอยเพียงใด หรือไม  
  คําตอบ หากเปนการกระทําภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการตามปกติเทาที่จําเปน   

โดยไมมีการหาเสียง และไมมีการกระทําใด ๆ  ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ยอมสามารถทําได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๖.๔) 
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๑๑.  คําถาม กรณีเม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ แลว นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจ

ราชการและติดตามงานในตางจังหวัด ตามอํานาจหนาที่ ซึ่งอาจมีการพบปะกับกลุมมวลชนตาง ๆ      

จะกระทําไดหรือไม  
   คําตอบ  หากเปนการกระทําภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการตามปกติเทาที่จําเปน     

โดยไมมีการหาเสียง และไมมีการกระทําใด ๆ  ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ยอมสามารถทําได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๖.๔) 
 
๑๒.  คําถาม กรณีการดําเนินนโยบายของกระทรวงที่จะตองขับเคล่ือนใหตอเนื่อง จะกระทําได

หรือไม 
   คําตอบ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ กําหนดวา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีพน

จากตําแหนงเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี จะปฏิบัติหนาที่ได

เทาที่จําเปนภายใตเง่ือนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด    

ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน กรณีการดําเนินการใด ๆ ตามขอหารือนั้น หากเปนการ

ปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของกระทรวงตามปกติเทาที่จําเปน ก็ยอมสามารถกระทําได 

แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากร

ของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๕.๖) 
 

๑๓.  คําถาม  กรณีโครงการตามภารกิจของหนวยงานในกํากับซึ่งรัฐมนตรีเขารวมประชุมหรือ

อนุมัติการประชุม รวมทั้งกรณีมีการลงนามตามคําส่ังแตงตั้งตามภารกิจ โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

หรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เชน การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อกํากับ

ดูแลการดําเนินการตามโครงการ เปนตน จะกระทําไดหรือไม 
   คําตอบ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ กําหนดวา ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

จะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือ 
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กระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน กรณีการดําเนินการใด ๆ ตามขอหารือ

น้ัน หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของกระทรวงตามปกติเทาที่จําเปน      

ก็ยอมสามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปน 
การขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่ งสมาชิกวุฒิสภา พ .ศ .  ๒๕๕๐ (มติ กกต .ครั้ง ท่ี  ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่              
๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖ ) 
 
๑๔.  คําถาม  กรณีส่ือประชาสัมพันธที่กระทําการจางไวแลวลวงหนา และมีการบันทึกเทปรัฐมนตรี

เตรียมที่จะเผยแพรเน้ือหาเกี่ยวกับขอมูลเชิงวิชาการ หรือภารกิจงานทางราชการ จะสามารถนําไป

ออกรายการตามสัญญาเดิมไดหรือไม  

   คําตอบ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงควรหลีกเลี่ยงการดําเนินการตามขอหารือ เน่ืองจากอาจ

เปนเหตุใหมีการรองคัดคานวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งใหแกผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรค

การเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาจเปนเหตุใหมีการรอง

คัดคานวาใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแก

ผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย     

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี 
๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๑๕.  คําถาม  กรณีการแถลงขาว การเปดการสัมมนา การฝกอบรม งานแสดงสินคา การเยี่ยมชม

สินคาและธุรกิจการภายใน ซึ่งจัดโดยหนวยงานราชการ หรือภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐ

และเอกชน จะกระทําไดหรือไม 
   คําตอบ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ กําหนดวา ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะ

ปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ   

เพ่ือกระทําการใด ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน กรณีการดําเนินการใดๆ ตามขอหารือนั้น

หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของกระทรวงตามปกติเทาที่จําเปน ก็ยอม

สามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการ   
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ขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

วาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง    

พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๑๖.  คําถาม  กรณีรัฐมนตรีจะเปนประธานมอบรางวัล มอบวุฒิบัตร และกลาวแสดงความยินดีกับ

ผูเขารวมการอบรม ผูรับรางวัล หรือผูรับวุฒิบัตร จะกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผู

มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจูงใจใหเขาใจผิดใน

คะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และตองไมใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแก

ผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.  
ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
  
๑๗.  คําถาม  กรณีรัฐมนตรีรับเชิญไปแสดงปาฐกถาพิเศษ บรรยายในงานของหนวยงานราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาค องคการบริหารสวนตําบล สมาคม ชมรม กลุมธุรกิจ สถาบันการศึกษา 

องคกร จะกระทําไดหรือไม 
   คําตอบ  หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ ทางราชการตามปกติเทาที่จําเปน ก็

ยอมสามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ  ที่เปนการขัด

ตอมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบระเบียบคณะกรรมการการ

เลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ เพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการ

เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๑๘.  คําถาม  กรณีการมอบหมายงานตามอํานาจหนาทีร่ับผิดชอบของรัฐมนตรี จะกระทําไดหรอืไม 
   คําตอบ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๑๘๑ กําหนดวา ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

จะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือ 
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กระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน กรณีการดําเนินการใด ๆ ตามขอหารือ

น้ัน หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของกระทรวงตามปกติเทาที่จําเปน      

ก็ยอมสามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปน

การขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. 

๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๑๙.  คําถาม  กรณีรัฐมนตรีเปนประธานในการแถลงขาวประจําเดือนของหนวยงานในกํากับ 

หรือเปนประธานเปดสํานักงานของสวนราชการ  การกลาวแสดงความยินดี และการถายภาพ

เผยแพรกิจกรรมดังกลาวของสวนราชการ จะกระทําไดหรือไม 
   คําตอบ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ กําหนดวา ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

จะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือ

กระทําการใด ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังน้ัน กรณีการดําเนินการใด ๆ ตามขอหารือ

น้ัน หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการของกระทรวงตามปกติเทาที่จําเปน     

ก็ยอมสามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปน

การขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใดซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. 

๒๕๕๑ และมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๒๐.  คําถาม  กรณีรัฐมนตรีเดินทางไปราชการเพื่อตรวจติดตามความคืบหนาการดําเนินการ

ตามนโยบายและโครงการที่ไดดําเนินการไปแลว หรือเปนประธานการประชุมคณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี กระทรวงที่รัฐมนตรีน้ัน

รับผิดชอบ และที่หนวยงานราชการอื่นแตงตั้ง รวมทั้งการเจรจากับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ของตางประเทศ การดําเนินโครงการตามที่กระทรวงนั้นไดวางยุทธศาสตรไวโดยที่มีการสํารวจ

พ้ืนที่ทั้งในตางจังหวัดและตางประเทศ ที่ทํามาตอเนื่องโดยตลอด จะกระทําไดหรือไม 
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   คําตอบ  หากเปนการกระทําภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการตามปกติเทาที่จะเปนโดยไมมี
การหาเสียงและไมมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ยอมสามารถกระทําได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๒๑.  คําถาม  กรณีการประชาสัมพันธผลงานของกรมที่ไดดําเนินการเสร็จแลว และมีรูปภาพ

ของรัฐมนตรีเผยแพรในเว็บไซด หรือการเผยแพรประชาสัมพันธของสวนราชการเกี่ยวกับผลงานที่

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีในชวงปที่ผานมา โดยมีเน้ือหากลาวถึงที่มาของ

โครงการ และอางถึงวาเปนแผนงานโครงการของรัฐบาลหรือรัฐมนตรี จะกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ กําหนดวา ในกรณีที่

คณะรัฐมนตรีพนจากตําแหนงเพราะเหตุมีการยุบสภาผูแทนราษฎร คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  

จะปฏิบัติหนาที่ไดเทาที่จําเปนภายใตเงื่อนไขที่กําหนดไวในมาตรา ๑๘๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ   

เพ่ือกระทําการใด ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๔ วรรคหนึ่ง กําหนดวา ในการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในระหวางที่อายุสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการ

ยุบสภาผูแทนราษฎรตองกระทําไปเทาที่จําเปน และตองไมใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐ

เพ่ือกระทําการใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้งดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
ตาม (๗) ใชทรัพยากรของรัฐ เชน คลื่นความถี่ หรือเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม หรือใชงบประมาณดานการประชาสัมพันธของหนวยงานของรัฐ 

หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญเพ่ือประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธที่จะเปนการสรางโอกาสให

เกิดความไมทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง กรณีการดําเนินการใด ๆ ตามขอหารือนั้น เขาขายเปนการใช

ทรัพยากรของรัฐในการเผยแพรประชาสัมพันธที่จะเปนการสรางโอกาสใหเกิดความไมทัดเทียมกัน

ในการเลือกตั้ง อันเปนการขัดตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๘๑ ประกอบระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการใชทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพ่ือกระทําการใด   

ซึ่งจะมีผลตอการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกลาว และเปนการกระทําความผิดฐานใชตําแหนงหนาที่ 
โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง 

ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/ว(ร)๑๐๕ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แจงแนวทางการดําเนินงาน

ของคณะรัฐมนตรีหลังจากพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรมีผลใชบังคับ โดยใหรัฐมนตรีทุก

ทานระมัดระวังในการโฆษณาประชาสัมพันธของหนวยงานตางที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู

ไมวาจะเปนปายโฆษณา หรือการโฆษณาประชาสัมพันธทางวิทยุ โทรทัศน ควรจะปลดปายหรือ

ยกเลิกโฆษณาดังกลาวทั้งหมด เวนแตการโฆษณาประชาสัมพันธที่ใชเงินของพรรคการเมืองที่ตนสังกัด 

ดัง น้ัน จึงควรหลีกเลี่ยงการดําเนินการตามขอหารือดังกลาว เ น่ืองจากอาจเปนเหตุให               

ถูกรองเรียนได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
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๒๒.  คําถาม  กรณีโครงการที่เปนนโยบายสงเสริมการลงทุนระหวางประเทศ โดยคณะทํางาน

ทั้งสองประเทศมีขอตกลงลวงหนาวาจะจัดงานรวมกัน ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยประเทศที่

เปนเจาภาพไดมีหนังสือเรียนเชิญรัฐมนตรีเพื่อรวมกิจกรรมในพิธีเปด และเปนหัวหนาคณะนํา

ขาราชการและนักธุรกิจ  เพ่ือเขารวมงานระหวางวันที่ ๑-๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยภาพความสําเร็จ 
ของงาน คือการรวมมือระดับนโยบายทางการคา เพ่ือสรางความมั่นใจในการคาการลงทุนของ

ประเทศคูคา จะกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  หากเปนการกระทําภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการตามปกติเทาที่จะเปนโดยไมมี
การหาเสียงและไมมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ยอมสามารถกระทําได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๒๓.  คําถาม  กรณีรัฐมนตรีเปนประธานเปดงานของหนวยงานราชการในสวนภูมิภาค องคการ

บริหารสวนทองถ่ิน โดยวัตถุประสงคงานเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลิตภัณฑหรือผลงานของ

หนวยงานนั้น ๆ ที่จัดขึ้นหรือประชาสัมพันธผลิตภัณฑของทองถ่ิน และรณรงคสงเสริมใหเกษตรกร 

ผูประกอบการนําเทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาสินคาและบริการใหเพ่ิมมูลคาขึ้น     
จะกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  หากเปนการกระทําภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการตามปกติเทาที่จะเปนโดย
ไมมีการหาเสียงและไมมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ยอมสามารถกระทําได (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๖) 
 
๒๔.  คําถาม  กรณีการที่รัฐบาลรักษาการดําเนินการอนุมัติอัตราการจางคาแรงงานขั้นต่ําใหกับ

ผูใชแรงงานเพิ่มขึ้นหลังจากประกาศยุบสภาแลว ถือเปนเงื่อนไขที่นายจางตองปฏิบัติตามนโยบาย

ของรัฐน้ันผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม 
 คําตอบ  กรณีการอนุมัติอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําของรัฐบาลนั้นเปนกรณีที่รัฐบาลตอง
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งน้ี จะตองพิจารณาจาก

ขอเท็จจริงเปนกรณี ๆ ไป (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี 
๔.๑๑) 
 
๔. ขอหารอืเกี่ยวกบัการปฏิบัติตนของผูสมัครในชวงที่มีการเลือกตั้ง 
 
๑.  คําถาม ผูสมัครซึ่งไดรับเชิญไปเปนประธานจัดงานโดยมีผูอื่นเปนผูกลาวปราศรัยใน      

งาน ประจําปของศิษยเกาในสถาบันการศึกษาแหงหน่ึงจะสามารถเขารวมไดหรือไม 
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คําตอบ สามารถกระทําได หากไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกสมัคร

หรือพรรคการเมืองใดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติและขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่

เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. 
ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๒) 
 
๒.  คําถาม ในกรณีที่มีงานประเพณี เชน งานทอดกฐิน ทอดผาปา งานศพ งานแตงงาน      

งานบวช งานขึ้นบานใหม งานเลี้ยงตอนรับราชการ หรืองานเลี้ยงใดที่มีผูเขารวมงานเปนจํานวนมาก  

หากพิธีกร หรือคณะผูจัดงานเรียนเชิญใหขึ้นรวมแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ ทอดผาบังสุกุล 

หรือเชิญชวนใหผูเขารวมงานขึ้นไปกลาวเกี่ยวกับงานนั้นๆ เชิญเปนประธานในงานสมรส การกลาว 
เปดงาน การกลาวอวยพร โดยมิไดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และไมมีการมอบเงินหรือทรัพยสิน

ประโยชนอื่นใดใหกับคณะผูจัดงาน จะกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมเขาขายเปนการฝาฝน

มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่           
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๓.  คําถาม  ภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งแลวผูสมัครยังปฏิบัติหนาที่

ใหบริการแกประชาชน ตามภารกิจ หนวยงานกูภัย (ตาย เจ็บ เก็บ สง โรงศพ ฟรี) ซึ่งผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนเจาของหนวยงานดังกลาวตอไปไดอีกหรือไม 
คําตอบ  การดําเนินการดังกลาว น้ัน อาจเปนเหตุใหมีการรองเรียนวาการกระทําดังกลาว

เปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือ 
พรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ไดมาซึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง  

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผูแทนราษฎร 

และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงสมควรงดภารกิจดังกลาวไวกอน (มติ กกต.     
ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๓) 
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๔.  คําถาม กรณีในการจัดสัมมนา หรือประชุมทางวิชาการทั่วไป หรือการประชุม สัมมนาที่

เกี่ยวกับการเมือง ผูสมัครจะเขารวมตามคําเชิญเพื่อเปนวิทยากร หรือผูเขารวมประชุม ในงานสัมมนา

ดังกลาว ผูสมัครจะปฏิบัติไดหรือไมหรือรับคําเชิญไปรวมไดหรือไม 
คําตอบ  สามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวตองไมมีการกระทําไดๆ ที่เปนการ

ขัดตอมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง    

วาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิ บัติในสวนที่ เกี่ยวกับการเลือกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง ผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐     
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
 
๕.   คําถาม  หัวหนาพรรคการเมืองพรรคหนึ่งจะกลาวสุนทรพจนในหัวขอใดหัวขอหนึ่งเพ่ือ 

เปนเกียรติแกผูเปนบิดาของตนเองในงานพิธีการตาง ๆ สามารถกระทําไดหรือไม 
        คําตอบ  สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจให  

ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดหรือจูงใจใหเขาใจผิดใน

คะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ   

ขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติ

ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๗) 
 
๖.    คําถาม   กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งขึ้นกลาวอวยพรบนเวทีหรือประธานในงานพิธีตาง ๆ 

หรือขึ้นทอดผาบังสุกุล หรือเปนประธานประชุมเพลิงในงานศพ ไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวจะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือ  

จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด 
หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา  ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง     

ขอควรปฏิบัติและขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ  

การดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 
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๗. คําถาม  ผูสมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบสัดสวนและแบบแบงเขตเลือกตั้งจะสามารถจัดหรือ      

มีสวนรวมหรือเปนประธานในการจัดงานทําบุญหรืองานทางศาสนาที่จะจัดใหมีขึ้นหรือดําเนินการ 

ในระหวางมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งฯ หรือในระหวางการหาเสียงไดหรือไมเพียงใด และหากการ

กระทําดังกลาวเปนการดําเนินการประจําป ตามที่ถือปฏิบัติมาเปนปกติของผูสมัครรับเลือกตั้งหรือ

ของครอบครัวของผูสมัครรับเลือกตั้ง จะกระทําไดหรือไมเพียงใด 
คําตอบ  การจัดงานหรือมีสวนรวมในการจัดงานบุญหรืองานทางศาสนา ตามขอหารือ 

จะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัคร

อื่นหรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตาม

มาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง     

พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  
๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 
 
๘.   คําถาม  บิดาของผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถจัดงานทําบุญโรงงาน ซึ่งเปนงานที่จัดขึ้นเปน

ประจําปทุกป และทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบิดามารดาของบิดาผูสมัคร โดยมีญาติและบุคคล

ใกลชิดมารวมงาน ไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตตองไมมีการกระทําใดๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ

ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มต ิกกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๐) 
 
๙. คําถาม การเปนเจาภาพงานศพ หรือการใหพวงหรีดในงานศพ หรือรวมทําบุญ โดยการ

บริจาคเงินใหแกงานศพ หรืองานตามประเพณีไทยอื่น ทั้งในชวงกอนและหลังมีพระราชกฤษฎีกาให 
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะถือเปนความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม 
 คําตอบ กรณีการเปนเจาภาพงานศพ หรือการใหพวงหรีดในงานศพ หรือรวมทําบุญโดยการ

บริจาคเงินใหแกงานศพ หรืองานตามประเพณีอื่น ทั้งในชวงกอนและหลังมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร น้ัน หากเปนเรื่องการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี     

โดยไมมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง   
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หรือผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใดหรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมือง    

อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็สามารถกระทําได       
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๐.  คําถาม  ผูสมัครยังมีฐานะการดํารงตําแหนงเปนประธานกองทุนแหงหน่ึง เม่ือมีพระราช

กฤษฎีกาแลวจะสามารถดําเนินกิจกรรมของกองทุนไดตามปกติหรือไม และกองทุนจะสามารถขึ้น

ปายประชาสัมพันธองคกรโดยไมมีขอความเกี่ยวกับการเลือกตั้งไดหรอืไม 
 คําตอบ   กรณีผูสมัครมีฐานะในตําแหนงประธานกองทุนแหงใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิก 

ใชเวลาวางในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือประโยชนสวนรวมนั้น สามารถกระทําได แตการกระทําดังกลาว 

ตองไมมีพฤติการณอื่น โดยมุงหวังเพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือ

ผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  

อันเปนความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๑.  คําถาม  การประชาสัมพันธหนังสือที่ผูสมัครเปนผูเขียนหรือผูแตง ซึ่งไดวางจําหนายใน

ทองตลาดกอนมีพระราชกฤษฎีกาจะเปนการฝาฝนกฎหมายเลือกตั้งหรือไม 
 คําตอบ   การประชาสัมพันธหนังสือที่ผูสมัครเปนผูเขียนหรือผูแตง ซึ่งไดวางเพื่อจําหนาย

ในทองตลาดกอนมีพระราชกฤษฎีกานั้น เม่ือหนังสือดังกลาวเปนการกระทําในลักษณะสวนตัวและ

มีวัตถุประสงคเพ่ือจําหนายแลว ยอมสามารถกระทําได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๒/๒๕๕๐ เมื่อวันที่                
๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๒) 
 
๑๒.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งมีตําแหนงเปนนายกสมาคม จะเขารวมดําเนินกิจกรรมหรือ

แถลงผลการดําเนินกิจกรรม หรือแถลงผลการดําเนินงาน และรับรองรายงานแสดงกิจการของ

สมาคมในรอบปที่ผานมา รวมทั้งขึ้นกลาวรายงานการเปดการประชุมตอประธานในที่ประชุม 

สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตการดําเนินกิจกรรมดังกลาวจะตองไมมีลักษณะเปนการ

กระทําการเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือ

พรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓  
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๕.๒๔) 
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๑๓.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งไดเขียนบทความลงในหนังสือ “บันทึกคุณแม” ซึ่งมีเน้ือหา

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร โดยไดเขียนบทความดังกลาวมาเปนเวลาปเศษแลว สามารถกระทําได

หรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได แตจะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ

ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐   

หรือขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิให

ปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดําเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง 

ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 

 
๑๔.  คําถาม กรณีบริษัทเอกชนไดวาจางใหผูสมัครรับเลือกตั้งและครอบครัวเปนพรีเซ็นเตอรใน

การถายปฏิทิน ป พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งไดตกลงวาจางกันไวกอนแลว และนาจะมีการแจกจายใหกับ

ประชาชนทั่วไปในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ี สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ ผูสมัครรับเลือกตั้งมิไดมีอาชีพนักแสดงหรือดารา ดังน้ัน การเปนพรีเซ็นเตอรใน

การถายปฏิทิน อาจถูกกลาวหาวาใหทรัพยสินตามมาตรา ๕๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงควรหลีกเลี่ยงหรือดําเนินการแจกจายหลังจากวันเลือกตั้งแลว เพ่ือมิใหเปนสาเหตุ

ใหเกิดการรองเรียน  (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๘) 
 

๑๕.  คําถาม ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถที่จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง   

เชน การเขียนขาวลงหนังสือพิมพตางประเทศ ไปรวมงานเลี้ยงรุนนักเรียนเกา หรือการไปชวยเหลือ

งานบุญของนองชาย เปนตน สามารถกระทําไดหรือไม 
คําตอบ สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจให  

ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวน 

การลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหาม  
มิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของ

พรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม      

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐
เรื่องท่ี ๕.๓๑) 
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๑๖.  คําถาม การชี้แจงหรือบอกเลาสถานการณหรือขอเท็จจริงทางการเมืองใหประชาชน

รับทราบหรือเปนการตอบขอสอบถามของประชาชนทั้งในระหวางการพบปะในการหาเสียงและ   

ในการปราศรัย จะกระทําไดหรือไม เพียงใด และจะถือวาเปนการใสรายหรือไม 
คําตอบ หากเปนการกลาวถึงขอเท็จจริงโดยสุจริต ก็สามารถกระทําได แตอยางไรก็ตาม 

ในการชี้แจงหรือบอกเลาสถานการณหรือขอเท็จจริงดังกลาวรวมทั้งการตอบขอซักถามของ

ประชาชนนั้นจะตองไมกระทําการใดที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งจะตองพิจารณาเปนแตละกรณี (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๑๗.  คําถาม การใหสัมภาษณแกส่ือมวลชนทั้งที่พบในพื้นที่ระหวางการหาเสียงโดยมิได       

นัดหมายหรือที่ขอนัดสัมภาษณ สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได แตอยางไรก็ตามในการดําเนินการดังกลาวจะตองไมกระทําการ

ใดที่เปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือขัดตอขอ ๖ ของ

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัคร

รับเลือกตั้ง และ ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐     
(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๓๒) 
 
๑๘.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ซึ่งมีอาชีพเปนนักรอง นักแสดง นักจัด

รายการทางวิทยุหรือโทรทัศน ไปปรากฏตัวหรือไปจัดรายการทางโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง 

ในชวงที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะสามารถ

กระทําไดหรือไม  
   คําตอบ สามารถกระทําได แตตองไมมีการกระทําใดๆเพื่อจูงใจใหผู มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ

ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐   

และตองไมเปนการฝาฝนมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐     
เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๔) 
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 ๑๙.  คําถาม กรณีผูสมัครหรือบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถไปรวมงานโดยสวมเสื้อ       

ที่มีชื่อพรรค หรือสวมเสื้อที่มีชื่อผูสมัคร หรือเปนโฆษกในงานจะประกาศชื่อผูสมัครหรือชื่อพรรคการเมือง 

รวมทั้งขึ้นเวทีอวยพรแกคูบาวสาวในงานแตงงาน สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ ไมสามารถกระทําได เพราะอาจเขาขายความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา  ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 
 
๒๐.  คําถาม กรณีผูสมัครหรือบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งสามารถไปรวมงานโดยรวม

รับประทานอาหารในงานตางๆ หรือทอดผาบังสุกุล หรือถวายจตุปจจัยแกพระภิกษุ ที่เจาภาพเปน      

ผูจัดเตรียมไว สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได หากเปนเรื่องการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยไมมี

การกระทําการใดๆที่เปนการจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือ

ผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๕) 
 

๒๑.  คําถาม กรณีในงานบวช งานแตง และขึ้นบานใหมผูสมัครจะสามารถคลองพวงมาลัย    

อวยพรเจาภาพ โดยมีการแนะนําตัว พรอมบอกชื่อ และเบอร เพ่ือหาเสียงตามนโยบายพรรค ไดหรือไม 
 คําตอบ การคลองพวงมาลัยและอวยพรเจาภาพ สามารถกระทําได แตการแนะนําตัว

พรอมบอกชื่อและเบอร เพ่ือหาเสียงตามนโยบายพรรค ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากเขาขายอัน 
เปนความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๖ ของระเบียบ

คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เก่ียวกับ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัคร         

รับเลือกตั้ง และผู มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต . ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่          
๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๖) 
 
๒๒.  คําถาม ในงานศพผูสมัครรับเลือกตั้งจะสามารถทอดผาบังสุกุล หรือรับเปนประธาน      

ในงานไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได หากเปนการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและเปนงาน 

ที่ตนมีความสัมพันธเกี่ยวของรูจักคุนเคยกัน โดยไมมีเจตนาที่จะหาเสยีงเลือกตั้งเพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งลงคะแนนหรือใหงดเวนการลงคะแนนใหผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด (มติ กกต. 
ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๖) 

                             
* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 



 41
 
๒๓. คําถาม  กรณีผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในชวงเวลาที่ดํารงตําแหนงไดบริการ 

สนับสนุน โดยการแจกอุปกรณตาง ๆ เชน เส้ือ เกาอี้ โตะ ปายประกาศในชวงที่เปนเทศกาลสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม ถวยรางวัล หรืออื่น ๆ แลวแตกรณี โดยมีการสกรีน หรือจารึกชื่อ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งในชวงดังกลาวไมมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งทั่วไปนั้นถือเปน

การหาเสียงเลือกตั้งลวงหนาหรือไม จําเปนตองบันทึกเปนคาใชจายในการเลือกตั้งครั้งตอไปหรือไม 
 คําตอบ  การที่ผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดจัดบริการสนับสนุนโดยการแจก
อุปกรณตาง ๆ ตามงานประเพณีนิยมแมจะมิไดอยูในชวงที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภา แตในกรณี

ดังกลาวตองปฏิบัติตามขอ ๗ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวน หลักเกณฑ  
และวิธีการใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดตามปกติประเพณีของ

พรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง และสมาชิกซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ      

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดไว หากเปนการใหเงินทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

อันอาจคํานวณเปนเงินไดตามปกติประเพณี ในแตละโอกาสมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท 

ผูใหตองรวบรวมรายละเอียดของการใหแตละโอกาส  และใหนํามูลคาสวนที่เกินไปแสดงรวมเปน

คาใชจายในการเลือกตั้งในครั้งน้ีดวย (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘  มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 
๒๔.  คําถาม  ในระหวางมีการเลือกตั้งทั่วไป ผูสมัครไดรับเชิญใหไปรวมงานประเพณีนิยม เชน 

งานศพ งานบวช งานแตงงาน งานทําบุญบาน ฯลฯ ผูสมัครและคณะแตงกายชุดหาเสียงเลือกตั้ง 

พรอมนํารถหาเสียงเลือกตั้งเขาในบริเวณงานตามปกติ แตครั้นเมื่อเวลาจะเดินทางกลับ ผูสมัคร

และคณะเดินทักทายยกมือไหวกลาวคําวา “ผมกลับกอนครับ โชคดีทุกทานครับ” กับผูรวมงาน    

ทั่วบริเวณงาน การกระทําดังกลาวสามารถทําไดหรือไม ผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําผิดตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งน้ี จะตองพิจารณาจากขอเท็จจริงเปนกรณีๆ ไป (มติ กกต.ครั้งท่ี 
๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 
๒๕.  คําถาม  กรณีผูสมัครไดรับเชิญจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ของตนเองไปเปนวิทยากร

ในชวงที่มีการเลือกตั้งสามารถทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตการดําเนินการดังกลาวตองไมมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการ

ขัดตอมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการ       

การเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
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สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมี

สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 
๕. ขอหารอือืน่ 
 
๑.  คําถาม กรณีสมาคมที่มิไดเปนหนวยงานของรัฐ จะดําเนินการจัดใหมีการประชุมสมาชิก

ของสมาคมในชวงมีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการ

เลือกตั้งทั่วไป สามารถกระทําไดหรือไม 
  คําตอบ  สามารถกระทําได แตทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวจะตองไมกระทําการใด ๆ 

เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจูงใจให

เขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๑) 
 
๒.  คําถาม กรณีหนวยงานเอกชนรวมกับสถานีโทรทัศนและมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการใน

รูปแบบเวทีเลือกตั้งสัญจรและเวทีประชันวิสัยทัศนของหัวหนาพรรคการเมือง โดยสถานีโทรทัศนจะ

มีการถายทอดสดจากทุกเวทีเลือกตั้งสัญจรหรือจะออกอากาศซ้ําเกี่ยวกับเวทีสัญจรในวันรุงขึ้น จะ

สามารถกระทําไดหรือไม 
  คําตอบ  สามารถกระทําได แตจะตองไมมีการกระทําการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ

ลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๒๖) 
 
๓.  คําถาม กรณีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยจะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 

ไดหรือไม 
 คําตอบ  ศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัย ที่ ๕/๒๕๔๓ เม่ือวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๔๓ 

วินิจฉัยโดยสรุปวา “เจาหนาที่อื่นของรัฐ” ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ มาตรา ๑๐๙ (๑๑) หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีสถานะตําแหนง

หนาที่ หรือลักษณะงานทํานองเดียวกันกับพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือของราชการสวนทองถ่ิน โดยมีลักษณะดังตอไปนี้ 
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 (๑) ไดรับแตงตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
 (๒) มีอํานาจหนาที่ดําเนินการหรือหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายและ

ปฏิบัติงานประจําป 
 (๓) อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ 
 (๔) มีเงินเดือน คาจาง หรือคาตอบแทนตามกฎหมาย  
และไดวินิจฉัยวา กรรมการสภามหาวิทยาลัยไมเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๙ (๑๑) 

เน่ืองจากการใชอํานาจหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยคณะบุคคลที่ประกอบเปนคณะกรรมการ

ดังกลาว เปนการใชอํานาจหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยคณะบุคคลที่ประกอบกับขึ้นเปน

คณะกรรมการ กรรมการแตละคนไมสามารถใชอํานาจหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ซึ่งเปนของ

คณะกรรมการไดดวยตนเองโดยลําพัง เพราะกฎหมายใหอํานาจหนาที่แกคณะกรรมการ แมวา

คณะกรรมการนั้นจะอยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของรัฐ และมีเงินเดือน คาจาง หรือ

คาตอบแทน ตามกฎหมายก็ตาม 

 ดังน้ัน กรณีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย จึงไมเขาขายเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 

ตามมาตรา ๑๐๒ (๑๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยเทียบเคียงกับคําวินิจฉัยศาล

รัฐธรรมนูญ ที่ ๕/๒๕๔๓ ดังกลาว และตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยดังกลาวก็ไมเขาขายเปน

ขาราชการ ซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเดือนประจําตามมาตรา ๑๐๒ (๘) ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย แตประการใด (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
เรื่องท่ี ๖.๗) 
 
๔.  คําถาม กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อใชในการ

ประชาสัมพันธและเชิญชวนใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง และไดจัดสรรงบประมาณสวนหน่ึงให

เปนรางวัลแกหมูบานหรือชุมชนที่มีผูออกไปใชสิทธิเลือกตั้งมากและบัตรเสียนอย สามารถกระทํา
ไดหรือไม  
 คําตอบ สามารถกระทําได แตตองระมัดระวังไมใหมีการกระทําเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด ที่เปนการฝาฝนตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และตองไมใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใดๆ  เพ่ือเปน

คุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 

๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิให

ปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรค

การเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๔/๒๕๕๐ 
เมื่อวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๑๐) 
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๕.  คําถาม กรณีพรรคการเมืองจะจัดกิจกรรมหาทุนในลักษณะ Gala Dinner ในชวงที่มีการ
ประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สามารถกระทําไดหรือไม 

 คําตอบ การจัดงาน Gala Dinner เปนเรื่องที่พรรคการเมืองมีวัตถุประสงคจัดกิจกรรมหาทุน 

และการจัดเลี้ยงเปนการจัดใหแกสมาชิกและมิไดเปนไปเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งใหแกสมาชิก 

สามารถกระทําได แตชวงที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน     

การทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว ควรหลีกเลี่ยงการจัดงานดังกลาว เพราะอาจเปนเหตุใหถูกรองเรียน  

วา มีการกระทําอันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย         

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.   
ครั้งท่ี ๑๐๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๘.๒) 
 
๖.  คําถาม กรณีหนวยงานที่เกี่ยวของกับศาสนาคริสตจะมีการจัดงานคริสตมาสโดยมีการ

รับประทานอาหารและมีการแสดงเรื่องราววันคริสตมาสในชวงวันเลือกตั้ง โดยไมเกี่ยวของใด ๆ   

กับการเมือง แตเกี่ยวของกับศาสนาเทานั้น สามารถกระทําไดหรือไม 

 คําตอบ สามารถกระทําได แตการจัดกิจกรรมดังกลาวจะตองไมกระทําการใดๆเพื่อจูงใจ 

ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือ

ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด อันเปนการฝาฝนตามมาตรา ๕๓ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไมทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆไมวาจะเปนคุณ

หรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด นับแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้ง 

จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง และตองไมมีการขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยง

สุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้งในระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลา  
๒๔.๐๐ นาฬิกา ของวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๕๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา         

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๐๖/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๔.๔) 
          
๗.  คําถาม กรณีหนวยงานตางประเทศรวมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้น จัดงาน

เทศกาลเพื่อสงเสริมผลิตภัณฑอาหารและไวน ในระหวางวันที่  ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐        

แตเน่ืองจากจะมีการเลือกตั้งลวงหนาในวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ ดังน้ัน บุคคลที่มาออก

งานขายผลิตภัณฑไวน ณ งานเทศกาลดังกลาว จะสามารถรับการสั่งซื้อไวน และการชําระเงิน    

โดยจะเลื่อนการสงผลิตภัณฑไวนใหแกลูกคา นับแตวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ เปนตนไปจะไดหรือไม 
 คําตอบ  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๕ บัญญัติวา “หามมิใหผูใดขาย จําหนาย 

จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้ง    
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หน่ึงวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง” ซึ่งบทบัญญัติมาตราดังกลาว นอกจากใชบังคับในวันเลือกตั้งวันที่   
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ แลว ตามมาตรา ๑๕๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ยังกําหนดให

นําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับวันลงคะแนนลวงหนาในระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๕๐ ดวย 
  ดังน้ัน จึงควรจัดจําหนายผลิตภัณฑไวนในงานเทศกาลดังกลาวใหแลวเสร็จกอนเวลา 

๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  
ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๖.๓) 
 
๘.  คําถาม กรณีผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟนฟู        

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ จะสามารถใชสิทธิเลือกตั้งไดหรือไม 
 คําตอบ  ตามมาตรา ๒๘ พระราชบัญญัติสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ 

กําหนดให ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ถูกควบคุมตัว

ในลักษณะเดียวกับถูกคุมขัง ใหถือวา ผูเขารับการตรวจพิสูจนหรือผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด 
ยาเสพติด เปนผูถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา และตามมาตรา ๒๙ ของกฎหมายดังกลาว 

กําหนดใหผูที่อยูในระหวางตรวจพิสูจนหรือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด หลบหนี ใหถือวา

เปนการกระทําความผิด ตามมาตรา ๑๙๐ ประมวลกฎหมายอาญา อนึ่ง เม่ือพิจารณาประกอบกับ

มาตรา ๑ (๑๒) ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติคําจํากัดความวา “คุมขัง” หมายความวา คุมตัว 
ควบคุม ขัง กักขัง หรือจําคุก แลวเห็นวา ผูที่ ถูกควบคุมตัวเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติด         

ยาเสพติดในศูนยหรือสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามคําวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ 
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ตามมาตรา ๒๓ (๑) และ (๒) แหงพระราชบัญญัติฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ เปนผูถูกคุมขัง 
  ดังน้ัน  ผูเขารับการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด โดยคําส่ังของคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด จึงเปนผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ (๓) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม  
๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๗.๗) 
 
๙.  คําถาม กรณีมหาวิทยาลัยจะดําเนินการโครงการสํารวจพฤติกรรมการเลือกตั้งของ

ประชาชนบริเวณหนวยเลือกตั้ง (Exit  Poll) ในวันเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได แตตองไมกระทําการใดๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด และตอง

ไมมีลักษณะเปนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการใด ๆ ไมวาจะเปนคุณหรือเปนโทษแก

ผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด และหามเปดเผยหรือเผยแพรผลการสํารวจดังกลาวกอนเวลาปดการ

ลงคะแนนเลือกตั้ง อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๑๕๐ แหงพระราชบัญญัติ 
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐  รวมทั้งตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดความไมสะดวกกับ     
ผูมีสิทธิเลือกตั้งในที่เลือกตั้งหรือบริเวณที่เลือกตั้ง (มติ กกต.ครั้งท่ี ๑๑๔/๒๕๕๐ เมื่อวันที่             
๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐ เรื่องท่ี ๕.๑) 
 
๑๐.   คําถาม   กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๐๐/๒๕๕๐ ลงวันที่ 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐  หามมิใหอดีตกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง  

เพราะเหตุแหงการยุบพรรคการเมือง ชวยเหลือพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้ง  

การหามดังกลาวอาศัยขอกฎหมายใด  
  คําตอบ  ตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอบังคับของพรรคการเมืองที่บังคับใชอยูในขณะนั้น กําหนดใหการดําเนินกิจกรรม

ทางการเมืองของสมาชิกพรรคการเมือง ส้ินสุดลงเมื่อตกเปนบุคคลผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง    

ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  

ฉะนั้น บุคคลดังกลาวจึงพนจากตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองและจะไปจดแจงการจัดตั้ง

พรรคการเมืองใหม หรือเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีสวนรวมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม

อีกไมได ภายในเวลาที่หาปนับแตวันที่พรรคการเมืองนั้นตองยุบไป ตามมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐  หากบุคคลดังกลาวไดเขาไปใชอํานาจหนาที่

หรือกระทําการอันมีลักษณะเชนเดียวกับกรรมการบริหารพรรคการเมือง ก็อาจเขาขายเปนการฝาฝน

มาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐         

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑) 
 
๑๑.    คําถาม กรณีการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งจะครอบคลุมถึงลกัษณะใดบาง 
      คําตอบ การปราศรัยหาเสียงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนรายกรณี เชน การขึ้นเวทีก็ถือเปน

ปราศรัยหาเสียง (มติ กกต.ครั้งท่ี ๔๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑) 
 
๑๒.  คําถาม  กรณีในหนวยเลือกตั้ง ผูสังเกตการณพรรคการเมืองประจําหนวยเลือกตั้ง 

สามารถใชกลองถายรูป วีดีทัศน เปนอุปกรณในการทํางานไดหรือไม และกรณีมีขอขัดของ ขอสงสัย 

หรือเหตุการณที่ไมปกติอาจทําไปสูการทุจริตการเลือกตั้งได ผูมีอํานาจในการตัดสินตกลงใจ คือ

ผูใด และหากการยังไมเปนขอยุติขั้นตอนการปฏิบัติตอไปจะตองทําอยางไร 
 คําตอบ  เน่ืองจากไมมีกฎหมายหรือระเบียบที่หามมิใหติดตั้งกลองวีดีทัศนบริเวณหนวย
เลือกตั้ง จึงสามารถติดตั้งกลองวีดีทัศนบริเวณหนวยเลือกตั้งได ทั้งน้ีมิใหการติดตั้งกลองวีดีทัศน

ดังกลาวกระทบสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมิให     

กีดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งและคณะกรรมการนับคะแนน

เลือกตั้ง (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
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๑๓. คําถาม  กรณีในชวงเวลาหาเสียงเลือกตั้ง หมูบาน/ชุมชน ขอความอนุเคราะหมายังผูสมัคร 
ในการขอยืมส่ิงอุปกรณ เชน เตนท เกาอี้ ฯลฯ ไปใหในงานประเพณีนิยม ซึ่งส่ิงอุปกรณดังกลาว       

มีสกรีนชื่อผูสมัครอยู จะสามารถใหความอนุเคราะหลูกบานไดหรือไม 
 คําตอบ ขณะที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการยุบสภาและใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรเปนการทั่วไปแลว หากยังคงกระทําการในลักษณะดังกลาวอยู และผูขอหารือประสงค      

จะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร น้ัน อาจเปนเหตุใหมีการรองเรียนวาการกระทํา

ดังกลาวเปนการกระทําเพื่อจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแกตนเอง หรือผูสมัครอื่น 

หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือพรรคการเมืองใด ตามมาตรา  
๕๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ    

การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง      

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการ

ดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๔.๑๑) 
 
๑๔ คําถาม  กรณีกลุมบุคคลติดตั้งปายโฆษณารณรงคใหประชาชนไปเลือกตั้งโดยกากบาท (x) ใน

ชองไมประสงคจะเลือกใคร (Vote No) ปายดังกลาวติดตั้งบริเวณสะพานมีภาพขอความไมเหมาะสมและ 

ขณะที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกตั้งทั่วไป

แลว การกระทําดังกลาวจะเขาขายเปนความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง หรือไม 

 คําตอบ  แผนปายตามขอหารือถือวาเปนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้ ง ตามมาตรา ๖๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ แตปายดังกลาวมีขนาดและลักษณะไมเปนไปตามขอ ๗ และขอ ๘ ของ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับปายดังกลาวมิไดติดตั้งในบริเวณที่

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด ดังน้ัน จึงเปนอํานาจหนาที่หัวหนาของหนวยงาน      

ที่จะตองส่ังใหพรรคการเมือง หรือผูสมัครแลวแตกรณีแกไขใหถูกตองภายในกําหนด โดยหากไม

ดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลาใหดําเนินการรื้อถอน หรือปลดออกได ทั้งน้ี ไมลบลางความผิด

ที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย ตามขอ ๙ ของประกาศดังกลาว (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๕) 
 
๑๕.  คําถาม  กรณีสถานีโทรทัศนประกาศรับแจงเบาะแสจากประชาชนผานทางสถานีเกี่ยวกับ

การทุจริตการเลือกตั้งจนทําใหพรรคการเมืองหรือบุคคลไดรับการลงโทษ และมีการใหรางวัล     

จะสามารถกระทําไดหรือไม 
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 คําตอบ  การกระทําดังกลาวแมจะยังไมเปนความผิดตามมาตรา ๕๓ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ แตอาจเปนชองทางนําไปสูการจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเอง 

หรือผูสมัครอื่น หรือพรรคการเมืองใด หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ซึ่งอาจเปนการใหคุณใหโทษแกผูสมัครคนหนึ่งคนใดหรือพรรคการเมืองใดไดและอาจเปนเหตุใหมี

การรองคัดคานวา มีการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๔๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ัน 

กรณีสถานีโทรทัศนชอง ๑๓ ประกาศรับแจงเบาะแสจากประชาชนผานทางสถานีเกี่ยวกับการทุจริต 

การเลือกตั้งจนทําใหพรรคหรือบุคคลไดรับการลงโทษและมีการใหรางวัลตามขอหารือ จึงควร

หลีกเลี่ยงการดําเนินการดังกลาว เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหถูกรองเรียนหรือถูกรองคัดคานได    
(มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๕.๑๐) 
 
๑๖.  คําถาม  สํานักงานตํารวจแหงชาติซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญ การคุมครองบุคคลในชวงเวลาที่มีการเลือกตั้ง ขาราชการตํารวจที่รักษาความปลอดภัย

บุคคลสําคัญและคุมครองผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดมากนอย

เพียงไร 
 คําตอบ  กรณีตามขอหารือเปนการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการประจําใน
การรักษาความปลอดภัยใหแกบุคคลตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน ซึ่งมีระเบียบปฏิบัติหรือคําส่ัง

ของหนวยงานกําหนดไว โดยการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบหรือคําส่ังดังกลาวเปนการปฏิบัติหนาที่

ตามปกติของฝายขาราชการประจํา จึงเห็นวา ขาราชการของหนวยงานสามารถปฏิบัติหนาที่ในการ 
รักษาความปลอดภัยใหแกบุคคลตามอํานาจหนาที่ไดตามคําส่ังหรือระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน 

ซึ่งปฏิบัติอยูเปนปกติ  แตพึงระมัดระวังมิใหมีการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทํา

การใด ๆ เพ่ือเปนคุณ หรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองอันอาจเปนความผิดตามมาตรา ๕๗ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต.ครั้งท่ี ๕๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
เรื่องท่ี ๗.๑) 
 
๑๗. คําถาม  กรณีหนวยราชการจะจัดยานพาหนะอํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใน

หนวยงานราชการเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งลวงหนา โดยจะจัดยานพาหนะรับ-สง 

จากหนวยราชการไปยังสถานที่เลือกตั้ง และรับกลับหนวยราชการ สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ  จากบทบัญญัติมาตรา ๕๕ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดบัญญัติ 
ขอยกเวนกรณีการจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพ่ือเลือกตั้ง หรือนํากลับไปจาก

ที่เลือกตั้งโดยไมตองเสียคาโดยสารพาหนะหรือคาจาง ซึ่งตองเสียตามปกติ หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 

* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 
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ไปยังที่เลือกตั้ง หรือกลับจากที่เลือกตั้ง โดยมิใหใชบังคับแกการที่หนวยงานของรัฐ จัดยานพาหนะ

เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งไวอยางชัดเจนแลว ดังน้ัน กรณีที่หนวยราชการจะจัด

ยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูมีสิทธิเลือกตั้งในหนวยงานราชการที่มีสิทธิเลือกตั้งไป

ลงคะแนนเลือกตั้งในวันเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้งตามขอหารือดังกลาว ใหถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ดังกลาว (มติ กกต.ครั้งท่ี ๖๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องท่ี ๖.๑๒) 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
 

สํานักกฎหมายและคด ี
๑๒ มกราคม  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
* เอกสารฉบบันีใ้ช้ประกอบการเผยแพร่ ห้ามมิให้จาํหน่าย * 



ประมวลคําถาม – ตอบขอหารือในการเลือกตั้ง 

สมาชิกวุฒิสภา ป ๒๕๕๑ 
 

 

๑.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจะใชประเด็นเรื่องการคัดคานการสราง

โรงงานไฟฟาที่จังหวัดในการหาเสียงเลือกตั้งและผูสมัครยังคงใหทีมงานสวมเสื้อและพบปะพูดคุย      

ในเรื่องดังกลาวอยู จะสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ การหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสามารถกระทําได ก็แตเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ในหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกอบกับขอ ๕ 

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติ 

สวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและ      

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.  ๒๕๕๑ ซึ่งการหาเสียงโดยใชประเด็นเรื่องการคัดคานการสรางโรงงานไฟฟา

อาจไมสอดคลองกับระเบียบดังกลาวโดยขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเปนรายกรณีไป (มติ กกต. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๓) 
 
๒.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดทําเอกสารแนะนําตัวผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีขอความ 

เพ่ือใชในการหาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับการศึกษา ประวัติการทํางาน และประสบการณการทํางาน 

ของตนเองจะขัดตอระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหาม   

มิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัคร 
รับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม 
 คําตอบ  สามารถกระทําได ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง 

ขอควรปฏิบัติและขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ 

ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งนี้ เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติการศึกษา

และประสบการณการทํางานที่จัดทําเพื่อใชหาเสียงนั้นจะตองเปนความจริง (มติ กกต. ครั้งท่ี ๒๘/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๒๒) 
 
๓.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดทําตนฉบับเอกสารแนะนําตัว เพ่ือส่ือถึงประชาชนใหรูจัก

และทราบผลงานที่ไดทําดีตอสังคม ซึ่งไดทําตนฉบับเปนการดเล็กและแผนพับ จะสามารถกระทําได

หรือไม 
คําตอบ เอกสารการแนะนําตัว (ฉบับแผนการด) ขนาดเล็ก ตามขอหารือดังกลาว มีรูปถาย 

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ขอมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผูสมัครซึ่งหากเปนเรื่องจริงของผูสมัคร 

ยอมสามารถกระทําได ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ 

และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการดําเนินการใด ๆ ของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับเอกสารการแนะนําตัว (แผนพับ)  
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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ตามขอหารือนั้น นอกจากมีขอมูลประวัติเกี่ยวกับผูสมัครแลว ยังปรากฏวามีรูปถายของบุคคลอื่น   

ที่ไมเกี่ยวกับตัวผูสมัคร อีกทั้งขอความที่ปรากฏในรูปถายแตละรูปนั้น มิไดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง        

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภาตามที่ระเบียบกําหนดไว ดังน้ัน การจัดทําเอกสาร

แนะนําตัว (แผนพับ) ดังกลาวอาจขัดตอขอ ๖ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  

และการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ (มติ กกต.   
ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๔.๒๑) 
 
๔.  คําถาม  กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดพิมพบัตรแนะนําตัวโดยมีการระบุหมายเลขโทรศัพท

ที่สําคัญๆ ของทางราชการไวในดานหลังของบัตรแนะนําตัวดังกลาวจะเปนความผิดหรือไม 
คําตอบ  ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากเอกสารดังกลาวมีลักษณะเปนการขัดตอขอ ๖ (๑) 

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวน

ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้ง และผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถแจกเอกสาร หรือเทป หรือวัสดุโทรทัศน 

ที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชน สถานที่ตาง ๆ หรืองานพิธีการตาง ๆ โดยเอกสาร 

หรือเทปหรือวัสดุโทรทัศนที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสามารถมีชื่อ รูปถาย หมายเลขประจําตัว

ผูสมัคร ขอมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับผูสมัคร และขอความที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๒๙/๒๕๕๑    
เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๔.๒๒) 
 
๕.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะจัดทํารูปแบบและเนื้อหาตามบัตรแนะนําตัวของผูสมัคร 

จะตองเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑ หรือไม 
คําตอบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ มิไดมีการกําหนดรูปแบบการจัดทําบัตรแนะนําตัวดังกลาวไว แตขอ ๖ (๑) 

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติ  

ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและ  

ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดลักษณะของเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไวอยาง

ชัดเจนแลว กลาวคือ สามารถมีชื่อรูปถาย หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ขอมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับ  

ตัวผูสมัคร และขอความที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภา

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ดังน้ัน เน้ือหาที่ปรากฏอยูในบัตรแนะนําตัวดังกลาว สามารถกระทําได 

หากขอเท็จจริงในเอกสารดังกลาวเปนความจริง (มติ กกต. ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  
๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๒.๑๕) 

 
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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๖.  คําถาม วิธีการแจกเอกสารแนะนําตัวตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง 

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการดําเนินการใด ๆ 

ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ จะตองดําเนินการอยางไร และผูใดบาง 

เปนผูมีสิทธิในการแจกเอกสารดังกลาว 
คําตอบ ขอ ๕ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ 

และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และการดําเนินการใด ๆ ของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูสมัครหรือบุคคลผูชวยในการหาเสียง

เลือกตั้ง สามารถหาเสียงไดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภาดังที่บัญญัติไว  

ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังน้ัน ผูสมัครหรือบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้ง

สามารถแจกจายเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได และสามารถแจกเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียง

เลือกตั้งในเขตชุมชน สถานที่ตาง ๆ หรืองานพิธีการตาง ๆ ตามขอ ๖ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งดังกลาว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๒.๑๕) 
 
๗.  คําถาม บัตรแนะนําตัวของผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองอยูภายใตบังคับเงื่อนไขขอ ๘ ขอ ๙  

ขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๑ หรือไม  
คําตอบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดเฉพาะขนาดความกวางและสถานที่สําหรับการปดประกาศ

และปาย โดยมิไดมีขอกําหนดหรือเงื่อนไขใหนํามาใชบังคับกับบัตรแนะนําตัวของผูสมัครแตประการใด 

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๒.๑๕) 
 
๘.  คําถาม บัตรแนะนําตัวของผูสมัครมีการจํากัดจํานวนที่พิมพหรือไมและหากจํากัดจํานวนที่พิมพ

จะตองพิมพไมเกินจํานวนเทาใด 
คําตอบ  บัตรแนะนําตัวสามารถจัดพิมพไดไมจํากัดจํานวน แตการจัดทําเอกสารแนะนําตัว

ของผูสมัครจะตองนํามาคํานวณเปนคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๒.๑๕) 
       

๙.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจะจัดทําปายโฆษณาหาเสียง โดยมีการ

ใชขอความวา “ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ โปรดเลือก ...........(ชื่อผูสมัคร)........... ผูสมัคร ส.ว. จังหวัด ...........   

เบอร ..........” และขอความวา “มีประสบการณ ซื่อตรง โปรงใส” หรือขอความวา “โปรดเลือกคนดี 
มีประสบการณ ผลงานเดน” อยูในแผนปายโฆษณาหาเสียงแนะนําตัว วาสามารถกระทําไดหรือไม 
                             

 
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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 คําตอบ  ขอความเทาที่ปรากฏหากเปนความจริง สามารถกระทําได ตามระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๒.๑๖) 
 
๑๐.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจะอัดสปอตโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาลงในแผนซีดี แลวนําไปเปดโฆษณาหาเสียงโดยการใชรถยนตติดเครื่องขยายเสียง

และปายแสดงขอความของผูสมัคร และนําแผนซีดีไปเชาเวลาที่สถานีวิทยุชุมชนในเขตจังหวัด 

สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได ตามขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง 

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ 

ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยตองนํามาคิดคํานวณรวมเปนคาใชจาย

ในการเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๐ ประกอบมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกทั้งการกระทํา

ดังกลาวจะตองระมัดระวังไมใหมีการกระทําที่เปนการขัดหรือฝาฝนมาตรา ๕๓ ประกอบมาตรา ๑๒๒ 

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ และขอ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง   

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ 

ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  
๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๒.๑๘) 
 
๑๑.  คําถาม  กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจะขอใชสัญลักษณและชื่อของมหาวิทยาลัย
ไวในโปสเตอรแนะนําตัวของตัวเองตามปายรถเมลและสถานที่ตาง ๆ จะสามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ ตามขอ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ 

และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ ของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูสมัครสามารถระบุชื่อ รูปถาย 

หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ขอมูล ประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผูสมัคร และขอความที่ใชในการหาเสียง

เลือกตั้งเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติในเอกสารหาเสียง

เลือกตั้งได แตขอเท็จจริงตามกฎหมายขอหารือเห็นวา ไมไดเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดังกลาว อีกทั้งการนําตราสัญลักษณและชื่อของมหาวิทยาลัยมาใชประโยชนในการหาเสียงโดยมิได

รับอนุญาตก็อาจผิดกฎหมายได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
เรื่องท่ี ๒.๑๙) 
 

 
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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๑๒.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งไดจัดทําเอกสารเปนบัตรแนะนําตัวขนาดกวาง ๗ เซนติเมตร 

ยาว ๑๐ เซนติเมตร มีชื่อ รูปถาย หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ขอมูลประวัติเกี่ยวกับผูสมัคร ถือวาเปน

ประกาศ ตามขอ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม 
 คําตอบ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ มิไดมีการกําหนดขนาดและความกวางในการจัดทําบัตรแนะนําตัวดังกลาว

ไวเหมือนกับแผนประกาศหรือแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ประกอบกับขอ ๖ (๑) และ (๔) 

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติใน

สวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกําหนดลักษณะของเอกสารที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งกับลักษณะของ
แผนประกาศหรือแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวอยางชัดเจนแลว ดังน้ัน การจัดทําบัตรแนะนําตัว

ของผูสมัครตามขอสงสัยดังกลาวขางตน จึงไมถือเปนแผนประกาศตามขอ ๓ ของประกาศคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ (มติ กกต. 
ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๓) 

 
๑๓.  คําถาม  ผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดทําและใชเอกสารเปนบัตรแนะนําตัวขนาดเล็กที่มีชื่อ  

รูปถาย หมายเลขประจําตัวผูสมัคร ขอมูลประวัติเกี่ยวกับผูสมัครในการหาเสียงเลือกตั้งไดหรือไม 

หากไดสามารถจัดทําไดจํานวนเทาใด  

 คําตอบ   เน้ือหาที่ปรากฏอยูในบัตรแนะนําตัวดังกลาว หากขอเท็จจริงดังกลาวที่ระบุในบัตร

แนะนําตัวนั้นเปนความจริง ก็สามารถกระทําได สวนการจัดพิมพบัตรแนะนําตัวสามารถจัดพิมพได 

เน่ืองจากไมไดมีขอหามกําหนดจํานวนไว แตผูสมัครตองนํากรณีการจัดทําบัตรแนะนําตัวดังกลาว

มาคํานวณรวมเปนคาใชจายของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย ตามมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๓) 
 
๑๔.  คําถาม  ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาจัดทําเอกสาร สปอตโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 

โดยเนื้อหาของขอความที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้งมีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติหนาที่และมี

การนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาติดไว จะเปนการขัดตอพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม 
 คําตอบ การจัดทําเอกสาร สปอตโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยเนื้อหาของขอความที่ใชในการ   

หาเสียงเลือกตั้งมีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ สามารถกระทําได ตามขอ ๖ (๑) และ (๕)  

ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติ  

ในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใดๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและ     
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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ผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถแจกเอกสารหรือเทปหรือวัสดุ

โทรทัศนที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชน สถานที่ตางๆ หรืองานพิธีการตางๆ โดย

เอกสาร    หรือเทปหรือวัสดุโทรทัศนที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสามารถมีชื่อ รูปถาย หมายเลข

ประจําตัวผูสมัคร ขอมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับผูสมัคร และขอความที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะที่

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว และผูสมัครสามารถโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งโดยวิธีการใช เชา หรือจาง รายการวิทยุ โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี หรือสปอต

โฆษณา สวนกรณีที่ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจะนําพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวมาติดไวในเอกสารสปอตโฆษณาเพื่อใชในการหาเสียงเลือกตั้งน้ัน แมวาพระบรมราโชวาทจะเปน

การพระราชทานแกประชาชนทั่วไป แตเปนเรื่องที่มิบังควรจะนําพระบรมราโชวาทมาใชเพ่ือ

ประโยชนในการหาเสียงเลือกตั้ง (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
เรื่องท่ี ๓.๔) 
 

๑๕.  คําถาม  กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไดนําแผนปายหาเสียงที่มีขนาดความกวาง  

ไมเกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไมเกิน ๒๔๕ เซนติเมตร รวมจํานวน ๕ แผนปาย ไปติดตั้งในที่ดิน 

ของเอกชนในลักษณะเรียงติดตอกันเปนแถวคลายเปนแผนปายใหญ ถือวาเปนการกระทําที่ฝาฝน

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๑๐ (๒) และขอ ๑๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง  

ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ 

ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๖ (๔) หรือไม อยางไร 
 คําตอบ  ตามขอ ๑๐ (๒) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวิธีการ

สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กําหนดวา “ใหผูสมัครที่ประสงคจะปด
ประกาศหรือติดปาย ณ สถานที่นอกจากที่รัฐใหการสนับสนุนตามขอ ๕ และขอ ๖ ใหดําเนินการ ดังน้ี 

(๒) ปายมีขนาดความกวางไมเกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ความยาวไมเกิน ๒๔๕ เซนติเมตร” แลวเห็นวา 
การกําหนดขนาดของปายดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะใหผูสมัครแตละคนจัดทําปายโฆษณาหาเสียงที่มี

ขนาดเทากันเพื่อไมใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันและมีความเปนระเบียบเรียบรอย รวมทั้ง

เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบคาใชจายที่เกิดจากการจัดทําปาย ซึ่งวิธีการติดปายจึงควรแยกให

ชัดเจนในแตละปาย ดังน้ัน การที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภานําปายที่มีขนาดความกวาง 

๑๓๐ เซนติเมตร ความยาว ๒๔๕ เซนติเมตร ติดตั้งในที่ดินของเอกชนในลักษณะเรียงติดตอกันเปน

แถวบนโครงไมเดียวกัน การกระทําดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเจตนาวาเปนการจัดทําปายที่มีลักษณะ

เปนปายใหญแผนเดียว จึงเปนการติดปายที่มีขนาดไมเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๕) 
 
 

 
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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๑๖.  คําถาม ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหาม  

มิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใดๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้ง

และผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๖ (๖) ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถเชาหรือ

จางวิทยุชุมชนเปดสปอตโฆษณาหาเสียงไดหรือไม และสถานีวิทยุชุมชนออกใบเสร็จรับเงินในการเชา

หรือจางวิทยุชุมชน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสามารถนําไปเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง

ไดหรือไม 
 คําตอบ  กรณีตามขอหารือดังกลาวขางตน สามารถกระทําได ตามระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งวาดวยการหาเสียง ขอควรปฏิบัติ และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาและการดําเนินการใด ๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งและผูมีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๖ (๖) ที่กําหนดวา “ภายใตบังคับขอ ๕ ผูสมัครอาจดําเนินการไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ (๖) 

โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใช เชา หรือจาง รายการวิทยุโทรทัศน วิทยุกระจายเสียง เคเบิลทีวี 

หรือสปอตโฆษณา” พิจารณาแลวเห็นวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสามารถเชาหรือจางวิทยุ
ชุมชน ซึ่งเปนสถานีวิทยุกระจายเสียงของเอกชนเพื่อเปดสปอตโฆษณาหาเสียงได และสามารถนํา

ใบเสร็จรับเงินในการเชาหรือจางวิทยุชุมชน ที่สถานีวิทยุชุมชนออกใหไปเปนหลักฐานการยื่นบัญชี

คาใชจายในการเลือกตั้งได เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มิไดมีบทบัญญัติหามการโฆษณา

หาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงไว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  
๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๖) 

 
๑๗. คําถาม  กรณีพรรคการเมือง หัวหนาพรรค กรรมการบริหารพรรค เจาหนาที่ของพรรค 

ตลอดจนผูมีตําแหนงในพรรคการเมืองจะหาเสียงดวยวิธีการใด ๆ ชวยผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกวุฒิสภาไดหรือไม 
 คําตอบ  มาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ไดบัญญัติหามมิใหพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมืองชวยเหลือหรือสนับสนุนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา   

ไมวาทางตรงหรือทางออม ดังน้ัน กรณีตามขอหารือ จึงไมสามารถกระทําได เน่ืองจากเปนการขัดตอ

มาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  
๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๗) 

 
๑๘. คําถาม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสามารถชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา

หาเสียงเลือกตั้งไดหรือไม  
 
 

 
* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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 คําตอบ   สามารถเทียบเคียงกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งท่ี 
๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ โดยเห็นวา กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะ

ชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการหาเสียงเลือกตั้งน้ัน บทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ (๖) 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนดลักษณะตองหามของบุคคลที่มีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไวประการหนึ่งวา “ไมเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรค
การเมือง หรือเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการเปนสมาชิกหรือการดํารง

ตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง” ซึ่งเม่ือพิจารณา
บทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นไดวามีเจตนาใหบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 

ปลอดจากความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองโดยมีระยะเวลาหางพอสมควร ทั้งนี้ เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภา   

มีความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะการถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ดังน้ัน 

หากใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคการเมืองมาชวยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งของ

สมาชิกวุฒิสภาไปแลว ยอมอาจสงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาดังกลาวขาดความ

เปนกลางทางการเมืองเมื่อตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนสมาชิกวุฒิสภาได อันเปนการขัดตอ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับหากขอบังคับของพรรคการเมืองใด

ไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองดวยแลว ก็จะเปนการ

ขัดตอมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังน้ัน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จึงไมอาจอาศัยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามามีสวน

ชวยในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  
กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๗) 
 

๑๙.   คําถาม   (๑)  อดีตผูสมัครสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งยังเปนสมาชิกพรรคการเมืองชวย

ผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหาเสียงไดหรือไมประการใด 
 (๒)  สมาชิกพรรคการเมืองโดยทั่วไปสามารถชวยผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

หาเสียงเลือกตั้ง เชน ชวยแจกแผนใบปลิวหาเสียง ขับรถแหแนะนําใหเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนเปนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการชวยเหลือหรือการวาจาง

ไดหรือไม ประการใด 
คําตอบ  สําหรับกรณีตาม(๑) และ (๒) น้ัน เห็นวา ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดหามไว

ในการที่อดีตผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ซึ่งยังเปนสมาชิกพรรคการเมืองหรือ

สมาชิกพรรคการเมืองโดยทั่วไปจะชวยผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหาเสียงเลือกตั้ง ดังน้ัน 

หากไมเปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ ยอมชวยผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหาเสียงได แตบุคคลดังกลาว

จะตองไมกลาวอางความเปนพรรคการเมืองในชวงที่ชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใน

การหาเสียงเลือกตั้ง (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๗) 
   
 

* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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๒๐.  คําถาม บุคคลซึ่งเปนสมาชิกพรรคการเมืองสามารถเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการ

ประจําหนวยเลือกตั้งหรือกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งไดหรือไม ประการใด 
 คําตอบ  ตามมาตรา ๑๗ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง 

ซึ่งแตงตั้งจากผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งน้ัน ดังน้ัน บุคคลผูเปนสมาชิกพรรคการเมือง หากเปน

ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูในเขตเลือกตั้งแลว ก็สามารถไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการประจําหนวย

เลือกตั้งได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๓.๗) 
 
๒๑.  คําถาม  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือญาติพ่ีนองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
สามารถชวยหาเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ไดหรือไม  
 คําตอบ  กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในการ

หาเสียงเลือกตั้งน้ัน บทบัญญัติมาตรา ๑๑๕ (๖) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดกําหนด

ลักษณะตองหามของบุคคลที่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาไวประการหนึ่งวา “ไมเปนสมาชิก
หรือผูดํารงตําแหนงใดในพรรคการเมืองหรืเคยเปนสมาชิกหรือเคยดํารงตําแหนงและพนจากการ

เปนสมาชิกหรือการดํารงตําแหนงใด ๆ  ในพรรคการเมืองมาแลวยังไมเกินหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง” 
ซึ่งเม่ือพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวแลวจะเห็นไดวามีเจตนาใหบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกวุฒิสภาปลอดจากความเกี่ยวพันกับพรรคการเมืองโดยมีระยะเวลาหางพอสมควร ทั้งน้ี 

เพ่ือใหสมาชิกวุฒิสภามีความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะการถอดถอนผูดํารงตําแหนง

ทางการเมือง ดังน้ัน หากใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งสังกัดพรรคการเมืองมาชวยเหลือในการหาเสียง

เลือกตั้งของสมาชิกวุฒิสภาไดแลว ยอมอาจสงผลใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาดังกลาว

ขาดความเปนกลางทางการเมืองเมื่อตองปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนสมาชิกวุฒิสภาได อันเปนการขัดตอ

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับหากขอบังคับของพรรคการเมืองใด

ไดกําหนดใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมืองดวยแลว ก็จะเปนการ

ขัดตอมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ดังน้ัน ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา จึงไมอาจอาศัยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขามามีสวนชวย

ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได สําหรับญาติพ่ีนองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งหาก 

ไมมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมืองยอมสามารถชวยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง

เลือกตั้งได แตตองไมอาศัยหรืออางอิงความเปนพรรคการเมืองมามีสวนในการชวยหาเสียงดังกลาว 

(มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 
๒๒.  คําถาม  กรณีอดีตกรรมการบริหารพรรคซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคสามารถชวย
หาเสียงใหแกผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา 
 

* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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 คําตอบ  กรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง จะชวยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา

หาเสียงเลือกตั้งไดหรือไมน้ัน เห็นวา ผูถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเคยดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการบริหาร

ของพรรคการเมืองมากอนจึงอาจทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาใจไดวาพรรคการเมืองนั้นไดใหการสนับสนุน 

และอาจเขาขายเปนความผิดตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๕๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๓๓/๒๕๕๑    
เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 
 
 
 
 

สํานักกฎหมายและคด ี
๑๒  มกราคม  ๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 



ประมวลคําถาม - ตอบขอหารือในการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ป ๒๕๕๑ - ป ๒๕๕๓ 

 
๑.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะอางพรรคการเมือง
หรือเครื่องหมายของพรรคการเมือง เพ่ือการโฆษณาหาเสียงไดหรือไม   
     คําตอบ สามารถกระทําได หากปรากฏขอเท็จจริงวาผูสมัครรับเลือกตั้งไดรับความยินยอมจาก
พรรคการเมืองนั้น (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๖.๑๒) 
 

๒.  คําถาม กรณีกรรมการบริหารพรรคการเมือง สามารถชวยผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินหาเสียงเลือกตั้ง ไดหรือไม 
     คําตอบ สามารถกระทําได เน่ืองจากไมมีกฎหมายหามมิใหพรรคการเมืองสงผูสมัครรับเลือกตั้งใน   

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการบริหารพรรคการเมืองนัน้กส็ามารถชวยผูสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินหาเสียงเลือกตั้งได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๖.๑๒) 
 

๓.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินจะนําภาพบุคคลอื่น 

เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมืองอื่น 

พิมพลงในเอกสารหาเสียง แผนประกาศหรือแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับ

เลือกตั้ง จะสามารถกระทําไดหรือไม 
     คําตอบ สามารถกระทําได หากการนําภาพของบุคคลตามขอหารือนั้น เปนบุคคลที่ดํารงตําแหนง

หรือสังกัดอยูในพรรคการเมือง ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองนั้น หรือเปนบุคคลที่

สังกัดอยูในกลุมการเมืองทองถ่ิน ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของกลุมการเมืองทองถ่ินนั้น แลวแต

กรณี แตทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวขางตน และบุคคล

ดังกลาวจะตองไมกระทําการใดๆโดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่อันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใดหรือไมใช

ตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๐ แหง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มติ กกต. ครั้งท่ี   
๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

๔.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะนําภาพสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินที่ยังคงดํารง
ตําแหนงอยูมาปรากฏอยูในเอกสารหาเสียง แผนประกาศ หรือแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

ของผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม 
 

 

 

 

                           * เอกสารฉบับนี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 



-๒- 
 

     คําตอบ สามารถกระทําได หากการนําภาพของบุคคลตามขอหารือนั้น เปนบุคคลที่ดํารงตําแหนง

หรือสังกัดอยูในพรรคการเมือง ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองนั้น หรือเปนบุคคลที่

สังกัดอยูในกลุมการเมืองทองถ่ิน ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของกลุมการเมืองทองถ่ินนั้น แลวแต

กรณี แตทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวขางตน และบุคคล

ดังกลาวจะตองไมกระทําการใดๆโดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่อันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใดหรือไมใช

ตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๐ แหง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มติ กกต. ครั้งท่ี   
๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 
๕.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองจะใชภาพถายของหัวหนาพรรคหรือ
ประธานที่ปรึกษาพรรคของพรรคการเมืองนั้น มาจัดพิมพลงในแผนประกาศ แผนปายโฆษณา และ

เอกสารหาเสียงรวมกับภาพของผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม  
     คําตอบ สามารถกระทําได หากการนําภาพของบุคคลตามขอหารือนั้น เปนบุคคลที่ดํารงตําแหนง

หรือสังกัดอยูในพรรคการเมือง ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองนั้น หรือเปนบุคคลที่

สังกัดอยูในกลุมการเมืองทองถ่ิน ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของกลุมการเมืองทองถ่ินนั้น แลวแต

กรณี แตทั้งน้ีการดําเนินการดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากบุคคลดังกลาวขางตน และบุคคล

ดังกลาวจะตองไมกระทําการใดๆโดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่อันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใดหรือไมใช

ตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๐ แหง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ (มติ กกต. ครั้งท่ี   
๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 
๖.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะนําภาพถายของผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ
ผูบริหารทองถ่ินอื่น ซึ่งไดลงสมัครรับเลือกตั้งในคราวเดียวกันมาจัดพิมพลงในแผนประกาศ     

แผนปายโฆษณา และเอกสารหาเสียงรวมกับภาพของผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม  
     คําตอบ สามารถกระทําได เน่ืองจากบุคคลดังกลาวมีสถานะเปนผูสมัครดวยกัน จึงไมขัดตอขอ ๕ (๑) 

และ (๔) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียง

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อ
วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
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-๓- 
 

๗.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะนําภาพถายและประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหดํารง
ตําแหนงตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดใหมีได เชน 

ตําแหนงรองนายก ที่ปรึกษา หรือเลขานุการ เปนตน มาจัดพิมพลงในเอกสารหาเสียง            

แผนประกาศหรือแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม 
     คําตอบ สามารถกระทําได ตามขอ ๕ (๖) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการ

หรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เน่ืองจากขอ ๕ (๖) ของประกาศดังกลาว ไดกําหนดใหผูสมัครอาจเสนอชื่อบุคคลที่จะดํารง

ตําแหนงตามที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดไวได (มติ กกต. ครั้งท่ี   
๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

๘.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะนําภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประจําทองถ่ินนั้น ๆ ยามอุบากอง หรือ

คาถาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ มาพิมพลงในเอกสารหาเสียง แผนประกาศ  หรือปายโฆษณาหาเสียง

เลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม 
     คําตอบ สามารถกระทําได หากการดําเนินการดังกลาวมิไดมีลักษณะเปนการใหทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได ตามมาตรา ๕๗ (๑) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และไมขัดตอขอ ๕ (๑) และ (๔) ของ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑(มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙  
มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
  

๙.  คําถาม กรณีที่หัวหนาพรรคหรือประธานที่ปรึกษาพรรคของพรรคการเมืองที่สงผูสมัครลงสมัคร  
รับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองนั้น จะเขียนจดหมายหรือขอความสนับสนุนผูสมัคร หรือการขึ้น

เวทีชวยปราศรัยหาเสียงรวมกับผูสมัครรับเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม  
 คําตอบ สามารถกระทําได แตบุคคลดังกลาวจะตองไมกระทําการใดๆโดยมิชอบดวยอํานาจ

หนาที่อันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใด หรือไมใชตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆอันเปนคุณหรือเปนโทษ

แกผูสมัคร ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และตองระมัดระวังไมใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการฝาฝนหรือ  ขัดตอ

มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
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-๔- 
 

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อนึ่ง ผูสมัครรับเลือกตั้งจะตองนํากรณีการ

ดําเนินการดังกลาวมาคํานวณรวมเปนคาใชจายในการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดวย (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

 ๑๐.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินจะทําการหาเสียงในกลุมโดยมีผูบริหาร
ทองถ่ินซึ่งเปนหัวหนากลุมและยังคงดํารงตําแหนงอยูในปจจุบันมาชวยหาเสียง สามารถกระทําได

หรือไม 
  คําตอบ สามารถกระทําได แตจะตองไมมีการกระทําใด ๆ เพ่ือจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งให

ลงคะแนนเลือกตั้งใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครใดที่เปน

การฝาฝนมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และจะตองไมกระทําการใด ๆ โดยมิชอบดวยอํานาจหนาที่อันเปนการกลั่นแกลง

ผูสมัครใดหรือไมใชตําแหนงหนาที่กระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครตามมาตรา 

๒๙ และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน    

พ.ศ. ๒๕๔๕ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

๑๑.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะนําแนวนโยบาย คติพจน คําขวัญ เปนตน มาจัดพิมพลงใน

เอกสารหาเสียง แผนประกาศหรือแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สามารถกระทําไดหรือไม 
 คําตอบ สามารถกระทําได ตามนัยมาตรา ๕๗ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ แตการเสนอแนวนโยบาย คติพจน คําขวัญ เพ่ือใชในการ

หาเสียงดังกลาวของผูสมัครรับเลือกตั้ง น้ัน จะตองไมปรากฏขอความที่มีลักษณะเปนการสัญญาวาจะ

ให หรือหลอกลวง หรือใสรายดวยความเท็จ เพ่ือจูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแก

ตนเองหรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด อันเปนการฝาฝนมาตรา 

๕๗ (๑) (๒) และ (๕) แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน     

พ.ศ. ๒๕๔๕(มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

๑๒.  คําถาม กรณีบุคคลที่ถูกคณะตุลาการรัฐธรรมนูญส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจะใหการสนับสนุน

และชวยเหลือโฆษณาหาเสียงใหกับผูสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินได

หรือไม 
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- ๕ - 
 

 คําตอบ บุคคลดังกลาวตามขอหารือนี้มิไดอยูในสถานะเปนบุคคลที่ดํารงตําแหนงหรือสังกัดอยูใน
พรรคการเมือง ซึ่งสงผูสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคการเมืองนั้น ดังน้ัน จึงไมควรใหบุคคลดังกลาว

สนับสนุนหรือชวยเหลือโฆษณาหาเสียง เน่ืองจากอาจเปนเหตุใหถูกรองเรียนคัดคานการเลือกตั้งได 

 (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

๑๓.  คําถาม กรณีการปดแผนประกาศหรือแผนปายโฆษณาหาเสียงตามบานเรือนที่ไดรับอนุญาต

สามารถกระทําไดหรือไม หรือปดประกาศตามสถานที่สาธารณะตองขออนุญาตหรือไม  
       คําตอบ สามารถกระทําได ตามมาตรา ๖๒ ประกอบมาตรา ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ไดกําหนดวา เม่ือมีประกาศใหมีการ

เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใด ใหเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความ

เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง กําหนดสถานที่เพ่ือปดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไวตาม

ความจําเปน และมิใหนํากฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ

บานเมืองมาใชบังคับแกการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง และการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตองไมกระทํา

โดยวิธีทา พน หรือระบายสี ซึ่งขอความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปดประกาศ ณ ที่รั้ว 

กําแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟา หรือตนไม บรรดาซึ่งเปนทรัพยสินของทางราชการ หรือ   

ณ บริเวณที่เจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินมิไดอนุญาต เวนแตการปดประกาศ ณ สถานที่ตามที่

เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด(มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๑ 
เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
  
๑๔.  คําถาม กรณีการพิจารณาเรื่องจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามความเหมาะสม
และคํานึงถึงความเทาเทียมกันของผูสมัครทุกคนตามขอ ๕ (๕) ของประกาศคณะกรรมการ      

การเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีหลักเกณฑในการพิจารณาอยางไร และในการแจงรายชื่อและ

จํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงจะตองแจงในคราวเดียวกันหรือทยอยแจงตามความจําเปนใน   

แตละชวงเวลาและสถานการณไดหรือไม 
 คําตอบ กรณีการพิจารณาเรื่องจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งเพ่ือใหเกิดความ

เหมาะสมและความเทาเทียมกันของผูสมัครทุกคนนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจ

นําสภาพพื้นที่ของเขตเลือกตั้งประกอบกับจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งดังกลาวมา

ประกอบเปนเกณฑในการพิจารณา และเพื่อมิใหมีลักษณะเปนการซื้อสิทธิขายเสียงทางออมโดย

การจางใหเปนบุคคลผูชวยหาเสียงตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงควรกําหนดจํานวนเทาที่จําเปน สวนกรณีการแจง

รายชื่อและ 
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จํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งน้ัน ขอ ๕ (๕) ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ดังกลาว มิไดกําหนดระยะเวลาในการแจงรายชื่อและจํานวนบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกตั้งให

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบในคราวเดียวกัน เพียงแตกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้ง

แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทราบไมนอยกวาหาวันเทานั้น ดังน้ัน          
จึงสามารถทยอยแจงจํานวนบุคคลผูชวยหาเสียงได (มติ กกต. ครั้งท่ี ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๙  
มีนาคม  ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
 

๑๕.  คําถาม กรณีปายประชาสัมพันธของสวนราชการ หนวยงานของรฐั และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปรากฏภาพถายของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ยังเปนผูบริหารทองถ่ินในปายซึ่งติดตั้งตามเสาไฟฟาหรือใน      

ที่สาธารณะหลายแหง กรณีเชนนี้ปายดังกลาวจะสามารถติดตั้งไวตอไปไดหรือไม  
 คําตอบ กรณีสวนราชการ หนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําปายดังกลาว

ขางตน น้ัน แมวาจะเปนการใชงบประมาณของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินโดยเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และไมขัดตอประกาศคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ตาม แตการจัดทําปายประชาสัมพันธลักษณะดังกลาวโดยมีรูปภาพของ

ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ยังคงเปนผูบริหารทองถ่ินปรากฏอยูดวยนั้น อาจเปนเหตุนําไปสูการรองเรียน

วาเจาหนาที่ของรัฐวางตัวไมเปนกลางโดยกระทําการสนับสนุนผูสมัครดังกลาว และยังอาจเขาขาย

เปนการใชตําแหนงหนาที่กระทําการใดๆอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครได ตามมาตรา ๖๐ 

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังน้ัน    

สวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไมสมควรจัดทําปายที่มีลักษณะ

ดังกลาว (มติ กกต. ครั้งท่ี ๖๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๕๑ ) 
 

๑๖.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งจะนําภาพถายของบุคคลที่ประสงคจะแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งน้ัน มาขึ้นปายหาเสียง

เลือกตั้ง ไดหรือไม 

 คําตอบ การนําภาพบุคคลดังกลาวมาขึ้นปายหาเสียงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่วา บุคคลดังกลาวมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามมิใหดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร   

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือไม แตกรณีที่มีการนําภาพบุคคลซึ่งเปนผูไมมีคุณสมบัติหรือเปนผูมีลักษณะ

ตองหาม ตามบทบัญญัติของกฎหมายมาเพื่อใชในการโฆษณาหาเสียงแลว ก็อาจเขาขายเปนความผิด         

ฐานกระทําการหลอกลวง หรือจูงใจใหเขาใจผิดในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผูสมัครใด ตามมาตรา ๕๗ (๕) แหง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได (มติ กกต.   
ครั้งท่ี ๘๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๖) 
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๑๗.  คําถาม กรณีที่ผูประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดติดปายและ   

ยื่นคํารองขออนุญาตทําการโฆษณาดวยเครื่องขยายเสียงเพ่ือแนะนําตัวในพื้นที่ แตเน่ืองจากขณะนี้

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังไมครบวาระการดํารงตําแหนงและปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะ

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําทองถ่ินกรุงเทพมหานครยังไมไดประกาศใหมีการเลือกตั้งผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน การติดปายและการขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย

เสียงเพื่อแนะนําตัวของผูประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครกอนมี

ประกาศใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จะสามารถกระทําไดหรือไม 

 คาํตอบ กรณีตามขอหารือดังกลาวเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูใชดุลพินิจในการ
อนุญาตใหผูประสงคจะลงสมัครรับเลือกตั้งไดมีการติดปายแนะนําตัวและอนุญาตใหทําการโฆษณาโดยการใช

เครื่องขยายเสียงไดตามความจําเปนและเหมาะสม เน่ืองจากขณะนี้ผูวาราชการกรุงเทพมหานครยังไมครบวาระ

การดํารงตําแหนงและปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําทองถ่ิน

กรุงเทพมหานครยังไมไดประกาศใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และบทบัญญัติของ

กฎหมายวาดวยการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และกฎหมาย

วาดวยการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียงไดกําหนดใหบุคคลจะสามารถกระทําการ

โฆษณาดวยการปดทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะหรือทําการโฆษณาโดยใช

เครื่องขยายเสียงจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่กอน        

(มติ กกต.   ครั้งท่ี ๘๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๖.๑๓) 
 

๑๘.  คําถาม กรณีผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครจะออกไปรายการในชวงที่มีการ
เลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนรายการที่ไดรับเชิญตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และไดแขงขันตอบปญหาจนเขารอบที่ ๓ และไดออกอากาศไปแลว ๒ ครั้ง ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนรายการตอบปญหา โดยรายการเกมสโชวดังกลาว 

มีพิธีกรเปนผูดําเนินการดวย จะสามารถไปออกรายการไดหรือไม 
 คําตอบ กรณีการไดรับเชิญใหไปออกรายการเกมสโชวดังกลาว หากเปนการรับเชิญเขามาแขงขัน
การตอบปญหาตามปกติ ก็สามารถกระทําได แตการปฏิบัติตนของผูดําเนินรายการหรือผูสมัคร  

รับเลือกตั้งดังกลาวจะตองไมกระทําการใด ๆ เพ่ือจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแก

ตนเอง หรือผูสมัครอื่น หรือใหงดเวนการลงคะแนนเลือกตั้งใหแกผูสมัครใด อันเปนการฝาฝนมาตรา ๕๗ 

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา

ทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๑๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๑ เรื่องท่ี ๕.๑๒) 
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๑๙.  คําถาม กรณีองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลนั้น การนับระยะเวลา

ในการคิดคํานวณคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน              

จะคิดคํานวณอยางไร 
 คําตอบ กรณีดังกลาวขางตนถือเปนการจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ินในกรณีอื่น ดังน้ัน การคิดคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งในกรณีดังกลาว จึงตอง

คิดคาใชจายที่ เกิดขึ้นนับแตวันที่ มีประกาศใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งตามมาตรา ๕๔           

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบขอ ๑๕ 

วรรคหนึ่งและวรรคสาม ของขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓     
เรื่องท่ี ๔.๑๔) 
 

๒๐.  คําถาม กรณีองคการบริหารสวนตําบลที่ไมไดยกฐานะเปนเทศบาลตําบลนั้น การนับระยะเวลา   

ในการคิดคํานวณคาใชจายในการเลือกตั้งของผูสมัครสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน              

จะคิดคํานวณอยางไร 
 คําตอบ กรณีดังกลาวขางตนเปนการจัดการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากกรณีครบวาระการดํารง

ตําแหนง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน ตามมาตรา ๗        

แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังน้ัน การ

คํานวณคาใชจายในการเลือกตั้งกรณีน้ีตองคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นภายใน ๖๐ วัน กอนวันครบวาระการ

ดํารงตําแหนงจนถึงวันเลือกตั้ง ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบขอ ๑๕ วรรคสอง ของขอกําหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๖ (มติ กกต. ครั้งท่ี ๒๖/๒๕๕๓     
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องท่ี ๔.๑๔) 

 

 

 
สํานักกฎหมายและคด ี

           ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ 
 

 

 

 

* เอกสารฉบบันี้ใชประกอบการเผยแพร หามมิใหจําหนาย * 
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