
กระบวนการบริหารงานคดีเลือกตั�ง

โดย

นายดุษฎี  พรสุขสวสัดิ�

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั�ง
กลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวนและวนิิจฉัย

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒



หนา้ที�และอาํนาจ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒๔



หนา้ที�และอาํนาจ กกต. ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐
มาตรา ๒๒๕ + มาตรา ๒๒๖

*ให้นาํไปใชบ้งัคบัแก่การเลือกตั�งทอ้งถิ�น แต่ให้อาํนาจของศาลฎีกาเป็นอาํนาจของศาลอุทธรณ์



ทุจริตเลือกตั�ง (พ.ร.ป. ส.ส. มาตรา ๑๔๑)

ผูซึ้� งรับโทษตามมาตรา ๑๕๘ 
มาตรา ๑๕๘ ผูใ้ดฝ่าฝืน มาตรา ๗๓ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ หรือมาตรา ๙๔
- ผูส้มคัรหรือผูใ้ดจดัทาํ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพื�อจะให้ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื�นใดอนัอาจ

คาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด เพื�อจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผูส้มคัรอื�น ให้งดเวน้การลงคะแนน
ให้แก่ผูส้มคัร หรือการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ดเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา ๗๓ (๑))

- ผูส้มคัรหรือผูใ้ดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มแก่
ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วดั สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอื�นใด เพื�อจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�งลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผูส้มคัรอื�น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู ้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (มาตรา ๗๓ (๒))

- ผูใ้ดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื�นใดเพื�อลงสมคัรหรือส่งผูส้มคัร หรือไม่ลงสมคัร
หรือไม่ส่งผูส้มคัรอนัก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูส้มคัรอื�นหรือพรรคการเมืองอื�นในการเลือกตั�ง และทาํให้การเลือกตั�งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตหรือเที�ยงธรรม (มาตรา ๗๕)

- ผูส้มคัรผูใ้ดจดัยานพาหนะนาํผูมี้สิทธิเลือกตั�งไปยงัที�เลือกตั�งหรือนาํกลบัไปจากที�เลือกตั�ง หรือจดัให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�งไป
หรือกลบัเพื�อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจา้งซึ� งตอ้งเสียตามปกติ (มาตรา ๗๖ 
วรรคหนึ�ง)

- ผูใ้ดจดัยานพาหนะนาํผูมี้สิทธิเลือกตั�งไปยงัที�เลือกตั�งหรือนาํกลบัไปจากที�เลือกตั�ง หรือจดัให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�งไปหรือ
กลบัเพื�อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ� งตอ้งเสียตามปกติ เพื�อจูงใจหรือ
ควบคุมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด (มาตรา ๗๖ วรรคสอง)



ทุจริตเลือกตั�ง (พ.ร.ป. ส.ส. มาตรา ๑๔๑)

ผูซึ้� งรับโทษตามมาตรา ๑๖๖
มาตรา ๑๖๖ กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั�งผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๙
• จงใจนบับตัรเลือกตั�งหรือคะแนนให้ผิดไปจากความจริงหรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือ
• กระทาํด้วยประการใดโดยมิได้มีอาํนาจกระทาํโดยชอบด้วยกฎหมายให้บตัรเลือกตั�ง

ชาํรุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบตัรเสีย หรือ
• กระทาํการดว้ยประการใดแก่บตัรเสียเพื�อให้เป็นบตัรที�ใช้ได ้หรืออ่านบตัรเลือกตั�งให้ผิด

ไปจากความจริง หรือ
• ทาํรายงานการเลือกตั�งไม่ตรงความเป็นจริง



ทุจริตเลือกตั�ง (พ.ร.บ.เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา  ๑๑๖)

- มาตรา ๑๑๖  ผูซึ้� งกระทาํความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ� ง ให้ถือว่ากระทาํการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั�ง แต่ไม่รวมถึง
กรณีที�ไดรั้บยกเวน้โทษตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
- มาตรา ๑๒๖  ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๕๔ มาตรา ๖๕ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๖๗ วรรคหนึ� ง มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ วรรคหนึ� ง มาตรา 
๘๘ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ หรือมาตรา ๑๐๑

• ผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดส้ําหรับตนเองหรือผูอื้�น เพื�อให้
ตนสมคัรรับเลือกตั�ง (มาตรา ๕๔ วรรคหนึ�ง)

• ผูใ้ดให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพื�อจะให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื�นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด
เพื�อให้ผูน้ั�นหรือผูอื้�นสมคัรรับเลือกตั�ง (มาตรา ๕๔ วรรคสอง)

• ผูส้มคัรหรือผูใ้ดจดัทาํ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื�อจะให้ ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื�นใดอนัอาจ
คาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด เพื�อจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผูส้มคัรอื�น ให้งดเวน้การลงคะแนนให้แก่
ผูส้มคัร หรือการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ดเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น (มาตรา ๖๕ (๑))

• ผูส้มคัรหรือผูใ้ดให้ เสนอให้ หรือสญัญาว่าจะให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้มแก่ชุมชน 
สมาคม มูลนิธิ วดัหรือศาสนสถานอื�น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบนัอื�นใด เพื�อจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตั�ง
ลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผูส้มคัรอื�น ให้งดเวน้การลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัร หรือการชกัชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผูใ้ด
เป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น (มาตรา ๖๕ (๒))

• ผูส้มคัรจัดยานพาหนะนาํผูมี้สิทธิเลือกตั�งไปยงัที�เลือกตั�งเพื�อการเลือกตั�งหรือนํากลบัจากที�เลือกตั�ง หรือจดัให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั�งไปหรือกลบัเพื�อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างซึ� งตอ้งเสียตามปกติ (มาตรา ๖๗ 
วรรคหนึ�ง)



ทุจริตเลือกตั�ง (พ.ร.บ.เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา  ๑๑๖)

• ผูใ้ดซึ� งรู้อยูแ่ลว้ว่าตนเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั�งพยายามออกเสียงลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน (มาตรา ๘๔)
• ผูมี้สิทธิเลือกตั�งผูใ้ดใชบ้ตัรอื�นที�มิใช่บตัรเลือกตั�งที�ไดรั้บจากกรรมการประจาํหน่วยเลือกตั�งเพื�อการออกเสียงลงคะแนน 

(มาตรา ๘๕ วรรคหนึ�ง)
• ผูใ้ดนาํบตัรเลือกตั�งใส่ในหีบบตัรเลือกตั�ง โดยไม่มีอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือกระทาํการใดในบญัชีรายชื�อผูมี้

สิทธิเลือกตั�งเพื�อแสดงว่ามีผูม้าแสดงตนเพื�อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทาํการใดอนัเป็นเหตุให้
มีบตัรเลือกตั�งเพิ�มขึ�นจากความจริง (มาตรา ๘๘)

• ผูมี้สิทธิเลือกตั�งผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื�นใดสาํหรับตนเองหรือผูอื้�น เพื�อลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด หรืองดเวน้ไม่ลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรผูใ้ด (มาตรา ๙๒)

• ผูใ้ดกระทาํการใด ๆ เพื�อให้บตัรเลือกตั�งที�อยูใ่นสถานที�นบัคะแนนเลือกตั�งมีจาํนวนผิดจากความจริง (มาตรา ๙๙)
• กรรมการประจาํหน่วยเลือกตั�ง (มาตรา ๑๐๑)

- จงใจนบับตัรเลือกตั�ง อ่านบตัรเลือกตั�ง นบัคะแนนเลือกตั�งหรือรวมคะแนนเลือกตั�งให้ผิดจากความจริง หรือ
- กระทาํการใดให้บตัรเลือกตั�งชาํรุด เสียหายหรือให้เป็นบตัรเสีย หรือ
- กระทาํการใดแก่บตัรเสียเพื�อให้เป็นบตัรเลือกตั�งที�ใชไ้ด ้หรือทาํรายงานการเลือกตั�งผิดจากความจริง



กฎหมายที�เกี�ยวกบัหนา้ที�และอาํนาจของ กกต.

รธน.

พ.ร.ป. กกต.

พ.ร.ป. ส.ส.

พ.ร.ป. พรรคการเมือง

พ.ร.ป. ส.ว.

พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น



ขั�นตอนการดาํเนินการสืบสวนไต่สวน
ผูร้้อง/ผูมี้สิทธิเลือกตั�ง

ในเขตเลือกตั�ง

- ยื�นคาํร้องดว้ยตนเอง ที� สนง.กกต.จว. คาํร้องตอ้งระบุขอ้เท็จจริงของแต่ละขอ้กล่าวหาและพฤติการณ์ 
ที�ทาํใหก้ารเลือกตั�งเป็นไปโดยไม่สุจริต และเที�ยงธรรมโดยมีรายละเอียดเกี�ยวกบัวนั เวลา และสถานที�
ที�เกิดการกระทาํรวมทั�งบุคคลและพยานหลกัฐานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

- กรณีร้องที�ส่วนกลาง ส่งคาํร้องให ้สนง.กกต.จว. ดาํเนินการ

สนง.กกต.จว. - พสต./พนง.ที�ไดรั้บมอบหมายตรวจคาํร้อง ทาํความเห็น รับ/ไม่รับ เสนอ ผอ.กกต.จว. สั�งรับ มอบ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดาํเนินการ ถา้ไม่รับให้ส่ง กกต. พิจารณา ถา้ กกต. สั�งรับ มอบ
คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนดาํเนินการ

- กรณีความปรากฏ ใหส่้งเรื�องให ้กกต. พิจารณา รับ หรือไม่รับ

คณะกรรมการสืบฯ
- ใหค้ณะกรรมการสืบสวนฯ ทาํการสืบสวน/ไต่สวนเรื�องคดัคา้น แลว้สรุปสาํนวนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๒๐ วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บเรื�องคดัคา้น หากไม่แลว้เสร็จให้รายงานพร้อมเหตุผลความจาํเป็นต่อ ผอ.
กกต.จว. เพื�อขอขยายระยะเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๒ ครั� ง ๆ ละไม่เกิน ๑๕ วนั หากยงัไม่แลว้เสร็จ 
ใหร้ายงานเหตุผลและขออนุมติัขยายต่อ กกต.

- หากพบว่ามีการกระทาํผดิใหแ้จง้ขอ้กล่าวหาแก่ผูถ้กูร้อง ในการชี�แจงแกข้อ้กล่าวหา ผูถ้กูร้องสามารถ
นาํทนายความ หรือบุคคลที�ตนไวว้างใจเขา้ร่วมฟังการชี�แจงไดจ้าํนวน ๑ คน

- ผอ.กกต.จว. ทาํความเห็น

สนง.กกต.
- รับสาํนวนสืบสวน/ไต่สวน จาก สนง.กกต.จว. และจ่ายสาํนวนใหพ้นกังานสืบสวนและไต่สวน 
โดยการเวียนสาํนวน และตอ้งทาํเป็นเรื�องลบั



พนกังานสืบสวนและ
ไต่สวน

- ตรวจสาํนวนจากจงัหวดัและทาํความเห็นเสนอต่ออนุกรรมการวนิิจฉยั ผา่น ลธ.กกต.

คณะอนุกรรมการ
วนิิจฉัยชี�ขาดปัญหา

หรือขอ้โตแ้ยง้

- เมื�ออนุกรรมการวินิจฉยัฯ ไดรั้บสาํนวนสืบสวน/ไต่สวนแลว้ ใหพ้ิจารณาดว้ยความรวดเร็ว ต่อเนื�อง 
และเป็นธรรม ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวนิิจฉยัฯ อาจทาํการสืบสวน/ไต่สวนเพิ�มเติมหรือ
แจง้ขอ้กล่าวหาแก่ผูถ้กูร้องก็ได้

ข ั�นตอนการดาํเนินการสืบสวนไต่สวน (ต่อ)

กกต. - เมื�อ กตต. ไดรั้บความเห็นของอนุกรรมการวนิิจฉยัฯ เลขาธิการ คณะกรรมการสืบสวนฯ ให ้กกต. 
พิจารณาวินิจฉยัชี�ขาดหรือมีความเห็นเร็ว

- ก่อนประกาศผลการเลือกตั�ง คาํวินิจฉยัของ กกต. ใหเ้ป็นที�สุด
- หลงัประกาศผลการเลือกตั�งแลว้ การเลือกตั�ง ส.ส./ส.ว. ให ้กกต. ยื�นคาํร้องต่อศาลฎีกา 
การเลือกตั�ง ส.ถ/ผ.ถ. ใหย้ื�นคาํร้องต่อศาลอุทธรณ์

ศาลฎีกา
การเลือกตั�ง ส.ส./ส.ว.

ศาลอุทธรณ์
การเลือกตั�งทอ้งถิ�น

คดีแพง่คดีเลือกตั�ง คดีอาญา
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๔๘ ห้ามมิให้ผู ้ใดดําเนินการยา้ยบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื�อ
ประโยชน์ในการเลือกตั�งโดยมิชอบ

ระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ และใหศ้าลสั�งเพิกถอนสิทธิเลือกตั�ง
ของผูน้ั�นมีกาํหนด ๕ ปี (มาตรา ๑๒๕)

๕๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อื�นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดส้าํหรับตนเองหรือผูอ้ื�น เพื�อให้ตนสมคัรรับ
เลือกตั�ง

ห้ามมิให้ผูใ้ดให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื�อจะให้
ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อื�นใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ดเพื�อให้ผู ้
นั�นหรือผูอ้ื�นสมคัรรับเลือกตั�ง

ระวางโทษจําคุกตั� งแต่  ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั� งแต่ 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั�งจาํทั�งปรับ และ
ให้ศาลสั�งเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของผูน้ั�นมีกาํหนด ๒๐ ปี 
(มาตรา ๑๒๖)

๖๐ 
วรรคสาม

ห้ามมิให้ผูส้มคัรใช้จ่ายในการเลือกตั�งเกินจาํนวนเงินค่าใช้จ่ายที�
กาํหนดตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี

ระวางโทษจําคุกตั� งแต่  ๑ ปี ถึง ๕ ปี หรือปรับตั� งแต่ 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือปรับเป็นจาํนวน ๓ 
เท่าของจาํนวนเงินที�เกินจาํนวนค่าใชจ่้ายในการเลือกตั�งที�
ผูอ้าํนวยการการเลือกตั� งประจําจังหวดัประกาศกาํหนด 
แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่ากนั หรือทั�งจาํทั�งปรับ และให้
ศาลสั�งเพิกถอนสิทธิเลือกตั� งของผูน้ั� นมีก ําหนด ๑๐ ปี 
(มาตรา ๑๒๗)
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๖๔ ผูสมัคร ไมปฏิบัติตาม ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ 

ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแตหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันครบวาระหรือครบอายุ
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง

(๒) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากมีการยุบสภาหรือถือวามี
การยุบสภา ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแตวันยุบสภาหรือวันที่ถือวามีการยุบสภา
จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง

(๓) ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตําแหนงวางอันมิใช
เพราะเหตุครบวาระหรอืครบอายุ ใหหาเสียงเลือกตั้งไดต้ังแตวันที่ตําแหนงวาง
ลงจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้ง

(๔) ในกรณีมีการสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม ใหหาเสียงเลือกตั้งไดตั้งแต
วันที่มีคําสั่งใหมีการเลือกตั้งใหมจนถึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวัน
เลือกตั้ง

(๕) ในกรณีมีการสั่งใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม ผูใดจะหาเสียง
เลือกตั้งมิได เวนแตคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเปนอยางอื่นโดย
คํานึงถึงความสุจริตและเที่ยงธรรม

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒๙)

๖๕ (๑) หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการลงคะแนน
ใหแกผูสมัคร หรือการชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดวยวิธีการ (๑) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะ
ให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณ
เปนเงินไดแกผูใด

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง)
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๖๕ (๒) หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือการ
ชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดวย
วิธีการ (๒) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยออมแกชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถาน
สงเคราะห หรือสถาบันอื่นใด

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง)

๖๕ (๓) หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือการ
ชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดวย
วิธีการ (๓) ทําการโฆษณาหาเสียงดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตาง ๆ

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง)

๖๕ (๔) หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือการ
ชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดวย
วิธีการ (๔) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง)

๖๕ (๕) หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อจูงใจใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น ใหงดเวนการลงคะแนนใหแกผูสมัคร หรือการ
ชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ดวย
วิธีการ (๕) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจให
เขาใจผิดในคะแนนนิยมของผูสมัครใด

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง)
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๖๕ 
วรรคสอง

หามมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง เวน
แตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว ในกรณีที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น อนุมัติโครงการหรือ
กิจกรรมใหมที่มลีักษณะตามวรรคหนึ่งภายในเกาสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนง
หรือกอนการลาออกจากตําแหนงของผูบริหารทองถิ่น แลวแตกรณี ใหถือวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกระทําการ
อันเปนการฝาฝนขอหามตามวรรคหนึ่ง เวนแตโครงการหรือกิจกรรมดังกลาวมีลักษณะ
เปนการบรรเทาทุกขจากภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติสาธารณะ หรือเปนโครงการหรือ
กิจกรรมตอเนื่องที่กระทําเปนปกติอยูแลว หรือเปนโครงการที่ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖)

๖๖
วรรคสอง

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดลักษณะตองหามในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผูสมัครแลว หามผูสมัครดําเนินการหรือยินยอมใหมีการดําเนินการหาเสียงเลือกตั้งที่มี
ลักษณะดังกลาว

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไม
เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท  หรือทั้ งจํ าทั้ งปรั บ 
(มาตรา ๑๒๙ (๒))

๖๗ 
วรรคหนึ่ง

หามมิใหผูสมัครจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้ง
หรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป 
(มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง)

๖๗
วรรคสอง

หามมิใหผูใดจัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือ
นํากลับจากที่เลือกตั้ง หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ เพื่อจูงใจหรือควบคุมใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให
ศาลสั่ ง เพิกถอนสิทธิ เลื อกตั้งของผูนั้ นมี
กําหนด ๕ ป (มาตรา ๑๓๐)

๖๘ หามมิใหผูใดซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยเขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระทํา
การใด ๆ เพื่อประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการที่อาจเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร  
ทั้งนี้ เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการตามที่ทางราชการรองขอ หรือเปนการ
ประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท (มาตรา ๑๓๑)
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๖๙ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการใด ๆ อันเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป (มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง)

๗๐ หามมิใหผูใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเปนคุณหรือ
เปนโทษแกผูสมัคร นับตั้งแตเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจน
สิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๑๒๙ 
(๒))

๗๓ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่ง กกต. ตามมาตรา ๗๓ (กรณีการหาเสียงเลือกตั้งโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฝาฝนหรือไมถูกตองตามพระราชบัญญัติ หรือคําสั่ง 
ระเบียบ หรือขอบังคับของ กกต. กกต.มีอํานาจสั่งใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข 
เปลี่ยนแปลง หรือลบขอมูลโดยทันที)

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๘๔ หามมิใหผู ใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผู ไมมีสิทธิเลือกตั้งพยายามออกเสียง
ลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๘๕
วรรคหนึ่ง

หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผู ใดใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกตั้งที่ไดรับจาก
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียงลงคะแนน

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๘๕
วรรคสอง

หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง เวนแตเปนการกระทําตาม
หนาที่และอํานาจ

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๕ ป  หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๑๐ ป

๘๖ หามมิใหผู ใดจงใจทําเครื่องหมายโดยวิธีใดไวที่บัตรเลือกตั้งนอกจาก
เครื่องหมายที่ลงคะแนน

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๕ ป  หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๑๐ ป
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๘๗ ในระหวางการออกเสียงลงคะแนน หามมิใหผูใดใชเครื่องมือหรืออุปกรณใด
ถายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๑ ป  หรือปรับไมเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๘๘ หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวามีผูมา
แสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปน
เหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๘๙ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแลวแสดงตอ
ผูอื่น เพื่อใหผูอื่นทราบวาตนไดลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๑ ป  หรือปรับไมเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๙๐ หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพื่อมิใหผูมี
สิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได หรือขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป 
ณ ที่ เลือกตั้ง หรือมิ ใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียง
ลงคะแนนได

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๕ ป  หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๑๐ ป

๙๑ 
วรรคหนึ่ง

หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดแกผูมีสิทธิ
เลือกตั้งเพื่อจูงใจมิใหไปออกเสียงลงคะแนน หรือกระทําการใด ๆ เพื่อมิใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๑๐ ป

๙๒ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเลือก
ผูสมัครผูใด หรืองดเวนไมลงคะแนนใหแกผูสมัครผูใด

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป
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๙๖ ตั้งแตเวลาที่ เปดการออกเสียงลงคะแนน จนถึงเวลาปดการออกเสียง
ลงคะแนน หามมิใหผูใดเปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ หรือทําใหไร
ประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับหีบบัตรเลือกตั้งที่เก็บบัตรเลือกตั้งภาย
หลังจากการนับคะแนนแลว รวมตลอดทั้งบัตรเลือกตั้ง เอกสาร และหลักฐานที่
เกี่ยวของกับการเลือกตั้งที่คณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งไดจัดทําขึ้นดวยโดย
อนุโลม เวนแตเปนการกระทําตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป
 

๙๙ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ เพื่อใหบัตรเลือกตั้งที่อยูในสถานที่นับคะแนน
เลือกตั้งมีจํานวนผิดจากความจริง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๑๐๑ หามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้งจงใจนับบัตรเลือกตั้ง อานบัตร
เลือกตั้ง นับคะแนนเลือกตั้งหรือรวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือกระทํา
การใดใหบัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหายหรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการใดแกบัตร
เสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได หรือทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู
นั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๑๑๗ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวงเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวก
โดยไมมีเหตุอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 
แลวแตกรณี

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๒ ป  หรือปรับไมเกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๑๘ วรรค
หนึ่ง

ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ เพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวาผูสมัครผูใดกระทําการฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๒ ปหรือปรับไม เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูนั้นมีกําหนด ๕ ป

๑๑๘ วรรค
สอง

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเพื่อจะแกลงใหผูสมัครนั้นถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๕ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้ง
แต ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ 
ป
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๑๑๘ วรรค
สาม

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือใหถอยคําตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๗ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้ง
แต ๑๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ 
ป

๑๑๘ วรรคสี่ ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสาม เปนการกระทําหรือกอใหผูอื่น
กระทํา สนับสนุนหรือรูเห็นเปนใจของหัวหนาพรรคการเมือง ใหถือวาพรรคการเมือง
นั้นกระทําการอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของรฐัตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง

 

๑๑๙ กรรมการการเลอืกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัด ผูตรวจการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้ จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่หรือกระทําการอันมิชอบดวยหนาที่เพื่อ
เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือกระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามป ถึง ๒๐ ป และปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๑๒๐  ผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ 
ป

๑๒๑ วรรค
หนึ่ง

ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งที่ตนไดรับมอบจาก
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง ชํารุดหรือเสียหาย

ระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และมิใหถือวา
เปนความผิดฐานทําใหเสียทรัพย

๑๒๑ วรรค
สอง

ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือให
เปนบัตรเสียอันมิใชเปนการกระทําตามวรรคหนึ่ง และเปนการกระทําโดยมีเจตนา
เพื่อใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือกระทําดวยประการใด ๆ 
แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรเลอืกตั้งทีใ่ชได หรือทําหรือใชบัตรปลอมเพื่อใชในการออก
เสียงลงคะแนน

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๕ ป และปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่ง เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๑๐ ป
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๑๒๑ วรรค
สาม

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเปนเจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตั้งตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๑๒๒ ในระหวางเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปดการออกเสียง
ลงคะแนน ถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปดเผยใหแกผูใดทราบวา ผูมีสิทธิ
เลือกตั้งผูใดมาลงคะแนนหรอืยังไมมาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๑ ป  หรือปรับไม เกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๒๓ ผูใดขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ใน
ระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนถึงเวลา ๑๘.๐๐ 
นาฬิกาของวันเลือกตั้ง 

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๒๔ วรรค
หนึ่ง

ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เกี่ยวกับผลของการ
เลือกตั้ง 

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป หรือปรับตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูเลนมี
กําหนด ๑๐ ป และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูจัดใหมีการเลน

๑๒๔ วรรค
สอง

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําของผูสมัคร (ผูสมัครผูใดเลน
หรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง)

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
ของผูสมัครผูนั้น

๑๒๘
วรรคหนึ่ง

ผูสมัครผูใดไมยื่นบัญชีรายรับและรายจายตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือจงใจยื่นเอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวน
ตามมาตรา ๖๒ 

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๒ ป  หรือปรับไม เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๕ ป

๑๒๘ วรรค
สอง

ถาบัญชีรายรับและรายจายที่ยื่นตามมาตรา ๖๒ เปนเท็จ (ผูสมัคร) ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๕ ป และปรับตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๑๐ ป
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๑๓๒ ผูใดปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไมเปนไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกําหนด
ตามมาตรา ๗๑ 

ระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

๑๓๓ ผูใดจงใจขัดขวางการขนสงหีบบัตรเลือกตั้ง หรือกระทําดวยประการใด ๆ 
เพื่อใหการขนสงหีบบัตรเลือกตั้งลาชา 

ระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้ง
แต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป

๑๓๗ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ผูอํานวยการการเลอืกตั้งประจาํองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งตามมาตรา ๑๑๔ 
วรรคหนึ่ง 

ระวางโทษจําคุกไม เกิน ๒ ป  หรือปรับไม เกิน 
๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ



วนิิจฉยัสิทธิสมคัรรับเลือกตั�ง

ผูส้มคัรตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม

คุณสมบตัิของผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั�ง (พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา ๔๙)

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ�นตอ้งมีอายไุม่ตํ�ากว่ายี�สิบห้าปีนับถึงวนัเลือกตั�ง สําหรับผูมี้

สิทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิ�นให้มีอายตุามที�กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั�งองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น

กาํหนด

(๓) มีชื�ออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�สมคัรรับเลือกตั�งในวนัสมคัรรับเลือกตั�ง เป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีนบัถึงวนัสมคัรรับเลือกตั�ง

(๔) คุณสมบตัิอื�นตามที�กฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกาํหนด

ขั�นตอนการวินิจฉยัสิทธิจะกาํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั�งวา่ดว้ยการเลือกตั�ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือบริหารทอ้งถิ�น พ.ศ. .... 

*ซึ� งอยูใ่นขั�นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั�ง*
โดยมีแนวทางเช่นเดียวกบัการวินิจฉยัสิทธิ ส.ส.



อบต.

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ ส.อบต. (พ.ร.บ. อบต. มาตรา ๔๗ ทวิ)
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้ นายก.อบต. (พ.ร.บ. อบต. มาตรา ๕๘/๑)
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีดวย
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปนับถึงวันเลือกตั้ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล 
สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของรองนายก.อบต. (พ.ร.บ. อบต. 
มาตรา ๕๘/๔)
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๕๘/๑ 
**เวนแต การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตองหามอยางอื่นใหนับถึงวันแตงตั้ง



อบจ.

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง ส.อบจ. (พ.ร.บ. อบจ. มาตรา ๙ วรรคสอง)
มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั� ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง นายก.อบจ. (พ.ร.บ. อบจ. มาตรา ๓๕/๑)
มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�น
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น และตอ้งมีคุณสมบตัิดงัต่อไปนี�ดว้ย
(๑) มีอายไุม่ตํ�ากวา่ ๓๕ ปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ� ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา
จงัหวดั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น หรือสมาชิก

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของรองนายก.อบจ. (พ.ร.บ. อบจ. มาตรา ๓๕/๓ วรรคสาม)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๓๕/๑ 
**เวน้แต่การนบัอายแุละการนบัระยะเวลาของคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งห้ามอยา่งอื�น
ให้นบัถึงวนัแต่งตั�ง



เทศบาล

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง สมาชิกสภาเทศบาล (พ.ร.บ. เทศบาล มาตรา ๑๕ วรรคสอง)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�น
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง นายกเทศมนตรี (พ.ร.บ. เทศบาล มาตรา ๔๘ เบญจ)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�ดว้ย
(๑) มีอายไุม่ตํ�ากว่า ๓๕ ปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง
(๒) สําเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ�น
ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น หรือสมาชิกรัฐสภา

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี (พ.ร.บ. เทศบาล มาตรา ๔๘ นว)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
**เวน้แต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบติัหรือลกัษณะต้องห้ามอย่างอื�น     
ให้นบัถึงวนัแต่งตั�ง



เมืองพทัยา

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง สมาชิกสภาเมืองพทัยา (พ.ร.บ. เมืองพทัยา มาตรา ๑๐)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภา
ทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง นายกเมืองพทัยา (พ.ร.บ. เมืองพทัยา มาตรา ๔๒)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น และตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี�ดว้ย
(๑) มีอายไุม่ตํ�ากว่า ๓๕ ปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง
(๒) สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของรองนายกเมืองพทัยา (พ.ร.บ. เมืองพทัยา มาตรา ๔๗)
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๔๒ 
**เวน้แต่ในส่วนที�เกี�ยวกบัอายใุห้นบัถึงวนัแต่งตั�ง



กทม.

ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั�ง สก. (พ.ร.บ. กทม. มาตรา ๑๒ )
มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิก
สภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั�ง ผู้ว่าฯ กทม. (พ.ร.บ. กทม. มาตรา ๔๖)
(๑) มีอายไุม่ตํ�ากว่า ๓๕ ปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง 
(๒) สาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๓) มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�น
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น

คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของรองผู้ว่าฯ กทม. (มาตรา ๕๕)
กฎหมายไม่ไดก้าํหนดไว ้เพียงแต่กาํหนดจาํนวนไม่เกิน ๔ คน 
ตามลาํดบัที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครจดัไว ้
โดยคาํสั�งแต่งตั�งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ลกัษณะตอ้งห้าม (พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา  ๕๐)

มาตรา ๕๐  บุคคลผูมี้ลกัษณะดงัต่อไปนี� เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั�ง
(๑) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๒) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต
(๓) เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นในกิจการหนงัสือพิมพห์รือสื�อมวลชนใด ๆ
(๔) เป็นบุคคลผูมี้ลกัษณะตอ้งห้ามมิให้ใชสิ้ทธิเลือกตั�งตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) หรือ (๔)
(๕) อยูร่ะหว่างถูกระงบัการใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นการชั�วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั�ง
(๖) ตอ้งคาํพิพากษาใหจ้าํคุกและถูกคุมขงัอยูโ่ดยหมายของศาล
(๗) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยไดพ้น้โทษมายงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง เวน้แต่ในความผิดอนัไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ
(๘) เคยถูกสั�งให้พน้จากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหนา้ที�หรือถือว่ากระทาํการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ
(๙) เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งของศาลอนัถึงที�สุดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินเพราะรํ� ารวยผิดปกติ หรือเคยตอ้งคาํพิพากษา
อนัถึงที�สุดให้ลงโทษจาํคุกเพราะกระทาํความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
(๑๐) เคยตอ้งคาํพิพากษาอนัถึงที�สุดว่ากระทาํความผิดต่อตาํแหน่งหนา้ที�ราชการหรือต่อตาํแหน่งหนา้ที�ในการยติุธรรม หรือกระทาํ
ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยความผิดของพนกังานในองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี�ยวกบัทรัพยที์�กระทาํโดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการกู้ยืมเงินที�เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผูผ้ลิต นาํเขา้ ส่งออก หรือผูค้า้ กฎหมายว่าดว้ยการพนนัในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสํานกั กฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์หรือกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๑) เคยตอ้งคาํพิพากษาอนัถึงที�สุดว่ากระทาํการอนัเป็นการทุจริตในการเลือกตั�ง



(๑๒) เป็นขา้ราชการซึ� งมีตาํแหน่งหรือเงินเดือนประจาํ
(๑๓) เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ�น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น
(๑๔) เป็นพนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถิ�น หรือเป็นเจ้าหน้าที�อื�น
ของรัฐ
(๑๕) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งในองคก์รอิสระ
(๑๖) อยูใ่นระหว่างตอ้งห้ามมิให้ดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง
(๑๗) เคยพ้นจากตาํแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมีคาํพิพากษาว่าเป็นผูมี้
พฤติการณ์รํ� ารวยผิดปกติ หรือกระทาํความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที�หรือจงใจปฏิบติัหน้าที�หรือใช้อาํนาจขดัต่อบทบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยา่งร้ายแรง
(๑๘) ตอ้งคาํพิพากษาถึงที�สุดว่ากระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี�  ไม่ว่าจะไดรั้บโทษหรือไม่ โดยได้พน้โทษหรือตอ้งคาํ
พิพากษามายงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง แลว้แต่กรณี
(๑๙) เคยถูกถอดถอนออกจากตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ�น หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น ตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย หรือกฎหมายว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพื�อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ�น แลว้แต่กรณี มายงัไม่ถึงห้าปีนบัถึงวนัเลือกตั�ง
(๒๐) อยูใ่นระหว่างถูกจาํกดัสิทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นตามมาตรา ๔๒ หรือตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
(๒๑) เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งและยงัไม่พน้ห้าปีนบัแต่วนัที�พน้จากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งจนถึงวนัเลือกตั�ง
(๒๒) เป็นผูส้มคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั�งเป็น
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเดียวกนัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�น

ลกัษณะตอ้งห้าม (พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา  ๕๐) ต่อ



(๒๓) เคยพน้จากตาํแหน่งใด ๆ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เพราะเหตุมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในสัญญา
หรือกิจการที�กระทาํหรือจะกระทาํกบัหรือให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั�น หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม
ในสญัญาหรือกิจการที�กระทาํกบัหรือจะกระทาํกบัหรือให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�น โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็น
การต่างตอบแทนหรือเอื�อประโยชน์ส่วนตนระหว่างกนั และยงัไม่พน้ห้าปีนบัแต่วนัที�พน้จากตาํแหน่งจนถึงวนัเลือกตั�ง
(๒๔) เคยถูกสั�งให้พน้จากตาํแหน่งใด ๆ ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพราะจงใจไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทาง
ราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี อนัเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอยา่งร้ายแรง และยงัไม่พน้ห้าปีนบัแต่วนัที�พน้จากตาํแหน่งจนถึง
วนัเลือกตั�ง
(๒๕) เคยถูกสั�งให้พน้จากตาํแหน่งใด ๆ ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นเพราะทอดทิ�งหรือละเลยไม่ปฏิบติัการตามหน้าที�และ
อาํนาจ หรือปฏิบติัการไม่ชอบดว้ยหนา้ที�และอาํนาจ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวสัดิภาพของประชาชน 
หรือมีความประพฤติในทางที�จะนาํมาซึ� งความเสื�อมเสียแก่ศกัดิ� ตาํแหน่ง หรือแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือแก่ราชการ และ
ยงัไม่พน้ห้าปีนบัแต่วนัที�พน้จากตาํแหน่งจนถึงวนัเลือกตั�ง
(๒๖) ลกัษณะอื�นตามที�กฎหมายว่าดว้ยการจดัตั�งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นกาํหนด

ลกัษณะตอ้งห้าม (พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา  ๕๐) ต่อ



ดว้ยความปรารถนาดี
กรรมการ เลขาธิการ ผูต้รวจการเลือกตั�ง ผูอ้ ํานวยการการเลือกตั�งประจาํจังหวดั หรือเจา้พนักงาน

ผูด้าํเนินการเลือกตั�ง ซึ� งปฏิบตัิหนา้ที�ตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี�  หรือกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาํสั�งของคณะกรรมการ หรือปฏิบตัิตามคาํสั�งของศาลอันเกี�ยวกับการเลือกตั�ง หากไดก้ระทาํโดยสุจริต ย่อมไดรั้บ
ความคุ้มครอง ไม่ตอ้งรับผิดทั� งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง (พ.ร.ป. ส.ส. มาตรา  ๒๓ วรรคสอง/ 
พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา ๗)

กรรมการการเลือกตั�ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั�ง ผูอ้าํนวยการการเลือกตั�งประจาํจงัหวดั ผูต้รวจการ
เลือกตั�ง กรรมการการเลือกตั�งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูอ้าํนวยการการเลือกตั�งประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
หรือผูซึ้� งไดรั้บแต่งตั�งหรือมอบหมายให้ดาํเนินการเกี�ยวกบัการเลือกตั�งตามพระราชบญัญติันี�  จงใจไม่ปฏิบติัตามหนา้ที�หรือ
กระทาํการอนัมิชอบดว้ยหนา้ที�เพื�อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร หรือกระทาํการหรือละเวน้กระทาํการโดยทุจริตหรือประพฤติ

มิชอบในการปฏิบติัหนา้ที� ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั�งแต่ ๓ ปีถึง ๒๐ ปี และปรับตั�งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

และให้ศาลสั�งเพิกถอนสิทธิสมคัรรับเลือกตั�ง (พ.ร.บ. เลือกตั�งทอ้งถิ�น มาตรา ๑๑๙)

ผูใ้ดฝ่าฝืน ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั�งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั�งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง 

๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั�งเพิกถอนสิทธิเลือกตั�งของผูน้ั�นมีกาํหนด ๒๐ ปี (พ.ร.ป. มาตรา ส.ส. มาตรา ๑๔๙)

“สุจริต เป็น เกราะคุม้กนั”



ขอบคุณครับ



คาํพิพากษาศาลฎีกาที� ๒๙๔/๒๕๖๐
ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยคณะกรรมการการเลือกตั�ง พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๐ กาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั�งมี

อาํนาจหนา้ที�ควบคุมและดาํเนินการจดัหรือจดัใหม้ีการเลือกตั�งหรือสนบัสนุนการสรรหาสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาทอ้งถิ�น 
หรือผูบ้ริหารทอ้งถิ�น แลว้แต่กรณี รวมทั�งการออกเสียงประชามติใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเที�ยงธรรม รวมทั�งอาํนาจหน้าที�อื�นอีกหลายกรณี มาตรา ๓๐ 
กาํหนดให้มีสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั�งเป็นหน่วยงานที�เป็นอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ภายใตก้ารกาํกับดูแลของ
คณะกรรมการการเลือกตั�ง โดยมีประธานกรรมการการเลือกตั�งเป็นผูบ้งัคับบัญชาสูงสุด มาตรา ๓๘ กาํหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั�งเสนอ
งบประมาณรายจ่าย เพื�อจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการการเลือกตั�งและสาํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั�งไวใ้นร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรือร่างพระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ�มเติม แลว้แต่กรณี ในกรณีที�คณะกรรมการการเลือกตั�งเห็นว่างบประมาณ
รายจ่ายที�ไดรั้บการจดัสรรให้ไม่เพียงพอให้คณะกรรมการการเลือกตั�งเสนอคาํขอแปรญตัติต่อคณะกรรมาธิการกิจการพิจารณางบประมาณของสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดโ้ดยตรง ในกรณีที�มีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั�ง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาหรือการจัดทาํประชามติมากกว่างบประมาณที�สาํนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั�งไดรั้บ ใหรั้ฐอุดหนุนค่าใชจ่้ายใหเ้พียงพอกบัการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั�ง จะเห็นไดว้่าตามบทบญัญติัดงักล่าว
เป็นกรณีที�กฎหมายบัญญติัให้รัฐสนับสนุนงบประมาณเพื�ออุดหนุนการดาํเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั�งและสาํนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั�งใหเ้พียงพอกบัการดาํเนินงานตามอาํนาจหน้าที� แต่การนาํเงินงบประมาณไปใชก้็ตอ้งอยู่ภายใตก้ฎเกณฑ์ของระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายที�
เกี�ยวขอ้ง มิไดห้มายความว่าโจทกส์ามารถจะนาํเงินงบประมาณไปใชจ่้ายอยา่งไรก็ได ้โดยเฉพาะแลว้การนาํเงินงบประมาณที�ไดจ้ากการจดัสรรมาก็ตอ้ง
เพื�อใหเ้กิดผลประโยชน์แก่รัฐอยา่งสูงสุด ขณะเดียวกนัจาํเลยซึ�งสมคัรเขา้รับการเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็ตอ้งมีความซื�อสตัยต่์อตนเองและ
ส่วนรวม รวมทั�งตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการใชเ้งินงบประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เนื�องจากเงินงบประมาณก็คือเงินภาษีของประชาชน ดงันี�  การที�
จาํเลยสมคัรรับเลือกตั�งและไดรั้บเลือกตั�งใหเ้ป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัเชียงใหม่ จาํเลยยอ่มเป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย ซึ�งตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ย
ความซื�อสัตยสุ์จริตเพื�อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย ทั�งเมื�อเข้ารับตาํแหน่งดงักล่าว จาํเลยยงัมีหน้าที�ยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและ
หนี� สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที�ผูเ้ขา้รับตาํแหน่งดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัดว้ยความถูกตอ้ง
เช่นนั�นทุกคน เมื�อโจทกฟ้์องกล่าวอา้งว่าการกระทาํของจาํเลยที�จงใจยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนี� สินและเอกสารประกอบดว้ยขอ้ความอนั
เป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงที�ควรแจง้ใหท้ราบจนเป็นเหตุใหศ้าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวินิจฉยัชี�ขาดจาํเลยมีความผดิตาม 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๑๙ ให้จาํเลยพน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
ทาํใหโ้จทกต์อ้งจดัการเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัเชียงใหม่ เขตเลือกตั�งที� ๓ แทนตาํแหน่งที�ว่าง โดยตอ้งใชง้บประมาณหรือเงินอุดหนุนที�
ไดรั้บจากการจดัสรรจากรัฐบาลที�มาจากภาษีของประชาชน จาํเลยจึงตอ้งรับผดิชดใชค่้าเสียหายแก่โจทกต์าม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐ เท่ากบัโจทก์ฟ้องให้
จาํเลยรับผดิในหนี�มลูละเมิด โดยโจทกเ์ป็นผูไ้ดรั้บความเสียหายจากการทาํละเมิดของจาํเลย อนัเป็นการโตแ้ยง้สิทธิของโจทก์ตาม ป.วิ.พ.มาตรา ๕๕ 
โจทกจึ์งมีอาํนาจฟ้อง



คาํพิพากษาศาลฎีกาที� ๒๙๔/๒๕๖๐ (ต่อ)
เมื�อคดีตามคาํพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองวนิิจฉยัชี�ขาดว่าจาํเลยมีความผดิ ศาลชั�นตน้ยอ่มนาํ

ขอ้เท็จจริงตามคาํพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองมารับฟังประกอบการพิจารณาคดีนี� ได ้เพราะเป็นกรณีที�
เกี�ยวพนักบัจาํเลยที�เป็นคู่ความและเป็นขอ้เท็จจริงที�เกี�ยวพนัต่อเนื�องกนั การยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นหรือหนี� สินและเอกสารของผูที้�จะเขา้
ทาํหนา้ที�เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นหนา้ที�สาํคญั จาํเลยย่อมรู้ดีว่าหากจาํเลยจงใจยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนี� สินและเอกสาร
ประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงที�ควรแจง้ให้ทราบ ย่อมมีผลทาํให้จาํเลยตอ้งพน้จากตาํแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
และเมื�อจาํเลยพน้จากตาํแหน่งดงักล่าว คณะกรรมการการเลือกตั�งก็ตอ้งจดัใหม้ีการเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนตาํแหน่งที�ว่าง โดยไม่
อาจว่างเวน้การเลือกตั�งไวไ้ด ้การกระทาํของจาํเลยจึงเป็นการกระทาํโดยจงใจโดยจาํเลยรู้สึกถึงผลหรือความเสียหายที�จะเกิดขึ�น จาํเลยจึงอา้ง
ความผดิหลงหรือเขา้ใจผิดในขอ้เท็จจริงเพื�อปฏิเสธความรับผิดไม่ได ้และการที�จาํเลยยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนี� สินหรือเอกสาร
ประกอบดว้ยขอ้ความอนัเป็นเท็จ หรือปกปิดขอ้เท็จจริงที�ควรแจง้ใหท้ราบต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนเป็นเหตุ
ใหถ้กูดาํเนินคดีในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองแลว้จาํเลยกลบัมาสมคัรรับเลือกตั�งในวนัที� ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ�งเป็น
การสมคัรรับเลือกตั�งครั� งที� ๒ หลงัจากมีพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ และกาํหนดวนัเลือกตั�งใหม่ จาํเลยก็ยอ่มจะทราบดี
ว่าการยื�นบญัชีแสดงรายการทรัพยสิ์นและหนี� สินของจําเลยที�ไม่ถูกต้องดงักล่าวอาจทาํให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรง
ตาํแหน่งทางการเมืองมีคําสั�งเพิกถอนสิทธิการรับเลือกตั� งและเป็นเหตุให้รัฐได้รับความเสียหายโดยต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้
งบประมาณแผ่นดินในการจัดการเลือกตั�งใหม่แทนตาํแหน่งที�ว่างนับได้ว่าการกระทาํของจําเลยล้วนเป็นผลทาํให้เกิดความ
เสียหายที�ต่อเนื�องกนัอนัเป็นผลโดยตรง การกระทาํของจาํเลยจึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๒๐



รวมถึงคาํพพิากษาของศาลต่างประเทศด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื�องเสร็จที� ๒๗๖/๒๕๒๕ 

มาตรา ๙๖  (เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุกตั�งแต่สองปีขึ�นไป โดยไดพ้น้
โทษมายงัไม่ถึงห้าปีในวนัเลือกตั�ง เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยที�บญัญตัิวา่ บุคคลที�เคยตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุกตั�งแต่สองปีขึ�นไป โดยไดพ้น้โทษ
มายงัไม่ถึงห้าปีในวนัเลือกตั�ง เวน้แต่ในความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาท เป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิสมคัรรับ
เลือกตั�ง แลว้เห็นวา่ บทบญัญตัิดงักล่าวมิไดร้ะบุว่า �คาํพิพากษาหรือคาํสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุก� เป็น
คาํพิพากษาหรือคาํสั�งให้จาํคุกของศาลในประเทศใด  และบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้สมคัรรับเลือกตั�ง
ผูแ้ทนราษฎรก็เพราะเห็นวา่เป็นบุคคลที�มีความประพฤติไม่เหมาะสม  ถา้ตอ้งห้ามเฉพาะการกระทาํผิดในประเทศ 
ไม่เกี�ยวกบัการกระทาํผดิในต่างประเทศ ก็จะเกิดการลกัลั�นไม่เป็นธรรม และขดักบัเหตุผลในกรณี เช่น ความผิดอยา่ง
เดียวกนั มีโทษอยา่งเดียวกนั ถา้ทาํผิดในประเทศ ตอ้งห้าม ถา้ทาํผิดในต่างประเทศไม่ตอ้งห้าม ฉะนั�น บุคคลใดเคย
ตอ้งคาํพิพากษาหรือคาํสั�งที�ชอบด้วยกฎหมายให้จาํคุกตั�งแต่สองปีขึ�นไป โดยได้พน้โทษมายงัไม่ถึงห้าปีในวนั
เลือกตั�ง ไม่ว่าจะเป็นการถูกจาํคุกในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ก็ตอ้งถือว่าเป็นบุคคลตอ้งห้ามมิให้ใช้สิทธิ
สมคัรรับเลือกตั�งตามเจตนารมณ์แห่งมาตรา ๙๖ (๕)  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ดงันั�น ในการรับสมคัรรับเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ถา้ขอ้เท็จจริงปรากฏว่าบุคคลใดที�เคยตอ้ง
คาํพิพากษาหรือคาํสั�งที�ชอบดว้ยกฎหมายให้จาํคุกไม่วา่ในประเทศหรือในต่างประเทศตั�งแต่สองปีขึ�นไป โดยไดพ้น้
โทษมายงัไม่ถึงห้าปีในวนัเลือกตั�ง ซึ� งมิใช่ความผดิอนัไดก้ระทาํโดยประมาทแลว้ ก็ยอ่มถือไดว้่าบุคคลนั�นเป็นบุคคล
ที�มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา ๙๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย



คาํวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที� ๓๖/๒๕๔๒
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลว้ เห็นวา่ ตามรัฐธรรมนูญ การสิ�นสุดสมาชิกภาพหรือการพน้จากตาํแหน่ง

ก่อนวาระของบุคคลต่าง ๆ เพราะถูกศาลพิพากษาให้จาํคุกนั�นรัฐธรรมนูญไดแ้บ่งออกเป็นสองกลุ่มดว้ยกนั คือ
กลุ่มแรกรัฐธรรมนูญ ใชถ้อ้ยคาํว่า “ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุก” หรือ “ได้รับโทษจําคุก

โดยคําพพิากษาถึงที�สุดให้จําคุก” ซึ� งไดแ้ก่ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกภาพของสมาชิกวฒุิสภา 
และการพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระของกรรมการการเลือกตั�งตามมาตรา ๑๑๔ (๑๒) มาตรา ๑๓๓ (๑๐) และมาตรา 
๑๔๑ (๘) 

กลุ่มที�สองรัฐธรรมนูญใช้ถอ้ยคาํว่า “ต้องคําพิพากษาให้จําคุก” ไดแ้ก่การพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ
ของประธาน และรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภารัฐมนตรี ประธานศาล
รัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามมาตรา ๑๕๒ (๔) 
มาตรา ๒๑๕ มาตรา ๒๑๖ (๔) มาตรา ๒๖๐ (๗) และมาตรา ๒๕๘ วรรคสาม

เมื�อรัฐธรรมนูญไดบ้ญัญตัิการสิ�นสุดสมาชิกภาพ หรือการพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระของบุคคลต่าง ๆ 
ไวเ้ป็นสองกลุ่มเช่นนี�  แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญมีเจตนาให้บุคคลต่าง ๆ สิ�นสุดสมาชิกภาพหรือพน้จากตาํแหน่ง
ตามรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกนัคือ ให้บุคคลในกลุ่มแรกสิ�นสุดสมาชิกภาพหรือพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระในกรณีถูก
ศาลพิพากษาให้จาํคุกนั�น จะตอ้งเป็นคําพพิากษาที�ถึงที�สุดเป็นคําพิพากษาที�ไม่อาจเปลี�ยนแปลงได้อีกส่วนในกลุ่มที�
สอง ใชค้าํวา่ “ตอ้งคาํพิพากษาให้จาํคุก” โดยไม่มีคาํว่า “ถึงที�สุด” แสดงว่า รัฐธรรมนูญบญัญตัิให้บุคคลในกลุ่มที�
สอง เป็นบุคคลที�มีสถานะอนัสูงและมีหน้าที�สําคญัเป็นอยา่งยิ�ง รัฐธรรมนูญจึงไดก้าํหนดในเรื�องการสิ�นสุดสมาชิก
ภาพหรือการพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระของบุคคลเหล่านี� แตกต่างไปจากบุคคลในกลุ่มแรก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งใน
กรณีที�ถูกศาลพิพากษาให้รับโทษถึงจาํคุกก็ไม่ต้องรอให้คดีถึงที�สุดเหมือนบุคคลในกลุ่มแรก

คาํวนิิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที� ๓๖/๒๕๔๒



ลม้ละลาย - เมื�อศาลมีคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย
คาํพิพากษาศาลฎีกาที� ๗๖๓/๒๕๒๗

คาํวา่ "ลม้ละลาย"' ตามมาตรา ๑๑๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์หมายถึงศาลพิพากษา
ให้ลม้ละลายแลว้ดงันั�น การที�กรรมการบริษทัจาํกดัถูกศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยเ์ด็ดขาดจึงยงัถือไม่ไดว้่าเป็นบุคคล

ลม้ละลายตามความหมายของมาตราดงักล่าว พระราชบญัญตัิลม้ละลาย พุทธศกัราช ๒๔๘๓ มาตรา ๖๒ บญัญตัิว่า
การลม้ละลายของลูกหนี� เริ�มตน้มีผลตั�งแต่วนัที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพย ์จึงเป็นเรื�องผลเกี�ยวกบัการจดัการทรัพยสิ์น
ของลูกหนี�และการดาํเนินการตามพระราชบญัญตัิดงักล่าวโดยเฉพาะ หามีผลให้สถานะบุคคลของลูกหนี� เปลี�ยนเป็น
บุคคลล้มละลายตั�งแต่วนัที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์ทรัพยไ์ปด้วยไม่ (วรรคแรกวินิจฉัยโดยมติที�ประชุมใหญ่ ครั� งที� ๑/
๒๕๒๗)

สรุปไดว้า่ แมก้ารลม้ละลายของลูกหนี�จะเริ�มตน้ทนัทีที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษท์รัพยโ์ดยไม่ตอ้งรอให้ศาลพิพากษาให้
ลูกหนี� ล้มละลายเสียก่อน แต่การลม้ละลายที�เริ�มตน้ทนัทีตามมาตรา ๖๒ นี�  หมายความเฉพาะการลม้ละลายที�
เกี�ยวกับอาํนาจการจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของลูกหนี� เท่านั�น มิไดห้มายความรวมถึงสถานภาพของลูกหนี�
ดว้ย เพราะสถานภาพของลูกหนี� คือการเป็นบุคคลลม้ละลายนั�นจะเริ�มตน้เมื�อศาลพิพากษาให้ลูกหนี� ลม้ละลาย
แลว้เท่านั�น และการเป็นบุคคลล้มละลายของลูกหนี� จะไม่มีผลยอ้นหลงัไปเริ�มตน้ตั�งแต่วนัที�ศาลมีคาํสั�งพิทกัษ์
ทรัพยต์ามมาตรา ๖๒ เพราะเรื�องสถานภาพของบุคคลกบัอาํนาจในการจดัการทรัพยสิ์นนั�นแตกต่างกนั  เช่นนี�  
เมื�อมีข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลได้มีคาํพิพากษาให้บุคคลผูด้ ํารงตาํแหน่งตามที�กฎหมายกําหนดเป็นบุคคล
ล้มละลาย ย่อมทาํให้สถานภาพของบุคคลนั� นเปลี�ยนเป็นบุคคลล้มละลายตั� งแต่วนัที�ศาลมีคาํพิพากษาให้
ลม้ละลาย



การที�ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ มีคาํพิพากษาให้ลงโทษจาํคุกผูฟ้้องคดี
ซึ� งศาลจงัหวดัมหาสารคามอ่านคาํพิพากษาดงักล่าวเมื�อวนัที� ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีหมายจาํคุกผูฟ้้องคดีระหว่างอุทธรณ์ฎีกา
ในวันเดียวกันทําให้ผู ้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะ
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร      
ส่วนตาํบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๔๕ (๔)

คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที� อ.๒๑๓๙/๒๕๕๙



คาํสั�งศาลฎีกาที� ๑๗๐๖/๒๕๖๒ (พิจารณาวตัถุประสงค)์
เมื�อขอ้เท็จจริงปรากฏว่าผูค้ดัคา้นเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการของห้างหุ้นส่วนจาํกดั มาร์ส 
เอ็นจิเนียริ� ง แอนด์ เซอร์วิส ซึ� งมีว ัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการสถานี
วิทยกุระจายเสียงและโทรทศัน์ และออกหนงัสือพิมพ ์ผูค้ดัคา้นจึงเป็นบุคคลตอ้งห้าม
มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั� งเป็นสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญ         
แห่งราชอาณาจกัร มาตรา ๙๘ (๓) และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ย
การเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๒ (๓) ที�ผูร้้องอา้งว่า 
ห้างหุ้นส่วนจาํกดั มาร์ส เอ็นจิเนียริ� ง แอนด์ เซอร์วิส มีวตัถุประสงค์ดังกล่าวแต่
ไม่ได้ประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน์ และออกหนังสือพิมพ ์   
จึงฟังไม่ขึ�น

คาํสั�งศาลฎีกาที� ๑๗๐๖/๒๕๖๒ 



กรณีการรับคาํร้องของศาลรัฐธรรมนูญกรณีถือหุ้นสื�อ

ศาลประชุมปรึกษาแลว้เห็นวา่รัฐธรรมนูญมาตรา ๔๔ (๓) บญัญตัิลกัษณะตอ้งห้ามของบุคคลที�จะ
ใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไวว้า่“ เป็นเจา้ของหรือผูถื้อหุ้นในกิจการหนังสือพิมพห์รือ
สื�อมวลชนใด ๆ ” มิใช่เพียงมีเจตนาหรือความประสงค์จะทาํกิจการดังกล่าวเท่านั� นถึงแม้การถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษทัที�มีวตัถุที�ประสงคจ์ะประกอบธุรกิจพอที�จะใช้เป็นเหตุให้มีการยื�นคาํร้องต่อศาลไดแ้ต่ก่อนที�
จะรับคาํร้องไวพ้ิจารณาต่อไปไดย้งัจาํเป็นตอ้งตรวจสอบวตัถุที�ประสงคข์องห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัที�ผูถู้กร้องทั�ง
สี�สิบเอ็ดคนถือหุ้นอยูว่า่เป็นวตัถุที�ประสงคท์ี�จะประกอบกิจการหนังสือพิมพห์รือสื�อมวลชนใด ๆ หรือไม่ซึ� งเมื�อ
ตรวจสอบจากเอกสารประกอบคาํร้องของผูร้้องแลว้ปรากฏว่าหนังสือรับรองการจดะเบียนนิติบุคคลของกรม
พฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยซึ์� งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัของผูถู้กร้องที� ๑๔, ผูถู้กร้องที� ๑๖, ผู ้
ถูกร้องที� ๑๗, ผูถู้กร้องที� ๒๐, ผูถู้กร้องที� ๒๖ และผูถู้กร้องที� ๒๗ ตามคาํร้องที�หนึ� ง (เรื�องพิจารณาที� ๑๒ / 
๒๕๖๒) และผูถู้กร้องที� ๒, ผูถู้กร้องที� ๓ และผูถู้กร้องที� ๘ ตามคาํร้องที�สอง (เรื�องพิจารณาที� ๑๓ / ๒๕๖๒) 
โดยมีขอ้ความระบุรายละเอียดวตัถุที�ประสงคไ์วท้าํนองเดียวกนัว่า“ การประกอบกิจการคา้กระดาษเครื�องเขียน
แบบเรียนแบบพิมพห์นังสืออุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์ถ่ายภาพและภาพยนตร์เครื�องคาํนวณเครื�องพิมพ์
อุปกรณ์การพิมพสิ์�งพิมพห์นงัสือพิมพต์ูเ้ก็บเอกสารและเครื�องใชส้าํนกังานทุกชนิดเครื�องมือสื�อสารคอมพิวเตอร์
รวมทั� งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว” ซึ� งเป็นวัตถุที�ประสงค์ที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกับกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื�อมวลชนใด ๆ ที�จะเป็นลักษณะเขา้ข่ายอันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรของผูถู้กร้องจาํนวน ๙ คน ตอ้งสิ�นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) แต่
อยา่งใด



กรณีการรับคาํร้องของศาลรัฐธรรมนูญกรณีถือหุ้นสื�อ (ต่อ)

สาํหรับคาํขอให้ผูถู้กร้องทั�งสามสิบสองคนหยดุปฏิบตัิหน้าที�นั�นรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๒ วรรคสอง 
บญัญตัิเงื�อนไขไวว้่าจะตอ้ง “ปรากฏเหตุอนัควรสงสัยว่าสมาชิกผูถู้กร้องมีกรณีตามที�ถูกร้อง” แต่ในคดีนี� ผูร้้อง
ไม่ไดต้ั�งคณะกรรมการไต่สวนขอ้เทจ็จริงคงมีเอกสารประกอบคาํร้องเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษทั
ระบุรายละเอียดวตัถุที�ประสงค์กับสําเนาบญัชีรายชื�อผูถื้อหุ้นเท่านั� นไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี�ยวกับการ
ประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษทัฯ (แบบสสช. ๑) และแบบนาํส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษทัว่า
มีรายได้จากการประกอบกิจการใดกรณีจึงยงัไม่มีความชัดเจนว่าผูถู้กร้องประกอบธุรกิจใดซึ� งศาลจะต้อง
ดาํเนินการไต่สวนเพื�อหาขอ้เท็จจริงให้ยตุิต่อไปเมื�อยงัไม่ปรากฏเหตุอนัควรสงสัยว่าผูถู้กร้องจาํนวน ๓๒ คนมี
กรณีตามที�ถูกร้องในชั�นนี�จึงยงัไม่เขา้เงื�อนไขที�จะสั�งให้ผูถู้กร้องทั�งสามสิบสองคนหยดุปฏิบตัิหนา้ที�

อนึ� งคดีที�คณะกรรมการการเลือกตั�งผูร้้องยื�นคาํร้องขอให้วินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของนายธนาธร     
จึงรุ่งเรืองกิจ ผูถู้กร้องสิ�นสุดลง (เรื� องพิจารณาที� ๑๐ / ๒๕๖๒) ไดผ้่านการสอบสวนของคณะกรรมการการ
เลือกตั�งซึ� งมีการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริงมาก่อนยื�นคาํร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยมีเอกสารประกอบคาํร้องเช่นแบบ
สสช. ๑ ระบุสินคา้หรือบริการที�ประกอบการว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์โรงพิมพ์รับพิมพห์นังสือพิมพ์
หนังสือจาํหน่ายประกอบกับแบบนําส่งงบการเงินที�บริษัทของนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ ผูถู้กร้องยื�นต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ระบุไวช้ัดเจนว่ามีรายไดจ้ากการขายนิตยสารและรายไดจ้ากการให้บริการ
โฆษณากรณีจึงมีเหตุอนัควรสงสัยวา่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผูถู้กร้องมีกรณีตามที�ถูกร้องศาลรัฐธรรมนูญจึงไดมี้
คาํสั�งให้หยดุปฏิบตัิหนา้ที�จนกวา่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคาํวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๒ วรรคสอง

ข่าวสาํนกังานศาลรัฐธรรมนูญ วนัที� ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒



เจา้หนา้ที�อื�นของรัฐ ตามคาํวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที� ๕/๒๕๔๓

คาํวา่ “เจา้หนา้ที�อื�นของรัฐ” ตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี�
๑. ไดรั้บแต่งตั�งหรือเลือกตั�งตามกฎหมาย
๒. มีอาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการหรือหนา้ที�ปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบติังานประจาํ
๓. อยูใ่นบงัคบัหรือในกาํกบัดูแลของรัฐ
๔. มีเงินเดือน ค่าจา้ง หรือ ค่าตอบแทนตามกฎหมาย

คาํวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญที� ๕/๒๕๔๓


