
 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เร่ือง  หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๑๐  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๑๖๒  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๘๘/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  คณะกรรมการ
การเลือกต้ังจึงออกประกาศ  กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เ รียกวา   “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง   เ ร่ือง   หลักเกณฑ 
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในประกาศนี้ 
  “พรรคการเมือง”  หมายความวา  พรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ัง 
  “ผูสมัคร”  หมายความวา  ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ 

แบงเขตเลือกต้ัง 
  “ประกาศ”  หมายความวา  กระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกันที่มีขอความ

หรือรูปที่ใชในการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ัง   
  “แผนปาย”  หมายความวา  กระดาษ  กระดาน  หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

และมีความแข็งแรงที่มีขอความหรือรูปที่ใชในการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผูสมัคร 
รับเลือกต้ัง   

  “สาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ”  หมายความวา  ที่ต้ัง  สถานที่  ที่สาธารณะที่อยูในความดูแล  
ครอบครองของสวนราชการ  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  องคการมหาชน 

  “หัวหนาหนวยงาน”  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  รวมถึงหัวหนาสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  และองคการ
มหาชนดวย 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  “การจัดสรรเวลา”  หมายความวา  การจัดสรรเวลาใหแกพรรคการเมืองและผูสมัคร
แบบแบงเขตเลือกต้ังโฆษณาหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน  หรือการไปออกอากาศ 
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐ  ต้ังแตวันที่มีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการเลือกต้ังทั่วไปมีผลบังคับใช  จนถึงกอนวันเลือกต้ังสองวัน   

  “การออกอากาศ”  หมายความวา  การออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
และสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ 

  “สถานี”  หมายความวา  สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ  และ
สถานีทองถิ่น 

  “สถานีทองถิ่น”  หมายความวา  สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศนที่มีพื้นที่
รับ-สงสัญญาณจํากัดในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนการเฉพาะ  และใหรวมถึงวิทยุชุมชนและสถานีวิทยุ
โทรทัศนระบบเคเบิลทีวีดวย 

  “เทปหรือวัสดุโทรทัศน”  หมายความวา  เทปหรือวัสดุโทรทัศน  ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ.  ๒๕๓๐  และใหหมายความรวมถึงเทปบันทึกภาพหรือเสียง
หรือการบันทึกโดยวิธีอื่นใดที่ทําใหภาพหรือเสียงปรากฏได 

  “คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร 

  “สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานคร 

 

สวนที่  ๑ 
การจัดสถานที่ปดประกาศและที่ติดแผนปาย 

เกี่ยวกับการเลือกต้ังในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเปนของรัฐ 
 

 

ขอ ๔ การจัดสถานที่ปดประกาศในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง  ใหดําเนินการดังนี้   
  (๑) ใหผูวาราชการจังหวัด  จัดสถานที่ปดประกาศ  ใหแกผูสมัครทุกคน  และพรรคการเมือง

ทุกพรรคที่สงผูสมัครในเขตจังหวัดนั้น  ณ  ศาลากลางจังหวัด   
   ใหนายอําเภอจัดสถานที่ปดประกาศ  ใหแกผูสมัครทุกคนและพรรคการเมือง 

ทุกพรรคที่สงผูสมัครในเขตเลือกต้ังนั้น  ณ  ที่วาการอําเภอ   
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  (๒) ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดสถานที่ปดประกาศ  ใหแกผูสมัครทุกคน
และพรรคการเมืองทุกพรรคที่สงผูสมัครในเขตเลือกต้ังนั้น  ณ  ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
สํานักงานเขต  แขวง  หมูบานหรือชุมชนทุกแหง   

  (๓) ใหหัวหนาหนวยงานจัดสถานที่ปดประกาศ  ใหแกผูสมัครทุกคน  และพรรคการเมอืง
ทุกพรรคที่สงผูสมัครในเขตเลือกต้ังนั้น  ณ  ที่ต้ังของหนวยงานตามความเหมาะสม 

  การจัดสถานที่ปดประกาศตามวรรคหนึ่งตองจัดใหพอเพียงและเทาเทียมกันในการ
โฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค 

ขอ ๕ ใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงคจะปดประกาศ  ณ  สถานที่ที่ไดจัดไวตาม
ขอ  ๔  แจงความประสงคขอปดประกาศกับหัวหนาหนวยงานโดยใหมีเง่ือนไข  ดังนี้ 

  (๑) มีขนาดความกวางไมเกิน  ๓๐  เซนติเมตร  ความยาวไมเกิน  ๔๒  เซนติเมตร   
  (๒) กรณีพรรคการเมืองที่สงผูสมัครแบบสัดสวนใหปดประกาศไดสถานที่ละ  ๑  แผน  

ทั้งนี้  ประกาศดังกลาวพรรคการเมืองตองจัดทําและมีจํานวนรวมกันแลวไมเกิน  ๑๐  เทา  ของจํานวน
หนวยเลือกต้ังในกลุมจังหวัดนั้น 

  (๓) กรณีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังที่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกันใหปดประกาศ
ไดสถานที่ละ  ๑  แผน  ทั้งนี้  ประกาศดังกลาวผูสมัครตองจัดทําและมีจํานวนรวมกันแลวไมเกิน  ๑๐  เทา 
ของจํานวนหนวยเลือกต้ังในเขตเลือกต้ังนั้น 

ขอ ๖ ใหหัวหนาหนวยงานประกาศกําหนดสถานที่  บริเวณ  พื้นที่  อันเปนสาธารณสถานของรฐั  
ไดแก  บริเวณถนนสาธารณะ  ที่สาธารณะ  หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร  เพื่อติดแผนปาย
โฆษณาหาเสียงของผูสมัครและพรรคการเมืองที่สงผูสมัครในเขตเลือกต้ังนั้น  ใหพอเพียงและเทาเทียมกัน
ในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังของผูสมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค  โดยคํานึงถึงความเหมาะสม  
ความเปนระเบียบเรียบรอย  ความสะอาด  และความปลอดภัย  แลวแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดทราบโดยเร็ว 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  แจงประกาศตามวรรคหนึ่งใหผูสมัคร
และพรรคการเมืองไดทราบโดยทั่วกัน 

ขอ ๗ ใหผูสมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงคจะติดแผนปาย  ณ  สถานที่ที่ไดจัดไวตามขอ  ๖  
แจงขอติดแผนปายกับหัวหนาหนวยงานนั้น  โดยใหมีเง่ือนไข  ดังนี้   

  (๑) มีขนาดความกวางไมเกิน  ๑๓๐  เซนติเมตร  ความยาวไมเกิน  ๒๔๕  เซนติเมตร 
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  (๒) จํานวนแผนปายที่พรรคการเมืองที่สงผูสมัครแบบสัดสวนในกลุมจังหวัดนั้นจะติดได
จํานวนเทาใด  ณ  สถานที่ใดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานนั้น  ทั้งนี้  แผนปายดังกลาว  พรรคการเมือง
ตองจัดทําและมีจํานวนรวมกันแลวไมเกิน  ๕  เทาของจํานวนหนวยเลือกต้ังในกลุมจังหวัดนั้น 

  (๓) จํานวนแผนปายที่ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังที่สังกัดพรรคการเมืองเดียวกัน
ในเขตเลือกต้ังเดียวกันจะติดไดจํานวนเทาใด  ณ  สถานที่ใดใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานนั้น  
ทั้งนี้  แผนปายดังกลาวผูสมัครตองจัดทําและมีจํานวนรวมกันแลวไมเกิน  ๕  เทาของจํานวนหนวยเลือกต้ัง
ในเขตเลือกต้ังนั้น 

ขอ ๘ ในการจัดทําประกาศหรือแผนปายตามขอ  ๕  และขอ  ๗  ใหระบุชื่อตัว  ชื่อสกุล   
ที่อยูของผูวาจาง  ผูผลิต  จํานวนและวันเดือนปที่ผลิตไวบริเวณดานหนาลางซายของประกาศหรือแผนปาย 

ขอ ๙ กรณีพรรคการเมืองหรือผูสมัครรับเลือกต้ัง  ปดประกาศหรือติดแผนปายไมถูกตอง
หรือเกินขอบเขตที่จัดไวให  ใหหัวหนาหนวยงาน  มีอํานาจสั่งพรรคการเมืองหรือผูสมัครแลวแตกรณี
ใหแกไขใหถูกตองภายในกําหนด  และหากไมดําเนินการแกไขภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินการ
ร้ือถอน  หรือปลดออกได  ทั้งนี้  โดยไมเปนการลบลางความผิดที่อาจเกิดข้ึนตามกฎหมาย 

 

สวนที่  ๒ 
การพิมพและจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

 
 

ขอ ๑๐ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  จัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  และขอมูลเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกต้ังแบบแบงเขตเลือกต้ังทุกเขต 
ในจังหวัดนั้น  และพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ังแบบสัดสวน  ตามตัวอยางทายประกาศนี้   
แลวจัดสงไปใหผูมีสิทธิเลือกต้ังทุกครัวเรือนในของแตละจังหวัด   

 

สวนที่  ๓ 
การจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางใหผูสมัครและพรรคการเมือง 

 
 

ขอ ๑๑ ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดจัดใหมีสถานที่โฆษณาหาเสียง
หรือเวทีกลางเพื่อใหผูสมัครและพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงอยางนอยอําเภอละ  ๒  แหง  ยกเวน 
ในเขตกรุงเทพมหานครใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกต้ังประจํากรุงเทพมหานครพิจารณา
จัดไดตามที่เห็นสมควร  และประกาศใหผูสมัครและพรรคการเมืองไดทราบโดยทั่วกัน   



 หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ในการจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางตามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการจัดใหอยางเทาเทียมกัน  
โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดอาจจัดใหมีการแสดงหรือการดําเนินการอื่นใด  
เพื่อจูงใจ  ใหผูมีสิทธิเลือกต้ังมาฟงการโฆษณาหาเสียงดวยก็ได  แตตองมิใชเปนการจัดใหมีเพื่อการ
สนับสนุนผูสมัครหรือพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดไดหารือกับพรรคการเมืองหรือผูสมัครแลวแตกรณี 

 

สวนที่  ๔ 
หลักเกณฑและระยะเวลาในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง 

ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนของรัฐ 
 

 

ขอ ๑๒ การโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองที่สนับสนุนโดยรัฐใหกระทําโดยเทาเทียมกัน  
ดังนี้   

  (๑) ออกอากาศโฆษณาขอความส้ัน  ๆ  เกี่ยวกับนโยบายของพรรคการเมือง 
  (๒) ออกอากาศเพื่อแถลงนโยบายของพรรคการเมือง 
ขอ ๑๓ การจัดสรรเวลาใหพรรคการเมืองออกอากาศตามขอ  ๑๒  ใหจัดสรรเวลาเปนดังนี้   
  (๑) การออกอากาศตามขอ  ๑๒  (๑)  ใหสถานีจัดสรรเวลาใหทุกพรรคการเมือง  

อยางนอยวันละ  ๓  คร้ัง  คร้ังละไมเกิน  ๓๐  วินาที   
  (๒) การออกอากาศตามขอ  ๑๒  (๒)  ใหสถานีจัดสรรเวลาใหทุกพรรคการเมือง  

อยางนอยพรรคการเมืองละ  ๓  คร้ัง  คร้ังละไมเกิน  ๑๐  นาที   
ขอ ๑๔ ใหสถานีจัดสรรเวลาใหพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงตามเวลาที่กําหนด  โดยหมุนเวียน

ไปจนครบทุกพรรคการเมือง   
ขอ ๑๕ พรรคการเมืองใดจะไดออกอากาศลําดับใดใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ดําเนินการประชุมรวมกับหัวหนาพรรคการเมืองที่สงผูสมัครรับเลือกต้ัง   
ขอ ๑๖ การโฆษณาหาเสียงตามขอ  ๑๒  ใหพรรคการเมืองจัดทําเทปหรือวัสดุโทรทัศน 

ตามมาตรฐานของสถานีและมีความยาวตามที่กําหนด  
  เทปหรือวัสดุโทรทัศนที่พรรคการเมืองจัดทําตามวรรคหนึ่ง  ตองใชขอความ   

ถอยคําที่สุภาพ  และรูปแบบที่เหมาะสม  ไมใสราย  หรือเสียดสีบุคคลใด  ไมขัดตอกฎหมาย  ความสงบ
เรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 



 หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

  พรรคการเมืองตองรับผิดชอบตอขอความ  ถอยคํา  หรือรูปแบบที่ปรากฏในเทป 
หรือวัสดุโทรทัศนที่พรรคการเมืองจัดทําข้ึน 

ขอ ๑๗ ใหพรรคการเมืองสงเทปหรือวัสดุโทรทัศนตอสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ภายในเวลาที่กําหนดเพื่อสงใหสถานีตอไป   

  พรรคการเมืองใดไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาพรรค
การเมืองนั้นสละสิทธิในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังตามที่ไดรับจัดสรรเวลา 

ขอ ๑๘ ถาปรากฏวาเทปหรือวัสดุโทรทัศนของพรรคการเมืองใดที่จะออกอากาศมีขอความ  
ถอยคํา  หรือรูปแบบที่มีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๖  ใหสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังรายงาน
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  เพื่อส่ังใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการออกอากาศเทปหรือวัสดุ
โทรทัศนของพรรคการเมืองนั้นได   

  กรณีพรรคการเมืองใดจัดทําเทปหรือวัสดุโทรทัศนที่มีความยาวเกินกวาเวลาที่ 
ไดรับจัดสรรเวลา  ใหพรรคการเมืองนั้นออกอากาศไดในเวลาเทาที่ไดรับการจัดสรร 

  หากเทปหรือวัสดุโทรทัศนของพรรคการเมืองนั้น  มีความยาวนอยกวาเวลาที่ 
ไดรับการจัดสรร  ใหออกอากาศไดเทากับความยาวนั้น 

ขอ ๑๙ ถาสถานีใดมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถออกอากาศเทปหรือวัสดุโทรทัศนของพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไดตามกําหนด  ใหสถานีดังกลาวจัดสรรเวลาอื่นที่ทัดเทียมกัน  ใหพรรค
การเมืองนั้นไดออกอากาศแทนตามควรแกกรณี   

ขอ ๒๐ เพื่อประโยชนในการใหความรูแกประชาชนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจทางการเมืองและกระตุนใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังมากยิ่งข้ึน  สถานีอาจเชิญพรรค
การเมืองทุกพรรคไปออกรายการเพื่อแสดงวิสัยทัศนหรืออภิปรายเชิงนโยบาย  หรืออาจจัดรายการ 
ใหพรรคการเมือง  ตอบขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได  ทั้งนี้  โดยตองจัดใหทุกพรรคการเมืองมีโอกาส
โดยเทาเทียมกัน   

 

สวนที่  ๕ 
การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่น 

 
 

ขอ ๒๑ ใหสถานีทองถิ่นใหการสนับสนุน  ในการโฆษณาหาเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจําจังหวัดรองขอ   



 หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดแตงต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย  ประธานกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนประธาน  กรรมการการเลือกต้ังประจํา
จังหวัดซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดมอบหมายหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ  ประชาสัมพันธ
จังหวัดหรือผูแทนกรมประชาสัมพันธแลวแตกรณีหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ  ผูบริหารสถานีในจังหวัด
เลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ  และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรอีกหนึ่งคนเปนอนุกรรมการ  
โดยมีผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนอนุกรรมการและเลขานุการ  ดําเนินการจัดใหมี 
การโฆษณาหาเสียงทางสถานีทองถิ่นใหแกผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังทุกคนในแตละเขตเลือกต้ัง   
ตามหวงเวลาที่คณะอนุกรรมการกําหนด 

  ใหคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุมตามระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ขอ ๒๓ ใหผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังสงเทปหรือวัสดุโทรทัศนตอคณะอนุกรรมการ 
ตามขอ  ๒๒  ภายในเวลาที่ประธานอนุกรรมการกําหนดเพื่อสงใหสถานีตอไป   

  ผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังคนใดไมดําเนินการภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ใหถือวาผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังนั้นสละสิทธิในการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ังตามที่ไดรับจัดสรรเวลาให 

ขอ ๒๔ ถาปรากฏวาเทปหรือวัสดุโทรทัศนของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังคนใดที่ออกอากาศ 
มีขอความ  ถอยคํา  หรือรูปแบบที่มีลักษณะตองหามตามขอ  ๑๖  ใหคณะอนุกรรมการสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือระงับการออกอากาศเทปหรือวัสดุโทรทัศนของพรรคการเมืองนั้นได   

  กรณีผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังใดจัดทําเทปหรือวัสดุโทรทัศนที่มีความยาว 
เกินกวาที่กําหนด  ใหผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังนั้นออกอากาศไดในเวลาเทาที่ไดรับการจัดสรร 

  หากเทปหรือวัสดุโทรทัศนของผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังนั้น  มีความยาว 
นอยกวาเวลาที่ไดรับการจัดสรร  ใหออกอากาศไดเทากับความยาวนั้น 

ขอ ๒๕ ถาสถานีใดมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถออกอากาศเทปหรือวัสดุโทรทัศนของผูสมัคร
แบบแบงเขตเลือกต้ังคนใดคนหนึ่งไดตามที่กําหนด  ใหสถานีดังกลาวจัดสรรเวลาอื่นที่ทัดเทียมกัน 
ใหผูสมัครแบบแบงเขตเลือกต้ังนั้นไดออกอากาศแทนตามควรแกกรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อภิชาต  สุขัคคานนท 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
เขตเลือกตั้งที่ 

....................
 จังหวัด 

......................................................................................... 

 
 
เนื้อหา ประกอบดวย 

1. ความสําคัญของการเลือกตัง้ 
2. หนาที่ของ ส.ส. 
3. รูปแบบและวธีิการเลือกตั้ง 

3.1 การเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขต 
3.2 การเลือกตั้ง ส.ส. แบบสัดสวน 
3.3 การเลือกตั้งลวงหนาและการลงทะเบียนขอใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา 
3.4 การแจงเพ่ิมชื่อ / ถอนชื่อ 
3.5 การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
3.6 การเสียสิทธิทางการเมือง 

4. ขอหามการกระทาํผิด (การซื้อเสียง-ขายเสียง) และบทกําหนดโทษ 
5. ขอมูลที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํจังหวัดเห็นสมควร เชน 

5.1 การแจงเหตุทุจริต (สถานที่/หมายเลขโทรศัพท ฯลฯ) เปนตน 
5.2 สถานที่เลือกตั้งกลาง 
5.3 อื่นๆ 

 

ฯลฯ 









 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๗๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ตุลาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เร่ือง  หลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑ 
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕  
และมาตรา  ๑๐  (๒)  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกต้ัง   
พ.ศ.  ๒๕๕๐  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๙  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๑๖๒  แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกต้ัง  คร้ังที่  ๙๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงออกประกาศ  กําหนดหลักเกณฑการดําเนินการของรัฐในการสนับสนุน
การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ไวดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑการ
ดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๒๐  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เร่ือง  หลักเกณฑ 

การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใช
ความตอไปนี้แทน 

“ขอ  ๒๐  เพื่อประโยชนในการใหความรูแกประชาชนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการเมืองและกระตุนใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกต้ังมากย่ิงข้ึน  สถานีอาจเชิญพรรคการเมือง 
ไปออกรายการเพื่อแสดงวิสัยทัศนหรืออภิปรายเชิงนโยบาย  หรืออาจจัดรายการใหพรรคการเมืองตอบ
ขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได  ทั้งนี้  โดยตองจัดใหพรรคการเมืองมีโอกาสโดยเทาเทียมกัน   

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานีพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อภิชาต  สุขัคคานนท 

ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓๖  (๑)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มาตรา  ๕ 
มาตรา  ๑๐  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
และมาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๙  และมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  ครั้งที่  ๔๓/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร  ไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของข้อ  ๕  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  กรณีพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อให้ปิดประกาศได้สถานที่ละ  ๑  แผ่น  
ทั้งนี้  ประกาศดังกล่าวพรรคการเมืองต้องจัดทําและมีจํานวนรวมกันแล้วไม่เกิน  ๑๐  เท่า  ของจํานวน
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 

  (๓)  กรณีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ปิดประกาศได้สถานที่ละ  ๑  แผ่น  ทั้งนี้  ประกาศ
ดังกล่าวผู้สมัครต้องจัดทําและมีจํานวนรวมกันแล้วไม่เกิน  ๑๐  เท่า  ของจํานวนหน่วยเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของข้อ  ๗  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 
 

“(๒)  จํานวนแผ่นป้ายที่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะติดได้จํานวนเท่าใด  ณ  
สถานที่ใดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น  ทั้งนี้  แผ่นป้ายดังกล่าวพรรคการเมืองต้องจัดทํา
และมีจํานวนรวมกันแล้วไม่เกิน  ๕  เท่า  ของจํานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 

(๓)  จํานวนแผ่นป้ายที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะติดได้จํานวนเท่าใด  ณ  สถานที่ใด 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น  ทั้งนี้  แผ่นป้ายดังกล่าวผู้สมัครต้องจัดทําและมีจํานวน 
รวมกันแล้วไม่เกิน  ๕  เท่า  ของจํานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๐  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๐  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  จัดพิมพ์เอกสารเก่ียวกับ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และข้อมูลเก่ียวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขต
ในจังหวัดนั้น  และพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ  ตามตัวอย่างท้ายประกาศนี้  แล้วจัดส่งไป 
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกครัวเรือนในของแต่ละจังหวัด” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  ของประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจัดให้มีสถานที่โฆษณา   
หาเสียงหรือเวทีกลางเพื่อให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงอย่างน้อยเขตเลือกตั้งละ  ๑  ครั้ง  
ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร
พิจารณาจัดได้ตามที่เห็นสมควร  และประกาศให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองได้ทราบโดยทั่วกัน 

ในการจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการจัดให้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจจัดให้มีการแสดง  หรือการดําเนินการอ่ืนใด  
หรือจัดเวทีร่วมกับหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ในเขตเลือกตั้งเพื่อให้ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการโฆษณาหาเสียงด้วยก็ได้  แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใดโดยเฉพาะ  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ได้หารือกับพรรคการเมือง  ผู้สมัคร  หน่วยงานอ่ืน  และเอกชนในเขตเลือกตั้ง  แล้วแต่กรณี” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิชาต  สุขัคคานนท์ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
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