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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
พ.ศ. 2561
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
มาตรา 69 ห้ ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียง
หรือวิทยุโทรทัศน์ เว้นแต่เป็นการดาเนินการตามที่ได้รับการสนับสนุนตามมาตรา 81 และมาตรา 81
ก าหนดให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น การโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ผู้ ส มั ค ร
และพรรคการเมือง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด จึงเป็นการสมควร
ให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 22 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 80/2561 (44) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“พรรคการเมือง” หมายความว่า พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
“การสนับสนุน” หมายความว่า การส่งเสริม การช่วยเหลือ การอุปการะ
“โฆษณาหาเสียง” หมายความว่า การเผยแพร่ข้อความ รูปภาพ เสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ให้แก่ประชาชนเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง
“การจัดสรรเวลา” หมายความว่า การกาหนดเวลาไว้โดยเฉพาะให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
โฆษณาหาเสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
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“การออกอากาศ” หมายความว่า การกระจายเสียงทางวิทยุหรือการกระจายเสียงและแพร่ภาพ
ทางวิทยุโทรทัศน์
“สถานี” หมายความว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวิทยุโทรทัศน์
“การเลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
“สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความรวมถึง สานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
“ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด” หมายความรวมถึงผู้อานวยการ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครด้วย
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็น คณะกรรมการอาจกาหนด ยกเว้น หรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความใน
ระเบียบนี้ได้
หมวด 1
การสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ข้อ 5 การขอรับการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ให้แจ้งความประสงค์ก่อนปิดการสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ดังนี้
(1) ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ต่อผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ในจังหวัดที่ตนสมัคร
(2) พรรคการเมืองแจ้งความประสงค์ต่อเลขาธิการ
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดขอความร่วมมือ
ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดนั้นให้การสนับสนุนการจัดสรรเวลาให้แก่ผู้สมัครคนละไม่เกิน
5 นาที
ข้อ ๗ ให้เลขาธิการขอความร่วมมือผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้การสนับสนุนจัดสรรเวลา
ให้แก่พรรคการเมืองพรรคละไม่เกิน 10 นาที
ข้อ ๘ ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดทาวัสดุเผยแพร่สาหรับการออกอากาศตามมาตรฐาน
ของสถานีและมีความยาวไม่เกินเวลาตามข้อ 6 และข้อ ๗
วัสดุเผยแพร่สาหรับการออกอากาศที่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจัดทาตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ข้อความ
ถ้อยคาที่สุภาพและรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลหรือพรรคการเมืองใด ไม่ขัดต่อกฎหมาย
ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ข้อ ๙ ให้ ผู้ ส มั ค รหรื อพรรคการเมื องส่ งวัส ดุเ ผยแพร่ ส าหรั บการออกอากาศให้ผู้รับแจ้ง
ตามข้อ 5 และภายในระยะเวลาที่ผู้รับแจ้งกาหนด
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ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ประสงค์ในการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งตามที่ได้รับจัดสรรเวลาตามข้อ 6 และข้อ ๗
ข้อ ๑๐ ถ้าปรากฏว่าวัสดุเผยแพร่สาหรับการออกอากาศของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
ที่จะออกอากาศมีข้อความ ถ้อยคา หรือรูปแบบที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีอานาจสั่งให้แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือระงับการออกอากาศวัสดุเผยแพร่ของผู้สมัครนั้นได้
(2) ให้ เ ลขาธิก ารมี อานาจสั่ งให้แ ก้ไขเปลี่ ย นแปลงหรือ ระงั บการออกอากาศวัส ดุเผยแพร่
สาหรับการออกอากาศของพรรคการเมืองนั้นได้
ข้อ 1๑ ถ้ า สถานี ใ ดมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อ าจออกอากาศวัสดุเผยแพร่ส าหรับ การออกอากาศ
ของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดได้ตามกาหนด ให้สถานีดังกล่าวจัดสรรช่วงเวลาอื่นที่ทัดเที ยมกัน
ในการออกอากาศแทนตามควรแก่กรณี
ข้อ 1๒ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการให้ ความรู้แก่ ป ระชาชนและส่ งเสริม ให้ป ระชาชนมี ส่วนร่ว ม
ในการตัดสินใจทางการเมืองและกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากยิ่งขึ้น สถานีอาจเชิญพรรคการเมือง
ไปออกรายการเพื่อแสดงวิสัยทัศน์หรืออภิปรายเชิงนโยบาย หรืออาจจัดรายการให้พรรคการเมือง
ตอบข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สถานีพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยต้อง
พิจารณาให้พรรคการเมืองมีโอกาสเท่าเทียมกัน
หมวด 2
การจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสาหรับพรรคการเมือง
ข้อ 13 ให้ พ รรคการเมือ งที่ จะประชั นนโยบายการบริหารประเทศแจ้ งความประสงค์ต่อ
เลขาธิการนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปมีผลบังคับใช้
ข้อ 14 ให้เลขาธิการจัดให้มีเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสาหรับพรรคการเมือง ดังนี้
(1) กลุ่มที่ 1 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ ๓๐๐ ถึง 350 เขตเลือกตั้ง
(2) กลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ ๒๐๐ ถึง ๒๙๙ เขตเลือกตั้ง
(๓) กลุ่มที่ ๓ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า ๒๐๐ เขตเลือกตั้ง
ข้อ 15 ในการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสาหรับพรรคการเมืองให้พรรคการเมือง
ดาเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองหรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้
เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประชันนโยบายบริหารประเทศ
(๒) การจั ด ให้ มี เ วที ป ระชั น นโยบายบริ ห ารประเทศตามข้ อ 1๔ หากกลุ่ ม ใดมี จ านวน
พรรคการเมืองมากกว่า 4 พรรคการเมืองขึ้นไป ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมือง
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หรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี จับสลากแบ่งกลุ่มเพื่อประชันนโยบายบริหารประเทศ
โดยให้แต่ละกลุ่มมีจานวนพรรคการเมืองตั้งแต่ 2 พรรคการเมือง แต่ไม่เกิน 4 พรรคการเมือง
(๓) ให้หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิกพรรคการเมืองหรือบุคคลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้
เป็นนายกรัฐมนตรี จับสลากเลือกคาถามประชันนโยบายบริหารประเทศ
ข้อ 16 ในการดาเนินการตามข้อ 14 ให้เลขาธิการหารือกับผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง
และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อจัดสรรเวลาการออกอากาศ
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

