
 

 

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ที่ 0004/๒๕64 

เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
……………………………………………… 

  
  เพ่ือแนะน าวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และ
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และ    
เที่ยงธรรม อาศัยอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ 0011/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิตและคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่ 0008/2564 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภา
นิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง            
จึงประกาศวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และ
คณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะ
ต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การนิสิต                   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4” 
  ข้อ  ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  ๓ ในประกาศนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  “เลือกตั้ง” หมายความว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการบริหารองค์การ
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  “ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการ
บริหารองค์การนิสิต 
  “เอกสาร” หมายความว่า กระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ผู้สมัครได้จัดท า 
ขึ้นเพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
  “เทปหรือวัสดุโทรทัศน์” หมายความว่า เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และให้หมายความรวมถึงเทปบันทึกภาพหรือเสียงหรือการบันทึก
โดยวิธีอ่ืนใดที่ท าให้ภาพหรือเสียงปรากฏได้ เพ่ือใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร 
  “บุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นตลอดระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งหรือเป็นรายวัน ทั้งนี้รวมถึงบุคคลผู้
ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้ง 
  
 

/ข้อ 4... 
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ข้อ  ๔ ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครอาจด าเนินการได้ด้วยวิธีการดังนี้ 
  (๑) แจกเอกสาร หรือเทปหรือวัสดุโทรทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งภายในมหาวิทยาลัย  
โดยเอกสาร หรือเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสามารถมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัว
ของผู้สมัคร หรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เก่ียวกับตัวผู้สมัคร 
  (๒) ใช้พาหนะในการหาเสียงเลือกตั้ง เพ่ือโฆษณาหาเสียงหรือท าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
ภายในมหาวิทยาลัยต้องได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
  (๓) ใช้เครื่องขยายเสียงเพ่ือช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
  (๔) จัดท าประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตัว 
ผู้สมัครหรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร โดยประกาศควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร 
ความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร หรือป้ายขนาดใหญ่มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๒๐๐ เซนติเมตร 
ความยาวไม่เกิน ๓๐๐ เซนติเมตร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ว่าจ้าง จ านวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย 
ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนของประกาศหรือป้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามความเหมาะสมในพ้ืนที่ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  (๕) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการใช้ เช่าหรือจ้างสป็อตโฆษณา 
  (๖) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ จดหมาย สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  (๗) จัดท าเอกสารที่มีการกากบาทในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือผู้สมัครอ่ืนที่หา
เสียงเลือกตั้งร่วมกัน เพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับตนเองหรือผู้สมัครอื่นได้ แต่การจัดท าเอกสารดังกล่าว
ต้องไม่มีขนาด ลักษณะ หรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง 
  (๘) การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเกี่ยวกับนโยบายจะต้องเป็นนโยบายที่มีความเป็นไปได้จริง  
โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และเงินงบประมาณที่ใช้ในการหาเสียงให้เป็นไปตามความเหมาะสม 
  ข้อ  ๕ ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระท าการหรืออาศัยผู้ใดกระท าการเพ่ือจูง
ใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
ด้วยวิธีการดังนี้ 
  (๑) จัดท า ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 
อันอาจค านวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 
  (๒) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมแก่หน่วยกิจกรรม หรือสถาบันอ่ืนใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ เช่น การบริจาคเงิน การ
ประมูลทรัพย์สินหรือสิ่งของในงานกุศลต่าง ๆ เป็นต้น 
  (๓) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ รวมทั้งการแสดง  
และการละเล่นอ่ืน ๆ 
  (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด 
 
 
 

/(5) หลอกลวง... 
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(๕) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด 
ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใด เช่น การปราศรัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เป็นต้น 
  ข้อ  ๖ ในการหาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้สมัครกระท าการหรืออาศัยผู้ใดกระท าการ
แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ 
  ข้อ  ๗ การประชาสัมพันธ์หรือติดตั้ง ประกาศ เอกสาร หรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ภายในมหาวิทยาลัย จะสามารถด าเนินการได้ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะต้องไม่ปิดบังทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย และไม่ท าให้เกิดความสกปรกหรือความ
เสียหายแก่พ้ืนผิวที่ได้ท าการประชาสัมพันธ์หรือติดตั้ง 
  หากมหาวิทยาลัยมีค าสั่งหรือประกาศให้ด าเนินการรื้อถอน ประกาศ เอกสาร หรือป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องด าเนินการรื้อถอนในทันที 
  หากเกิดความสกปรกหรือความเสียหายตามความในวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่กระท าเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง 
  ข้อ  ๘ ให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 

  ในกรณีที่ประกาศนี้ ไม่ครอบคลุมถึงหรือมีปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหรือมีความ
จ าเป็นต้องยกเว้นการปฏิบัติการปฏิบัติตามประกาศนี้ ซึ่งไม่ขัดแย้งกับบทบัญญัติของระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา และของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕64  

 

 

           (นางสาวสุทธิดา ท านักสุข) 
                                                        ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

             มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
 


