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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
   

 
เพื่อใหประชาชนในหมูบานและชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร และบริการ

สาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ อยางรวดเรว็ กวางขวาง 
เสมอภาค และเทาเทียมกันอันจะเปนประโยชนตอการพฒันาทองถิ่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และการเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาคมหมูบานและชุมชนดานการบริหาร การ
พัฒนา และตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญตัิเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และ มาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบ ดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานหอ

กระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี ้ให

ใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

   
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล เมืองพัทยา และองคการ

บริหารสวนตําบล ยกเวน องคการบริหารสวนจังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาเทศบาล สภาเมืองพัทยา และสภาองคการ

บริหารสวนตําบล 
“หอกระจายขาว” หมายความวา เครื่องมือสื่อสารที่รัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดสรางขึ้นในการกระจายเสียงในหมูบาน ชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๐๒ง/๒๕/๑๕ กันยายน ๒๕๔๗ 
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ขาวสาร และการบริการสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของรัฐ
ใหประชาชนไดรับประโยชนรวมทั้งเผยแพรความคิดเห็นความตองการของประชาชนในทองถิ่นใน
ดานการบริหาร การพัฒนาและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของ
รัฐ 

“ขาว” หมายความวา ขอมูล ขาวสารที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะที่อยูใน
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และของรัฐ รวมท้ังขอมูลขาวสารของประชาชนใน
ทองถ่ิน หรือของรัฐ ที่ส่ือใหประชาชนในหมูบานชุมชุนทราบเปนการทั่วไป 

“ผูประกาศขาว” หมายความวา ประชาชนในหมูบานและชุมชน ซ่ึงมีคุณสมบติั
ตามที่กําหนด ขาราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเมืองพัทยา พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะ
กรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเห็นชอบและแตงตั้ง 

“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกเมืองพัทยา และนายก
องคการบริหารสวนตําบล 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ โดยมีอํานาจตีความ

และวินิจฉัยปญหา กําหนดขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้

ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดแลวรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันท่ียกเวน หรือผอนผัน 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
   

 
ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชน ประกอบดวย 
(๑) ปลัดเทศบาล ปลัดเมืองพัทยา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือชางโยธา

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ หรือบุคคลอื่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
มอบหมาย เปนที่ปรึกษา 

(๒) ผูท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย ไมเกิน ๓ คน เปนกรรมการ 
(๓) ประชาชนที่ประชาคมหมูบานหรือชุมชนคัดเลือกตามจํานวนที่เห็นสมควร

เปนกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน
ตาม (๒) และ (๓) คัดเลือกกันเองใหมีประธานหนึ่งคน รองประธานหนึ่งคน และเลขานุการหนึ่ง
คน 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ดูแลรักษาหอกระจายขาว แจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการในกรณีหอกระจายขาวชํารุดเสียหาย จัดทําผังรายการผลิตขาว 
คัดเลือกขาวสารที่จะเผยแพร ควบคุมการเผยแพรขาวสาร คัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ในหมูบานหรือชุมชน ซึ่งอาจจะเปนประชาชน ขาราชการหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปนผูประกาศขาวประจําหมูบานและชมุชน เสนอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งเพื่อทําหนาที่ในการประกาศขาว ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ท่ีผานการกล่ันกรองของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ
ชุมชนแลวรวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรคตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้นๆ 

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหอกระจายขาวอยูในเขตพื้นที่กําหนดระเบียบ
ปฏิบัติและดําเนินการใหมีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจาํหมูบานและ
ชุมชน ตามความในขอนี้ 

 
ขอ ๗  บุคคลท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย และบุคคลที่ไดรับการ

คัดเลือกจากประชาคมหมูบานหรือชุมชน ตามความใน ขอ ๖ (๒) และ ๖ (๓) ตามลําดับ ตองมี
คุณสมบัติ ตาม (๑) ถึง (๕) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๖) ถึง (๑๐) ดังตอไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไมตํ่ากวา ยี่สิบปบริบูรณ 
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูเปนประจํา และมีชื่ออยูในทะเบียนบาน ในหมูบาน

หรือชุมชนนั้นๆ ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๘๐ วัน 
(๓) มีความจงรักภักดี ตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย 
(๔) เปนบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริต ไมประพฤติตนเปนภัยตอสังคม 
(๕) มีความเปนกลางทางการเมือง 
(๖) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๗) เปนผูวิกลจริต จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๘) หูหนวกและเปนใบซึ่งไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
(๙) ตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดย

หมายของศาลหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
(๑๐) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย ใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึน

ไปและพนโทษมายังไมถึงหาปในวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหรือวันที่ประชาคม
หมูบานหรือชุมชนดําเนินการคัดเลือก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 

 
ขอ ๘  คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ

ชุมชน อยูในวาระคราวละสองปนับแตวันท่ีดํารงตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๙  คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ

ชุมชนพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ครบกําหนดวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการ

ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ที่ตนดํารงตําแหนงอยู 
(๔) ยายออกจากหมูบานหรือชุมชนนั้น 
(๕) ปรากฏภายหลังวาขาดคุณสมบัติ หรอืมีลักษณะตองหามตามขอ ๗ 
(๖) กรณีที่กรรมการวางลงเกินกวากึ่งหนึ่ง ใหกรรมการท่ีเหลือพนจากตําแหนง 
(๗) ตองโทษจําคุกฐานกระทําความผิดในคดีอาญา ยกเวนการกระทําความผิด

ลหุโทษหรือกระทําความผิดโดยประมาท 
 
ขอ ๑๐  ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาว

ประจําหมูบานและชุมชน อยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง โดยตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งจึงเปนองคประชุม 

 
ขอ ๑๑  ในการประชุมใหท่ีประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยูในระเบียบวาระการ

ประชุมเทานั้น 
 
ขอ ๑๒  มติที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานเปน

ผูชี้ขาดและใหถือวาเปนที่สุด 
 
ขอ ๑๓  ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา

หมูบานและชุมชน มีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ได แตไมมีสิทธิออก
เสียงลงมติ 

 
ขอ ๑๔  ใหประธานคณะกรรมการบริหารดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา

หมูบานและชุมชน สงรายงานการประชุมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบภายใน ๑๕ 
วัน นับแตวันประชุม 

 
หมวด ๓ 

การบริหารการดําเนินงาน 
   

 
ขอ ๑๕  ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดพื้นที่การติดตั้งหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
รวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๖  การใชหอกระจายขาวที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตองอยูภายใตหลักเกณฑที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริหารการ
ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน ดังตอไปน้ี 

(๑) การขอใชหอกระจายขาวในการประชาสัมพันธหาเสียงเลือกตั้ง จะตอง
อนุญาตใหผูสมัครหรือผูแทนผูสมัครและพรรคการเมืองใชบริการหอกระจายขาวอยางเปนธรรม
และเสมอภาค โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

(๒) การใชหอกระจายขาวเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการแนะนํา
คุณสมบัติของผูสมัครหรือพรรคการเมือง ตองประชาสัมพันธใหอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

(๓) ในระหวางที่มีการรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้ง ใหผูประกาศขาว
ประจําหมูบานและชุมชน ใชหอกระจายขาวประกาศขาวหรือประชาสัมพันธอยางระมัดระวัง และ
เกิดความเปนธรรม 

(๔) เปดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาหรือเยาวชน ในสถานศึกษาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ใชบริการหอกระจายขาว เพ่ือแสดงความคิดเห็น เชน อานขาว อาน
บทความ หรือเรียงความเกี่ยวกับการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 

 
ขอ ๑๗  ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชนคัดเลือกขาว ผลิตขาว จัดรูปแบบรายการ โดยพิจารณาคัดเลือกเรื่อง ดังตอไปน้ี 
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบตามความเหมาะสม 

(๑) นโยบายของรฐับาลและสวนราชการ 
(๒) โครงสรางการจัดองคกรอํานาจหนาท่ีและการดําเนนิงานของรัฐ 
(๓) กฎ มติคณะรัฐมนตร ีขอบังคับ คําส่ัง หนงัสือเวียน ระเบียบ แบบแผนที่ใช

บังคับเปนการทั่วไป 
(๔) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอประชาชน 
(๕) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นนั้น 
(๖) การบริการสาธารณะท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของจังหวัด อําเภอ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับประชาชนในหมูบานและชุมชน 
(๗) การขอความรวมมือระหวางราชการกับประชาชน หรือกิจกรรมที่ตองการ

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะของประชาชนในหมูบานและชุมชนเกี่ยวกับการบริหารการพัฒนา
ทองถ่ิน การดําเนินงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพลง บทความ สารคดี เก่ียวกับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาอาชีพ เปนตน 

(๘) อื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน
และชุมชนพิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชนตอหมูบานและชุมชน ไมกอใหเกิดความเสียหาย
แกราชการหรือบุคคลอื่น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๘  กรณีที่รัฐบาลหรือสวนราชการมีนโยบายที่จะประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการประชาสัมพันธนโยบาย
นั้น 

 
ขอ ๑๙  หามมิใหดําเนินการประชาสัมพันธขาวในลักษณะดังตอไปนี้ ผานทางหอ

กระจายขาว 
(๑) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
(๒) อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความม่ันคงของประเทศ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(๓) เปนการกลาวหาใหรายกับบุคคล คณะบุคคล หรือผูใดอันจะกอใหเกิดความ

เสียหายใดๆ ขึ้นภายหนา 
(๔) อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือความปลอดภัยของบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
(๕) เปนการรุกลํ้าสิทธิสวนบคุคลโดยไมสมควร 
 
ขอ ๒๐  ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกเปนผู

ประกาศขาวประจําหมูบานและชุมชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามครบถวนตามขอ 
๗ (๒) ถึง ๗ (๑๐) และมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย และอายุไมนอยกวา ๑๘ ปบริบูรณ 
(๒) มีความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
(๓) มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ เปนที่ยอมรับจากประชาชน 
(๔) สนใจติดตามขาวสารของทางราชการและประชาชนจากสื่อตางๆ เปนประจํา 
 
ขอ ๒๑  ผูประกาศขาว มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) เปนตัวแทนของหมูบาน ชุมชน และราชการในการประชาสัมพันธเผยแพร

ขอมูลขาวสารใหประชาชนในหมูบานและชุมชนทราบ 
(๒) พิจารณาคัดเลือกขาว การผลิตขาวและจัดรปูแบบรายการเสนอ

คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหความเห็นชอบเปน
รายสัปดาหหรือประจําเดือน เพื่อประกาศใหประชาชนทราบ 

(๓) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ เรื่องโครงการ หรือผลงานของ
รัฐบาล โดยเฉพาะโครงการที่ตองการความรวมมือระหวางราชการกับประชาชนหรือโครงการที่มี
ผลกระทบตอประชาชนหรือองคกร 

(๔) อํานวยความสะดวกในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐประสานขอความรวมมือใน
การประกาศ เพื่อการประชุมนัดหมายในกิจการสาธารณประโยชน 

(๕) อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจํา
หมูบานและชุมชนมอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๒  ผูประกาศขาว มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป นับแตไดรับการ
แตงต้ัง และสถานภาพผูประกาศขาว ส้ินสุดลงดวยเหตุหน่ึงเหตุใด ดังตอไปนี้ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานคณะกรรมการบริหารการ

ดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามขอ ๒๐  
(๔) กระทําการฝาฝนระเบียบนี ้และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีคําส่ังใหออก

ตามมติคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 
เมื่อสถานภาพของผูประกาศขาวสิ้นสุดลงตามความในขอนี้ ใหคณะกรรมการ

บริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนพิจารณาคัดเลือกผูที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามความในขอ ๒๐ เสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งใหทําหนาที่เปนผูประกาศ
ขาวประจําหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนแทนภายใน ๑๕ วัน 

 
ขอ ๒๓  ใหคณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบาน

และชุมชน ดูแล บํารุงรักษา และซอมแซมหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนใหอยูในสภาพ
ท่ีใชงานไดอยูเสมอ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความชวยเหลือดานเทคนิคและ
งบประมาณตามความจําเปน 

 
ขอ ๒๔  คณะกรรมการบริหารการดําเนนิงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและ

ชุมชน อาจตั้งกองทุนหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารงาน 
การดูแลและซอมบํารงุ 

 
ขอ ๒๕  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานหอ

กระจายขาวประจําหมูบานและชุมชนในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งแก
คณะกรรมการบริหารการดําเนินงานหอกระจายขาวประจําหมูบานและชุมชน 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
พรพิมล/พิมพ 

๖ มกราคม ๒๕๔๘ 
อมราลักษณ/พัชรินทร/ตรวจ 

๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ 
A+B 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


