
 หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการหาเสียง  ขอควรปฏิบัติ  และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง 
ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๘๘/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๐  คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง  วาดวยการหาเสียง  ขอควรปฏิบติั  
และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการดําเนินการใด  ๆ  
ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลอืกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓   ในระเบียบนี้ 
“เลือกต้ัง”  หมายความวา  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
“พรรคการเมือง”  หมายความวา  พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
“ผูสมัคร”  หมายความวา  ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
“ผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได”  หมายความวา  ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ

เปนเงินไดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   
“สถานี”  หมายความวา  สถานี  ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑ 

การดําเนินการของรัฐในการสนบัสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๑ 
การหาเสียงเลือกต้ัง 

ขอ ๔ ในการหาเสียงเลือกต้ัง  ผูสมัครหรือพรรคการเมือง  แลวแตกรณี  อาจดําเนินการได
ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) แจกเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังในเขตชุมชน  สถานที่ตาง  ๆ  หรืองานพิธีการตาง  ๆ  
โดยเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังสามารถมีรูปถาย  หรือขอความเกี่ยวกับตัวผูสมัคร   

(๒) ใชพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง  สําหรับกรณีรถยนตใหติดแผนปายไดไมเกินคันละ   
๒  ปาย  ซ่ึงมีขนาดและจํานวนไมเกินที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑ
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   พ .ศ .   ๒๕๕๐   
โดยตองไมดัดแปลงรถยนตเปนเวทีในการหาเสียงเลือกต้ัง 

(๓) ใชเคร่ืองขยายเสียงเพื่อชวยในการหาเสียงเลือกต้ัง   
(๔) จัดทําแผนปายโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังโดยมีชื่อ  รูปถาย  หมายเลขประจําตัวผูสมัคร   

รูปถายที่เกี่ยวกับตัวผูสมัคร   
(๕) จัดหาเส้ือผา  ส่ิงของ  เลี้ยงอาหารหรือเครื่องด่ืม  สําหรับบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกต้ัง  

โดยตองแจงรายชื่อและจํานวนบุคคลผูชวยหาเสียงเลือกต้ัง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
ทราบดวย 

(๖) โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังผานทางเว็บไซต  จดหมาย  ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ถึงผูมีสิทธิเลือกต้ัง  

(๗) จัดทําเอกสารที่มีการกากบาทในชองลงคะแนนเลือกต้ังใหกับตนเองหรือผูสมัครอื่น 
เพื่อใชในการหาเสียงเลือกต้ังใหกับตนเองหรือผูสมัครอื่นได  แตการจัดทําเอกสารดังกลาวตองไมมีขนาด  
ลักษณะ  หรือสีที่คลายกับบัตรเลือกต้ัง 

หมวด  ๒ 
ขอควรปฏิบัติในการเลือกต้ัง 

ขอ ๕   ในการเลือกต้ัง  พรรคการเมืองหรือผูสมัคร  แลวแตกรณี  ควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดฝกอบรมใหกับบุคคลผูชวยในการหาเสียงเลือกต้ัง  โดยใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายเลือกต้ัง   
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(๒) หลีกเลี่ยงการใชวิชาชีพหรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับรายการวิทยุโทรทัศน  วิทยุกระจายเสียง  
ส่ือสารมวลชน  ส่ือโฆษณา  เชน  นักแสดง  นักรอง  นักดนตรี  พิธีกร  ส่ือมวลชน  เปนตน  เพื่อเอื้อประโยชน
ในการหาเสียงเลือกต้ังแกตนเอง  ผูสมัครอื่นหรือพรรคการเมืองใด  ในชวงที่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง 

(๓) ดําเนินการหาเสียงเลือกต้ังโดยใชถอยคําที่สุภาพ 

หมวด  ๓ 
ขอหามมิใหปฏิบัติในการเลือกต้ัง 

ขอ ๖ ในการหาเสียงเลือกต้ัง  หามมิใหผูสมัคร  พรรคการเมือง  หรือผูมีสิทธิเลือกต้ัง   
แลวแตกรณี  กระทําการหรืออาศัยผูใดกระทําการ  เพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 
ใหแกตนเอง  หรือผูสมัครอื่น  หรือพรรคการเมืองใด  หรือใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัครหรือ 
พรรคการเมืองใด  ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทํา  ให  เสนอให  สัญญาวาจะให  หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชน
อื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด  เชน  งานวันเกิด  งานบวช  งานโกนจุก  งานแตงงาน  งานขึ้นบานใหม  
งานบุญ  งานเทศกาล  งานขึ้นปใหม  หรืองานศพ  เปนตน   

(๒) ให  เสนอให  หรือสัญญาวาจะใหเงิน  ทรัพยสิน  หรือประโยชนอื่นใดไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมแกชุมชน  สมาคม  มูลนิธิ  วัด  มัสยิด  สุเหรา  ศาลเจา  โรงเจ  โบสถคริสต  โบสถพราหมณ  
สํานักปฏิบัติธรรม  สถาบันการศึกษา  สถานสงเคราะห  สหกรณกองทุนสงเคราะห  ชุมนุม  ชมรม  
สโมสร  หรือสถาบันอื่นใดตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ  เชน  การบริจาคเงิน  การประมูล
ทรัพยสิน  หรือส่ิงของในงานกุศลตาง  ๆ  เปนตน     

(๓) โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการร่ืนเริงตาง  ๆ  รวมทั้งการแสดง
และการละเลนอื่น  ๆ   

(๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด  รวมถึงการจัดเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยง  การประชุม  อบรม  
สัมมนา  ทัศนศึกษา  หรือดูงาน  เปนตน   

(๕) หลอกลวง  บังคับ  ขูเข็ญ  ใชอิทธิพลคุกคาม  ใสรายดวยความเท็จ  หรือจูงใจใหเขาใจผิด
ในคะแนนนิยมของผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด  เชน  การปราศรัยดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง  เปนตน 
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ขอ ๗ ในการหาเสียงเลือกต้ัง  หามมิใหผูสมัคร  พรรคการเมือง  หรือผูมีสิทธิเลือกต้ัง  
แลวแตกรณี  กระทําการหรืออาศัยผูใดกระทําการ  ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีการแหกลองยาวหรือขบวนแหอื่น ๆ  ในวันสมัครรับเลือกต้ัง  หรือบริเวณที่สมัคร
รับเลือกต้ัง 

(๒) แจกจายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังดวยวิธีการวาง  โปรยในที่สาธารณะหรือ
แจกจายควบไปกับส่ิงใด  เชน  หนังสือพิมพ  วารสาร  เปนตน 

(๓) รับเชิญไปออกรายการวิทยุโทรทัศนหรือวิทยุกระจายเสียง  ในชวงที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกา
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจนถึงวันเลือกต้ัง  นอกจากกรณีตามขอ  ๒๐  ของประกาศ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  เ ร่ือง  หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๘ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังซ่ึงดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการการเมืองที่มี
อํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสถานี 
อยูในสังกัด  หรือในกํากับ  ส่ังหรือกระทําการดวยประการใด  ๆ  ใหสถานีนั้นกระทําการเพื่อประโยชน
ในการโฆษณาหาเสียงอันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด 

ขอ ๙ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกต้ังโฆษณาหาเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมใหกับผูสมัคร
หรือพรรคการเมืองใดในรายการของสถานี  เวนแตการรายงานขาวหรือการวิเคราะหขาวของสถานี 
หรือผูใดตามหลักวิชาชีพที่ดําเนินการดวยความเปนกลาง 

ขอ ๑๐ หามมิใหผูสมัคร  พรรคการเมือง  หรือผูมีสิทธิเลือกต้ัง  นอกจากรัฐซ้ือหรือเชาเวลา
หรือรายการของสถานี  หรือทําใหไดมาซ่ึงเวลาออกอากาศทางสถานี  เพื่อโฆษณาหาเสียง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อภิชาต  สุขัคคานนท 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
วาดวยการหาเสียง  ขอควรปฏิบัติ  และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับ 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง 
ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  (ฉบับที ่ ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการหาเสียง   
ขอควรปฏิบัติ  และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่ เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร   
และการดําเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
มาตรา  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๕)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับ
มติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๙๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๐  คณะกรรมการการเลือกต้ัง
จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการหาเสียง  ขอควรปฏิบัติ  
และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และการดําเนินการใด ๆ  
ของพรรคการเมอืง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกนิยามคําวา  “พรรคการเมือง”  ในขอ  ๓  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง

วาดวยการหาเสียง  ขอควรปฏิบัติ  และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่ เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร  และการดําเนินการใด ๆ  ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  
พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“พรรคการเมือง”  หมายความวา  พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ัง 
ขอ ๔ ใหยกเลิกความใน  (๒)  ของขอ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย

การหาเสียง  ขอควรปฏิบัติ  และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  



 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๒)  ใชพาหนะในการหาเสียงเลือกต้ัง  หรือจัดสถานที่หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียง  นอกเหนือจาก
การจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลาง  ตามขอ  ๑๑  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  
หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน  (๔)  ของขอ  ๖  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวย
การหาเสียง  ขอควรปฏิบัติ  และขอหามมิใหปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๔)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด”   
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ  ๗  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังวาดวยการหาเสียง  

ขอควรปฏิบั ติ   และขอหามมิใหปฏิบั ติในสวนที่ เกี่ ยวกับการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร   
และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง  ผูสมัครรับเลือกต้ัง  และผูมีสิทธิเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๗ ในการหาเสียงเลือกต้ัง  หามมิใหผูสมัคร  พรรคการเมือง  หรือผูมีสิทธิเลือกต้ัง  
แลวแตกรณี  กระทําการหรืออาศัยผูใดกระทําการแจกจายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกต้ังดวยวิธีการวาง  
หรือโปรยในที่สาธารณะ” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อภิชาต  สุขัคคานนท 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง   
ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ ในส่วนที่ เ ก่ียว กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕ 
มาตรา  ๑๐  (๒)  (๓)  และ  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
พ.ศ .  ๒๕๕๐  และมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่  ๔๓/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ 
และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการดําเนินการใด  ๆ  
ของพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๗)  ของข้อ  ๔  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย

การหาเสียง  ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๗)  จัดทําเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเอง  เพื่อใช้ในการ 
หาเสียงเลือกตั้งให้กับตนเองได้  แต่การจัดทําเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาด  ลักษณะ  หรือสีที่คล้ายกับ
บัตรเลือกตั้ง” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง  
ข้อควรปฏิบัติ  และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่ เ ก่ียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
และการดําเนินการใด  ๆ  ของพรรคการเมือง  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ในการเลือกตั้ง  พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร  แล้วแต่กรณี  ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

(๑) มิบังควรนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเก่ียวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง 
(๒) จัดฝึกอบรมให้กับบุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง  โดยให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายเลือกตั้ง 
(๓) หลีกเลี่ยงการใช้วิชาชีพหรือประกอบอาชีพเก่ียวกับรายการวิทยุโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง 

ส่ือสารมวลชน  ส่ือโฆษณา  เช่น  นักแสดง  นักร้อง  นักดนตรี  พิธีกร  ส่ือมวลชน  เป็นต้น  เพื่อเอ้ือ 
ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่ตนเอง  ผู้สมัครอ่ืนหรือพรรคการเมืองใด  ในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกา 
ให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง 

(๔) ดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคําที่สุภาพ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
อภิชาต  สุขัคคานนท์ 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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