
ขอหาม ความผิด ตามกฎหมายเลือกตั้งทองถิ่น

โดย
ร.ต.อ.มนูญ  วิเชียรนิตย ์

ผูอ้าํนวยการสาํนักสนับสนุนงานสบืสวนสอบสวน





    การจดัการ และควบคมุการเลอืกตั�ง

- เชื�อใจ
- เชื�อม ั �น
- เชื�อถอื



    หวัขอ้นําเสนอ

- บทบญัญตัทิี�เป็นความผิดตามพระราชบญัญตักิารเลอืกตั�ง
สมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�น พ.ศ.2562

- ลกัษณะการกระทาํที�ถกูกลา่วหาในการจดัการเลอืกตั�ง
ทอ้งถิ�น



    ปรชัญาวา่ดว้ยคนกบัระบบ

คนตอ้งมากอ่นระบบ 
คนดีระบบดี นั�นดีแน่ 

คนดีระบบแย่ ตอ้งแกไ้ข 
คนแย่ระบบดี ไม่ชา้กไ็ป 

คนแย่ระบบแย่ กบ็รรลยัแน่นอน



    ความหมายของการเมือง

การเมือง  = การจดั การกระทาํ ใหค้นที�อยู่
กนัมาก ๆ นั�นอยู่กนัดว้ยสนัตสิขุ ดว้ยความ

สงบสขุอย่างแทจ้รงิ
การเมืองบรสิทุธิ�



    กฎเกณฑอันเปนความชอบธรรมของอาํนาจ

1.ไดอํานาจมาโดยชอบธรรม = จากการ
เลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
2.มีเปาหมายอันชอบธรรม = ประชาชน
กินอิ่ม นอนอุน
3.วิธีการใชอํานาจตองชอบธรรม = คํานึงถึง
ประโยชนสาธารณะ



บทบญัญตัทิี�เป็นความผิด
ตามพระราชบญัญตัิ

การเลอืกตั�งสมาชิกสภาทอ้งถิ�นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ�น พ.ศ.2562
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บคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการเลอืกตั�ง

กรรมการ (กกต. , ผูต้รวจการเลอืกตั�ง , กกต.ทถ. ,พนักงาน)
เจา้พนักงานผูด้ําเนินการเลอืกตั�ง (กปน. , กนค. , รปภ.)
ผูส้มคัรรบัเลอืกตั�ง
ผูมี้สทิธิเลอืกตั�ง 
    - อตัตาธิปไตย (อามิสสนิจา้ง จูงใจ)
    - โลกาธิปไตย (ตามกระแส)
    - ธรรมาธิปไตย (ความจรงิ ถกูตอ้ง ดีงาม)
ขา้ราชการและสว่นราชการต่าง ๆ รวมทั�งประชาชนทั �วไป
องคก์ารเอกชน         
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 หามมิใหผูใด

 ดําเนินการยายบุคคลเขามาในทะเบียนบาน

เพื่อประโยชนในการเลือกตั้งโดยมิชอบ

ยายคนเขาทะเบียนบาน ม.48
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กรณีดังตอไปนี้ใหสันนิษฐานวาเปนการยายเพื่อประโยชน
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบดวย เวนแต กกต. เห็นวาเปนการ
ยายโดยมีเหตุผลอันสมควร

       (1) การยายบุคคลตั้งแต 5 คน ขึ้นไป ซึ่งไมมีชื่อสกุล
เดียวกับเจาบานเพื่อใหมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมีขึ้นภายใน 2 ป 
นับแตวันที่ยายเขาทะเบียนบาน

ยายคนเขาทะเบียนบาน ม.48
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   (2) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยบุคคลนั้นมิไดอาศัย
อยูจริง

   (3) การยายบุคคลเขามาในทะเบียนบานโดยมิไดรับความยินยอม
จากเจาบาน 

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น มี
กําหนด 5 ป

ยายคนเขาทะเบียนบาน ม.48
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   ความในวรรคสอง  (1)  มิใหใชบังคับแกหนวยงานของรัฐ  
สถานศึกษา  หรือสถานประกอบการ  หรือสถานที่อื่นใดที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด  ที่ยายเจาหนาที่  
นักศึกษา  หรือพนักงานของตน  หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกําหนดเขามาในทะเบียนบานของตน  
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด

ขอยกเวนการยายคนเขาทะเบียนบาน ม.48
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                 กระตอบเล็กนิดเดียว 
                แตยายเขามาอยูหลายคน

          บานหลังใหญแตไมมีคนอยู

         อางวาจะปลูกสรางบาน
        จึงขอเลขที่บานไวกอน



1
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หาม เรียก รับ เพื่อลงสมัคร ม.54

     หามมิใหผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสิน  หรือ
ประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณเปนเงินไดสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น เพื่อใหตนสมัครรับเลือกตั้ง 
      หามมิใหผูใดให  เสนอให  สัญญาวาจะให  หรือจัดเตรียม
เพื่อจะใหทรัพยสิน  หรือผลประโยชนอื่นใด อันอาจคํานวณ
เปนเงินไดแกผูใดเพื่อใหผูน้ันหรือผูอื่นสมัครรับเลือกตั้ง
      อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 

20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น มีกําหนด 20 ป



1
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6.ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษ

1.เก็บไวเปนเงินสํารอง เผื่อฉุกเฉิน
2.เลี้ยงตัวเอง
3.นําเงินไปตอเงิน
4.เสียภาษีใหแกภาครัฐ

5.บํารุงสมณชีพราหมณ

การใชเงินตามแนวทางของพระพุทธองค
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         หามมิใหผูสมัครหรือผูใดกระทําการอยางหน่ึงอยางใดเพื่อจูงใจให
ผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนใหแกตนเองหรือผูสมัครอื่น  ใหงดเวนการ
ลงคะแนนใหแกผูสมัคร  หรือการชักชวนใหไปลงคะแนนไมเลือกผูใด
เปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  ดวยวิธีการ ดังตอไปนี้  

   (1) จัดทํา ให เสนอให สัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะให
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด

   (2) ให เสนอให หรือสัญญาวาจะให...แกชุมชน ฯลฯ
   (3) ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่น

เริงตางๆ 
                                                       (1) และ (2) ถือวาเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง

กระทําการจูงใจ (ซื้อเสียง) ม.65
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    (4) เลี้ยง หรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด

    (5) หลอกลวง บังคับ ขู เข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม    
ใส ร า ยด วยความ เท็ จ  หรื อจู ง ใจ ให เ ข า ใจผิ ด          
ในคะแนนนิยมของผูสมัครใด 

   อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูน้ัน มีกําหนด 20 ป

กระทําการจูงใจ (ซื้อเสียง) ม.65
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         หามมิใหสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นผูใดกระทําการตามวรรค
หนึ่ง  เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจที่มีกฎหมายบัญญัติไว  ใน
กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  หรือปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมใหมที่มีลักษณะ ตามวรรคหนึ่งภายใน
เกาสิบวันกอนวันครบวาระการดํารงตําแหนงหรือกอนการลาออกจากตําแหนง
ของผูบริหารทองถิ่น  แลวแตกรณีใหถือวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูบริหาร
ทองถิ่น  หรือปลัดองคกร ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกระทําการอันเปนการฝาฝนขอ
หามตามวรรคหนึ่ง  เวนแตโครงการหรือกิจกรรม ดังกลาวมีลักษณะเปนการ
บรรเทาทุกขจากภัยธรรมชาติ  หรือภัยพิบัติสาธารณะ  หรือเปนโครงการหรือ 
กิจกรรมตอเนื่องที่กระทําเปนปกติอยูแลว  หรือเปนโครงการที่ดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี

หามทําโครงการ ม.65 ว.2
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         การประกาศนโยบายหรือการดําเนินการตามแนวทางในการแกไข
ปญหาตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
วิธีการใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมิให
ถือวาเปนกรณีตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เวนแตเปนการโฆษณาหาเสียง
เกี่ยวกับนโยบายที่ ไมสอดคลองกับ หนาที่และอํานาจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

ขอยกเวน ม.65 ว.3
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ตวัอยา่งกรณีแจกเงนิซื�อเสยีง



ผูสมัครจัดเลี้ยงกอนครบวาระ(ศาลฎีกา)
คดีหมายเลขดําที่ 746/2553 (ศาลจังหวัด)

คดีหมายเลขแดงที ่1747/2553

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2555

จําเลยใหการรับสารภาพ จําคุกคนละ 6 เดือน เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง คนละ

 10 ป จําเลยฎีกาเพื่อขอใหรอการลงโทษ  เห็นวา การที่จําเลยท่ี 1 ซ่ึงเปน

 ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.อบจ... รวมกับจําเลยท่ี 2 จัดเลี้ยงอาหารและ

 เครื่องดื่มแกผูมีสิทธิเลือกตั้งในชวงระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติหาม เพื่อ

 จูงใจผูมีสิทธิเลือกตั้งใหลงคะแนนเลือกตั้งใหแกจําเลยท่ี 1 หรือผูสมัครอื่น

 ที่จําเลยท้ังสองใหการสนับสนุน เปนการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย     

คําพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง



ผูสมัครจัดเลี้ยงกอนครบวาระ(ศาลฎีกา)

ซึ่งมีวัตถุประสงคจะสงเสริมใหการเลือกตั้งเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 โดยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไดใชวิจารณญาณในการลงคะแนนเลือกตั้ง โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติของตัวผูสมัครรับเลือกตั้งซ่ึงตนเห็นวาเปนผูมีคุณ

งามความดี  มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริต สมควรที่จะไดรับ

เลือกตั้งเขาไปทําหนาที่แทนประชาชน เพื่อสรางความเจริญกาวหนาใหแก

ทองถิ่น และปองกันมิใหผูที่หวังแสวงหาประโยชนจากตําแหนงหนาที่ไดรับ

เลือกตั้ง แตจําเลยท้ังสองกลับรวมกันกระทําการ ฝาฝนกฎหมายดังกลาว

 การกระทําของจําเลยทั้งสองกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอระบบการปกครอง

คําพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง



ผูสมัครจัดเลี้ยงกอนครบวาระ(ศาลฎีกา)

ในระบอบประชาธิปไตยอันเปนการบอนทําลายความม่ันคงของประเทศชาติ

พฤติการณแหงคดีเปนเรื่องรายแรง คดีไมมีเหตุสมควรที่จะรอการลงโทษให

จําเลยท้ังสอง ที่ศาลอุทธรณพิพากษาจําคุกจําเลยท้ังสองโดยไมรอการลงโทษ

นั้นชอบแลว (จําคุก 6 เดือน เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดคนละ 10 ป)

คําพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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หามมิใหผูสมัคร

จัดยานพาหนะนําผูมีสิทธิไปยังที่เลือกตั้งเพื่อ

    การเลือกตั้ง

หรือนํากลับจากที่เลือกตั้ง

ขนคนไปลงคะแนน ม.67 ว.1
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หรือจัดใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปหรือกลับจากที่เลือกตั้ง
โดยไมตองเสียคาโดยสารหรือคาจางซึ่งตองเสียตามปกติ
    
   อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท  

    ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ   
    เลือกตั้งของผูนั้น มีกําหนด 20 ป

ขนคนไปลงคะแนน ม.67 ว.1 (ตอ)



09/08/62 27

หามมิใหผูใด

กระทําการตามวรรคหนึ่ง

เพื่อจูงใจ หรือควบคุมใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไปลงคะแนน
เลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครใด

 ขอยกเวน วรรคสาม มิใหใชบังคับแกหนวยงานของรัฐ
จัดเพื่ออํานวยความสะดวก

ขนคนไปลงคะแนน ม.67 ว.2 
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 หามมิใหผูใดซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทย 
เขามีสวนชวยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระทําการใดๆ เพื่อ

ประโยชนแกการเลือกตั้งโดยประการที่อาจเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร

     ขอยกเวน  เปนการชวยราชการตามที่ทางราชการรองขอหรือ
ประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผูนั้น   

   อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป ปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท

หามคนตางดาวชวยเหลือ ม.68  
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 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐ
 ใชตําแหนงหนาที่ กระทําการใด ๆ
 อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร 
     ขอยกเวน  เปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ
      อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป ปรับตั้งแต 20,000 

บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิก
ถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด 20 ป

จนท.ของรัฐวางตัวไมเปนกลาง ม.69  
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กกต. -  มีอํ านาจสั่ งให เจาหนาที่ ของรัฐยุติ  ระงับ 
เปลี่ยนแปลง แกไขการกระทําที่ฝาฝน

             - ในกรณีจําเปนใหแจงผูบังคับบัญชาสั่ งให
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่ชั่วคราว หรือสั่งให
ประจํา ฯลฯ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะประกาศ
ผลนับคะแนนได

จนท.ของรัฐวางตัวไมเปนกลาง ม.69  
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ความเป็นกลางทางการเมือง
  ระเบียบสาํนกัคณะรฐัมนตรี

ว่าดว้ยมารยาททางการเมืองของขา้ราชการพลเรอืน
(ลว.๑๖ มีนาคม ๒๔๙๙, (รจ.๒๘ มีนาคม ๒๔๙๙)

ฯลฯ
   การกระทาํการที�เป็นการฝ่าฝืนขอ้หา้ม มีดงัต่อไปนี�
   (๑) ไม่ดาํรงตาํแหน่งในพรรคการเมืองใดๆ เวน้แต่เป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ประเภท ๒ หรอืขา้ราชการการเมือง 
   (๒) ไม่ใชส้ถานที�ราชการในกจิการทางการเมือง 
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ความเป็นกลางทางการเมือง
  (๓) ไม่วิพากษว์ิจารณ์การกระทาํของรฐับาลใหป้รากฏแก่

ประชาชน 
        (๔) ไม่แต่งเครื�องแบบราชการไปรว่มประชุมพรรคการเมือง 
หรอืไปรว่มประชุมในที�สาธารณสถานใดๆ อนัเป็นการประชุมที�มี
ลกัษณะทางการเมือง 
       (๕) ไม่ประดบัเครื�องหมายพรรคการเมืองในเวลาสวม
เครื�องแบบราชการหรอืในเวลาราชการหรอืในสถานที�ราชการ 
       (๖) ไม่แต่งเครื�องแบบของพรรคการเมืองเขา้ไปในสถานที�
ราชการ  
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ความเป็นกลางทางการเมือง
  

(๗) ไม่บงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือประชาชนเป็น
สมาชิกในพรรคการเมืองใดและไม่กระทําการในทางใหคุ้ณให ้
โทษ เพราะเหตุที�ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาหรือประชาชนนิยมหรือ
เป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที�ต ั�งขึ�นโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(๘) ไม่ทําการขอรอ้งใหบุ้คคลใดอุทิศเงินหรือทรพัยส์ิน
เพื�อประโยชนแ์กพ่รรคการเมือง 
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ความเป็นกลางทางการเมือง
  

(๙) ไม่โฆษณาหาเสยีงเพื�อประโยชน์แก่พรรคการเมือง 
หรอืแสดงการสนบัสนุนพรรคการเมืองใดๆ ใหเ้ป็นการเปิดเผย
ในที�ประชมุพรรคการเมือง และในที�ที�ปรากฏแก่ประชาชน หรือ
เขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ ์หรือพิมพ ์
หนังสือหรือใบปลิวซึ�งจะจาํหน่ายแจกจ่ายไปยงัประชาชน อนั
เป็นขอ้ความที�มีลกัษณะของการเมือง 
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ความเป็นกลางทางการเมือง
        (๑๐) ไม่ปฏบิตัิหนา้ที�แทรกแซงในทางการเมือง หรือใชก้ารเมือง
เป็นเครื�องมือเพื�อกระทํากิจการต่างๆ อาทิเช่น วิ�งเตน้ติดต่อกบั
สมา ชิกสภาผู ้แทนราษฎรหรือพรรคการเ มืองเพื� อให ้นํ าร่ า ง
พระราชบญัญตัิหรอืญตัติเสนอสภาฯ หรอืต ั�งกระทูถ้ามรฐับาล 
       (๑๑) ในระยะเวลาที�มีการสมคัรรบัเลือกตั�งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยาย ที�จะเป็นการช่วยเหลือ
ส่งเสริมสนับสนุนผูส้มคัรรบัเลือกตั�ง และในทางกลบักนั ไม่กีดกนั 
ตาํหนิติเตียน ทบัถม หรอืใหร้า้ยผูส้มคัรรบัเลอืกตั�ง 



09/08/62 40

หามมิใหผูใด
ทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ
อันเปนคุณ หรือเปนโทษแกผูสมัคร
นับตั้งแตเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันเลือกตั้งหนึ่ง

วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 
   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท  
   หรือทั้งจําทั้งปรับ

หาเสียงในเวลาหาม ม.70 
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การปดประกาศหรือติดแผนปายเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง

กระทําไดเฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจํานวนไม
เกินที่กําหนด

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท  
   หรือทั้งจําทั้งปรับ

ปดประกาศในที่หาม ม.71  
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ในกรณีที่มีการหาเสยีงเลอืกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และความ
ปรากฏ ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งไมวาโดยทางใดวาการหาเสียง
เลือกตั้งนั้นฝาฝนหรือไมถูกตอง ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือคําสั่ง  
ระเบียบ  หรือขอบังคับของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีหนาที่แจงขอเท็จจริงใหประชาชนทราบเปนการทั่วไปโดย
พลัน  และมีอํานาจสั่งใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการแกไข เปลี่ยนแปลง  
หรือลบขอมูลโดยทันที

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

การหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส ม.73  
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หามมิใหผูใดซึ่งรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิ
เลือกตั้ง

พยายามออกเสียงลงคะแนน หรือออกเสียง
ลงคะแนน

   อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท  

    ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ 
    เลือกตั้งของผูนั้น มีกําหนด 20 ป

ไมมีสิทธิ พยายามใชสิทธ ิม.84  
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หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกตั้งที่
ไดรับจากกรรมการ ประจําหนวยเลือกตั้งเพื่อการออกเสียง
ลงคะแนน
อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูนั้น มีกําหนด 20 ป

ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรเลือกตั้ง ม.85ว.1
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หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง  เวนแต
เปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ

อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น 
มีกําหนด 10 ป

นําบัตรออกจากที่เลือกตั้ง ม.85 ว.2
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หามมิใหผูใดจงใจทําเครื่องหมายโดยวิธีใดไว

ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนน

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งของผูนั้น มีกําหนด 10 ป

ทําเครื่องหมายอืน่ ม.86  
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ในระหวางการออกเสียงลงคะแนน  หามมิใหผูใด
ใชเครื่องมือหรืออุปกรณใด ถายภาพบัตรเลือกตั้ง
เพื่อใหเห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท  

   หรือทั้งจําทั้งปรับ

หามถายภาพบัตรเลือกตั้ง ม.87  
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หามมิใหผูใดนําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้ง  โดยไมมี
อํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย  หรือ

กระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงวามีผูมา
แสดงตนเพื่อออกเสียงลงคะแนนโดยผิดไปจากความจริง  หรือ

กระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง
อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 
200,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น 
มีกําหนด 20 ป

หามกระทําตอบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง ม.88  
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หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนําบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียง
ลงคะแนนแลวแสดงตอผูอื่น  

เพื่อใหผูอื่นทราบวาตนไดลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนน

   ไมเลือกผูสมัครผูใด
   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท  
    หรือทั้งจําท้ังปรับ

หามแสดงบัตรเลือกตั้ง ม.89  
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หามมิใหผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อมิ
ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิทธิได หรือ

ขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือ

มิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได
   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา
   ทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น มีกําหนด 10 ป

ขัดขวางการใชสิทธิเลือกตั้ง ม.90  



09/08/62 51

 หามมิใหผูใดจาย แจก หรือใหเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่น
ใดแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจูงใจมใิหไปออกเสียงลงคะแนน หรือ
กระทําการใดๆ เพ่ือมิใหผูมีสิทธิเลอืกตั้งไปออกเสียงลงคะแนน

   
   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท       
   หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูน้ัน  
   มีกําหนด 10 ป

จูงใจมิใหไปใชสิทธิ ม.91 ว.1
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 ผูใดมีบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีสิทธิเลือกตั้งผูอื่นตั้งแต
สองคนขึ้นไปไวในความครอบครอง โดยไมมีเหตุอันสมควรใน
ระหวางวันประกาศใหมีการเลือกตั้งถึงวันถัดจากวันเลือกตั้ง  
ใหถือวาผูนั้นกระทําการตามวรรคหนึ่ง

      

เก็บบัตรประชาชน ม.91 ว.2
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หามมิใหผูมีสิทธิเลือกตั้งผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเพ่ือ

ลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไมเลือกผูสมัครผูใด หรือ

งดเวนไมลงคะแนนใหแกผูสมัครผูใด 
    อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 

200,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้น     
มีกําหนด 20 ป

หามผูมีสิทธิเลือกตั้ง เรียก รับ ม.92
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ในกรณีที่ผูฝาฝนมาตรา 92 ถาผูนั้นไดแจงถึงการ
กระทําอันเปนการฝาฝนนั้นตอ กกต.หรือ

ผูซึ่ง กกต.มอบหมายกอนถูกจับกุม 

ผูนั้นไมตองรับโทษและไมตองถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งหรือสิทธสิมัครรบัเลือกตั้ง

ขอยกเวนโทษ เรียก รับ ม.126 ว.3
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ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และ กทม. ที่มีการเลือกตั้ง

กกต.ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จัดการเลือกตั้ง

พนักงานสืบสวนและไตสวนของ สนง.กกต.จว. และ กทม.ที่มีการ
เลือกตั้ง

พนักงานสืบสวนและไตสวนของ สนง.กกต. 

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตาม ป.วิอาญา ในเขตพื้นที่
ที่มีการเลือกตั้ง 

บุคคลที่ไดรับมอบหมาย

คําสั่ง กกต. ที่ 204/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ  เพื่อ

ใหบัตรเลือกตั้งที่อยูในสถานทีน่ับคะแนนเลอืกตั้ง

มีจํานวนผิดจากความจริง 
    อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 
บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูน้ัน มีกําหนด 20 ป

ทําใหบัตรเกินความจริง ม.99
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หามมิใหกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง

จงใจนับบัตรเลือกตั้ง อานบัตรเลือกตั้ง นับคะแนน
เลือกตั้งหรือ

รวมคะแนนเลือกตั้งใหผิดจากความจริง หรือ

กระทําการใดใหบัตรเลือกตั้งชํารุด เสียหาย หรือ

หามกรรมการประจําหนวย ม.101
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ใหเปนบัตรเสีย หรือ

กระทําการใดแกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได  หรือ

ทํารายงานการเลือกตั้งผิดจากความจริง

     อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 20,000 
บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผูน้ัน มีกําหนด 20 ป

    

หามกรรมการประจําหนวย ม.101
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ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง  หนวง
เหนี่ยว  หรือไมใหความสะดวก โดยไมมีเหตุอัน
สมควรในการไปใชสิทธิเลอืกตั้งของผูใตบังคับบัญชา
หรือลูกจาง แลวแตกรณี

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 40,000 บาท หรือ    

   ทั้งจําทั้งปรับ

หามผูบังคับบัญชา นายจาง ม.117
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ผูใดกระทําการอันเปนเท็จ  เพื่อใหผูอื่นเขาใจผิดวา
ผูสมัครผู ใดกระทําการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 2 ปหรือปรับไมเกิน 40,000 บาท     

    และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูน้ันมีกําหนดหาป

กระทําการอันเปนเท็จ ม.118 ว.1
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ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการเพื่อจะแกลงให
ผูสมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือ สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง  หรือเพื่อไมใหมีการประกาศผลการเลือกตั้ง  
อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 5 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 100,000
บาทถึง 200,000 บาท  และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ
ผูนั้นมีกําหนด 20 ป

กระทําการอันเปนเท็จ ม.118 ว.2
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ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการแจงหรือให
ถอยคําตอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ ผูซึ่ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  

  อัตราโทษจําคุกตั้งแต 7 ป ถึง 10 ป  และปรับตั้งแต 140,000 

   บาท ถึง 200,000 บาท  และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
   ของผูนั้นมีกําหนดยี่สิบป

กระทําการอันเปนเท็จ ม.118 ว.3
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ถาการกระทําตามวรรคสองหรือวรรคสาม  เปนการ
กระทําหรือกอใหผูอื่นกระทํา สนับสนุน หรือรูเห็นเปน
ใจของหัวหนาพรรคการเมือง  ใหถือว าพรรค
การเมืองนั้นกระทําการอันอาจเปนภัยตอ ความมั่นคง
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง

กระทําการอันเปนเท็จ ม.118 ว.4



กรณีพระภิกษุใหการเท็จ (ศาลจังหวัด..)
คดีหมายเลขดําที่ 2967/2545
คดีหมายเลขแดงที่ 3066/2545
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2545
จําเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา
พิพากษาจําคุก 6 เดือน ปรับ 3,000 บาท จําเลยเปน
บรรพชิตในพุทธศาสนาประพฤติตนดวยดีตลอดมากวา 20 ป 
นับเปนเหตุอันควรปราณี รอการลงโทษไวมีกําหนด 2 ป

คําพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
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กรรมการการเลือกตั้ง  

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  

ผูตรวจการเลือกตั้ง  

กรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือ

ผูซึ่งไดรับแตงตั้ งหรือมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้

กรรมการกระทําผิด ม.119



09/08/62 66

จงใจไมปฏิบัติตามหนาที่หรือ

กระทําการอันมิชอบดวยหนาที่

เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร หรือ

กระทําการหรือละเวนกระทําการโดยทุจริตหรือ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่  
   อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 3 ป ถึง 20 ป  และปรับตั้งแต 20,000 บาท ถึง 200,000 
   บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

กรรมการกระทําผิด ม.119



09/08/62 67

ผูใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการสมัครรับเลือกตั้ง  
อัตราโทษ จําคุกตั้งแต1 ปถึง 10 ป  และปรับตั้งแต 20,000
บาท ถึง 200,000 บาท  และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูน้ันมีกําหนด 20 ป

สมัครโดยขาดคุณสมบัติ ม.120
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ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ  ใหบัตรเลือกตั้งที่ตน
ไดรับมอบจากกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  ชํารุดหรือ
เสียหาย  

  อัตราโทษ ปรับไมเกิน 5,000 บาท และมิใหถือวาเปน 
  ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย      

ทําใหบัตรเลือกตั้งเสียหาย ม.121
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 ผูใดจงใจกระทําดวยประการใด ๆ ใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย หรือ
ใหเปนบัตรเสีย อันมิใชเปนการกระทําตามวรรคหนึ่ง และเปนการกระทํา

โดยมีเจตนาเพื่อใหการเลือกตั้งไมเปนไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือ
กระทําดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได หรือ
ทําหรือใชบัตรปลอมเพื่อใชในการออกเสียงลงคะแนน  
   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 5 ป  และปรับไมเกิน 100,000บาท และใหศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูนั้นมีกําหนด 10 ป

ทําใหบัตรเลือกตั้งเสียหาย ม.121 ว.2
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    ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
เปนเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง   

   อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ปถึง 10 ป  และปรับตั้งแต 20,000

    บาทถึง 200,000 บาท  และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
    ของผูน้ันมีกําหนด 20 ป

จพง.ทําใหบัตรเลือกตั้งเสียหาย ม.121 ว.3



คําพิพากษากรณีฉีกบัตร

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7008/2557
จําเลยใหการปฏิเสธ ศาลชั้นตนพิพากษายกฟอง
ศาลอุทธรณพิพากษากลับวา จําเลยมีความผิดตาม ป.อาญา มาตรา 358 พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. พ.ศ.2541 มาตรา 108 การกระทําของจําเลย
เปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท ใหลงโทษตาม ป.อาญา มาตรา 358 ซึ่งเปน
กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด จําคุก 2 เดือน และปรับ 2,000 บาท ไมปรากฏขอเท็จจริงวา 
จําเลยเคยกระทําผิดมากอน อีกทั้งจําเลยเปนผูมีความรูความสามารถโดยรับราชการอยูใน
ตําแหนงรองศาสตราจารยระดับ 9 โทษจําคุกใหรอการลงโทษไวมีกําหนด 1 ป และใหเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดหาป



คําพิพากษากรณีฉีกบัตร
จาํเลยฎกีา โตแ้ยง้ว่า คดีนี� ศาลรฐัธรรมนูญไดมี้คาํวินิจฉยัที� 9/2549 

ว่าการเลอืกตั�งท ั �วไปในวนัที� 2 เมษายน 2549 เป็นการเลอืกตั�งที�ทาํให ้
เกดิผลของการเลอืกตั�งที�ไม่เที�ยงธรรม จงึเป็นการเลอืกตั�งที�ไม่ชอบดว้ย
รฐัธรรมนูญมาตั�งแต่เริ�มตน้กระบวนการจดัการเลอืกตั�ง บตัรเลอืกตั�งที�
จาํเลยฉีกไปนั�นมิใช่บตัรเลอืกตั�ง เป็นแต่เพยีงแบบพมิพเ์ลอืกตั�งเทา่นั�น 
และการกระทาํของจาํเลยที�ฉีกบตัรเป็นการใชส้ทิธิตามรฐัธรรมนูญและ
เป็นการใชส้ทิธิต่อตา้นโดยสนัติวธิีตามมาตรา 65 ของรฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540



คําพิพากษากรณีฉีกบัตร
คําพิพากษาศาลฎีกา
วันที่ 2 เมษายน 2549 จําเลยไปใชสิทธิเลือกตั้ง แตเมื่อจําเลยไดรับบัตร

เลือกตั้งท้ังสองฉบับแลวเดินเขาไปในคูหาและกาเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้ง 
จากนั้นไดออกมาชูมือข้ึนพรอมทั้งฉีกบัตรเลือกตั้งทั้งสองฉบับ  การกระทําของ
จําเลยจึงเปนความผิดสําเร็จขณะที่ฉีกบัตรเลือกตั้งตาม ป.อาญา มาตรา 358 
และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. พ.ศ.2541 
มาตรา 108 ที่ใชบังคับอยูในวันดังกลาว และผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ที่วาการเลือกตั้งในวันที่ 2 เมษายน 2549 ไมชอบดวยกฎหมาย หามีผลตอการ
กระทําความผิดของจําเลยแตอยางใดไม สวนขอโตแยงของจําเลยในสวนที่วา 
การใชสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเปนการใชสิทธิตอตานโดยสันติวิธีตามมาตรา 
65 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 นั้น เห็นวา การใชสิทธิ
ตอตานโดยสันติวิธีดังกลาวจะตองเปนการกระทําที่มิไดลวงละเมิดบทบัญญัติแหง
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ในระหวางเวลาเปดการออกเสียงลงคะแนนจนถึงเวลาปด
การออกเสียงลงคะแนน  ถากรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
เปดเผยใหแกผู ใดทราบวา ผูมีสิทธิ เลือกตั้ งผู ใดมา
ลงคะแนนหรือ ยังไมมาลงคะแนนเพื่อเปนคุณหรือเปนโทษ
แกผูสมัคร 

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 1 ป  หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท    
   หรือทั้งจําทั้งปรับ

หามเปดเผยผูใชสิทธิ ม.122
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ผูใดขาย  จําหนาย  จายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  
ในเขตเลือกตั้ง ในระหวางเวลา  18.00  นาฬิกาของวัน
กอนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน  จนถึงเวลา 18.00  นาฬิกาของ
วันเลือกตั้ง  

   อัตราโทษ จําคุกไมเกิน 6 เดือน  หรือปรับไมเกิน 10,000บาท   
   หรือทั้งจําทั้งปรับ

หามจําหนายสุรา ม.123
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      ผูใดเลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ  
เกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง  
      อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ปถึง 5 ป  หรือปรับตั้งแต 20,000 บาทถึง
100,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ของผูเลนมีกําหนด 10 ป  และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผูจัดใหมี
การเลน
     

หามเลนการพนัน ม.124
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       ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทํา
ของผูสมัคร  
       อัตราโทษ จําคุกตั้งแต 1 ปถึง 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 บาทถึง
200,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งของผูสมัครผูนั้น

หามเลนการพนัน ม.124 ว.2



- ดําเนินคดีอาญา
   - สั่งเลือกใหม (ใบเหลือง)
   - ระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไวเปนการชั่วคราว 

(ใบสม)
   - เพิกถอนสิทธิสมัครรบัเลือกตั้ง (ใบดํา)
   - เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง)
   - รับผิดในคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งครั้งที่เปนเหตุ



ลกัษณะการกระทาํที�ถกูกลา่วหา

ในการจดัการเลอืกต ั�งทอ้งถิ�น



ขอ้มลูสถติกิารรอ้งเกี�ยวกบัการปฏบิตัหินา้ที�ของ จพง.ลต. ในการเลอืกตั�ง อปท.

การเลอืกต ั�ง
ในปี พ.ศ.

จาํนวนเรื�อง
ท ั�งหมด

เรื�อง
เกี�ยวกบั
จพง.ลต.

ผลการพจิารณาของ กกต.

หมายเหตุ
จาํหน่าย ยกคาํรอ้ง นบัใหม่

เลอืกต ั�ง
ใหม่

ดาํเนิน
คดีอาญา

2551 3,781 852 504 241 86 15 6  

2552 2,551 799 422 244 121 8 4  

2553 631 144 63 59 18 4   

2554 769 138 70 45 19 4   

2555 2,016 387 242 98 40 7   

2556 1,356 349 212 99 29 8 1  

2557 296 53 35 14 4    

รวม 11,400 2,722 1,548 800 317 46 11  
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1.เปนนายทะเบียนรวมกับผูบริหารคนเดิมยายคนเขา  
   มาในทะเบียนบานเพ่ือประโยชนในการเลือกตั้ง
2.ในชวง 60 วันกอนครบวาระชวยผูบริหารคนเดิม 
   แจกเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ
3.ชวยประชาสัมพันธผลงานของผูบริหารคนเดิม
4.จัดทําคูมือเลือกตั้งไมทันตอเหตุการณ

กรณีที่ปลัด , ผอ.กต.อปท.ถูกรองเรียน
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5.ประกาศใหมีการเลือกตั้งไมถูกตองตามกฎหมาย 
   (เลือกตั้งกรณีอ่ืนเชนลาออก หรือตองคําพิพากษา)

6.ดําเนินการรับสมัครเลือกตั้งและจัดการเลือกตั้ง             
   ไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมาย
7.แตงตั้งญาติพี่นองของผูสมัคร หรือขาดคุณสมบัติเปน  
   กปน. 
8.ไมเก็บบัตรเลือกตั้งไวในที่ปลอดภัย

กรณีที่ ผอ.กต.อปท.ถูกรองเรียน
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9.จัดหนวยเลือกตั้งไมเหมาะสม
10.สั่งใหกรรมการนับคะแนนเปดหีบบัตร
เลือกตั้งเพื่อตรวจสอบเอกสารโดยไมมีอํานาจ
11.จัดหาอุปกรณไมมคีุณภาพ (ปากกา)

กรณีที่ ผอ.กต.อปท.ถูกรองเรียน



8
4

1.ตัวแทนผูสมัครไมสามารถเขาไปปฏิบัติหนาที่ได
2. ไมปดประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งกอนการ 
   ลงคะแนนเลือกตั้ง 
3.ในวันเลือกตั้งแตงตั้งผูไมมีสิทธิเลือกตั้งเปน กปน.  
   ทดแทน
4. กปน.เพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีในวัน 
   เลือกตั้งไมชอบดวยกฎหมาย

กรณีที่ กปน. , กนค. ถูกรองเรียน
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5. ยินยอมใหผูมีสิทธิเลือกตั้งใชบัตรทองแสดงตนขอ 

   ใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 

6. ใหญาติของผูสมัครเขาไปในที่เลอืกตั้ง 

7. ฉีกบัตรเลือกตั้งติดกับตนขั้วบัตร

8. ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมลงชื่อในตนขั้วบัตร

9. ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงชื่อผดิลําดับ

กรณีที่ กปน. , กนค. ถูกรองเรียน
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10.กรณีเลือกตั้งนายกและสมาชิกพรอมกันจายบัตร
   ทีละใบ
11.แนะนําผูมีสิทธิเลือกตั้งใชบัตรเลือกตั้งสลับกัน
12.ผูมีสิทธิเลือกตั้งนํากระดาษจดลําดับไปเขียน
    หมายเลขผูสมัครหยอนลงหีบบัตรเลือกตั้ง
13.ระหวางผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนพูดชักจูงให
    ลงคะแนนใหแกผูสมัคร
14.เขาไปดูผูมีสิทธิเลือกตั้งกากบาทลงคะแนน

กรณีที่ กปน. , กนค. ถูกรองเรียน
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15. มีการลงลายมือชื่อใชสิทธิเลือกตั้งแทนกัน หรือ กปน.

     ลงชื่อแทน

16. มีการกาบัตรเลือกตั้งไวลวงหนา 

17. จํานวนบัตรเลือกตั้ง-จํานวนผูมาแสดงตนใชสิทธิไมตรงกัน

18.ไมยอมบันทึกแบบทักทวง

19.จัดสถานที่นับคะแนนผูสังเกตการณไมสามารถมองเห็นการ

    นับคะแนน แสงสวางไมเพียงพอ

กรณีที่ กปน. , กนค. ถูกรองเรียน
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20. กนค.ขานคะแนนเร็ว ไมชูบัตรเลือกตั้ง ขาน  

     คะแนน ขีดคะแนนไมตรงตามความจริง

21. การวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียของ กนค. แตกตางกัน

22. ใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยนับคะแนน

23. ไมประกาศจํานวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการ  

     ลงคะแนนเลือกตั้ง

กรณีที่ กปน. , กนค. ถูกรองเรียน



89

24. ให กปน.ตางหนวยมาปฏิบัติหนาที่

25. นับคะแนนพรอมกันหลายหนวย ขีดคะแนนสับสน

26. ปลอยใหมีผูนําบัตรออกนอกหนวย

27. ปลอยใหมีการลงคะแนนเกินเวลา

28. ไมทําการปด/ผนึกหีบบัตรตามระเบียบ

29. ทําการแยก/รวมบัตรในหีบไมแจงให ปชช. ทราบ

กรณีที่ กปน. , กนค. ถูกรองเรียน



การทุจริตเลือกตั้ง

มโนทุจริต = ทุจริตทางใจ ไดแกการคิดในทางที่

                  ไมชอบ ไมถูก ไมตอง 

วจีทุจริต = ทุจริตทางวาจา ไดแกการพูดใสราย 

                  ปายศรี สอเสียด

กายะทุจริต = ทุจริตทางกาย ไดแกการซื้อสิทธิ- 

                 ขายเสียง 



ถาม-ตอบ



คณุพอ่จอม-
คณุแม่ทองนาค

วเิชียรนิตย์

ขอขอบคณุ


