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	 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำานาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร		การเลือกสมาชิกวุฒิสภา	การออกเสียง
ประชามติ		และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม		และชอบด้วยกฎหมาย

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น		สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำาชุดความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น		โดยแยกเป็นส่วนต่างๆที่สำาคัญได้แก่	

	 1.	 108	ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
	 2.	 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนะธรรม

ทางการเมือง
	 3.	 ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 4. ความรู้เก่ียวกับผู้มีสิทธิเลือกต้ังและกระบวนการลงคะแนนเลือกต้ัง
	 5.			ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
	 6.			ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
 ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง	 เล่มนี้	 เขียนโดย	

ร.ต.อ.ชนินทร์	น้อยเล็กผู้อำานวยการสำานักกฎหมายและคดี	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป		จะได้ศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การเลือกตั้งท้องถ่ินตามสมควรและได้รับความร่วมมือแกนนำาและเครือข่าย 
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่	เพื่อประโยชน์ 
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต่อไป

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พฤษภาคม	2562
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	 การอยู่ร่วมกันในสังคม	 หรือการดำาเนินกิจการใด	 ๆ	 ก็ตามจะต้องมี 
กฎกติกา	 มารยาท	 เพื่อให้สังคมหรือการดำาเนินการนั้น	 ๆ	 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย	 เป็นธรรมและเสนอภาคเท่าเทียม	 เช่น	 การแข่งขันกีฬาต้องมีกติกา		
การทำางานในหน่วยงานต้องมีระเบียบ	 การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฎหมาย	
เป็นต้น
 ในการเลือกตั้งท้องถิ ่นก็เช่นกัน	ก็จะมีกฎหมาย	ระเบียบ	ประกาศ	
และคำาสั่งออกมาเพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	
เสมอภาคเท่าเทียม	 และที่สำาคัญคือ	 ต้องได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร 
ท้องถ่ินที่ดีมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน 
ท้องถิ่นนั้น	ๆ	เพื่อเข้ามาบริหารดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในท้องถิ่นของตนเอง
 ดังนั้น	 เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น 
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	พ.ศ.	2562” 
จึงได้กำาหนดภาคความผิดไว้	 เพื่อให้ผู้สมัคร	 ผู้จัดการเลือกตั้งและประชาชน 
ปฏิบัติตามและกำาหนดบทลงโทษไว้สำาหรับผู้ที่ฝ่าฝืน	 พวกเราทุกคนจึงควรต้องม ี
ความรู้เกี่ยวกับความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

 

ความรู้เกี่ยวกับความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น  

 ตอนที่ 1  บทเกริ่นนำา
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	 รัฐธรรมนูญให้ความสำาคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นอย่างมาก	
เพราะถือว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการขั้นต้นของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย	 อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติ
มาตรา	 50(7)	 ให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย	 ดังนั้น	
การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	 จึงได้กำาหนดโทษโดยจำากัด
สิทธิของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นบางประการดังนี้		
	 (1)	ถูกจำากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน	หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
	 (2)	ถูกจำากัดสิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำานันและผู้ใหญ่บ้าน 
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
	 (3)	ถูกจำากัดสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
	 (4)	ถูกจำากัดสิทธิในการดำารงตำาแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง	 และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
	 (5)	 ถูกจำากัดสิทธิในการดำารงตำาแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น	 เลขานุการ 
ผู้บริหารท้องถิ่น	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น	 ประธานที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น	 ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น	 หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตอนที่ 2  “การถูกจำากัดสิทธิบางประการเพราะเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”



คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มผิดต�มกฎหม�ยเลือกตั้งท้องถิ่น

3

 (6)	 ถูกจำากัดสิทธิในการดำารงตำาแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน	
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถ่ิน	 และเลขานุการรองประธานสภาท้องถ่ิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 แต่อย่างไรก็ตามหากการไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในคร้ังน้ันๆ	 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังได้ไปแจ้งเหตุอันสมควรท่ีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกต้ังได้	 
ผู้มีสิทธิเลือกต้ังผู้น้ัน	ก็จะไม่ถูกจำากัดสิทธิแต่อย่างใด
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   ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนั้น	 
มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	 ที่มาจาก 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	 เพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเข้ามาดูแลทุกข์สุข	 บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน 
เพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็น 
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ	 แต่ในการเลือกตั้งหลายๆครั้ง	 นักการเมืองท้องถิ่น
บางคนบางกลุ่ม	ใช้วิธีการย้ายพวกพ้องของตนท่ีอยู่ต่างท้องถ่ิน	เข้ามาในท้องถ่ิน 
ของตนเพื่อให้มาลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือกลุ่มของตน	 ทำาให ้
ท้องถิ่นนั้นได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีไ ม่ เป็นไปตาม 
ความประสงค์ของประชาชนในท้องถิ่น	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		พ.ศ.2562		จึงได้กำาหนดให้การย้ายบุคคล 
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ	 เป็นความผิด 
และมีโทษจำาคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ 
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำาหนดห้าปี
 
 

ตอนที่  3 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
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   ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจที่จะเข้ามาทำาหน้าท่ีบริหารหรือดูแลท้องถิ่น 
เพื่อความผาสุกของคนในท้องถิ่นนั้นๆ	 ไม่ใช่การสมัครรับเลือกตั้งเข้ามา 
โดยถูกจ้างหรือด้วยเห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่น	 	 เพราะการกระทำาเช่นนั้น 
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อท้องถิ่นนั้นเอง	อาจทำาให้ผู้ที่ตั้งใจ 
จะเข้ามาทำาหน้าที่ต้องเสียโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น	 พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น		พ.ศ.2562		จึงได้บัญญัติ
ห้ามเอาไว้ไม่ให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้ไม่ว่าจะสำาหรับตัวเองหรือผู้อื่น		เพื่อให้
ตนสมัครรับเลือกตั้ง	(รับจ้างลงสมัคร)		ซึ่งมีโทษจำาคุกและโทษปรับ	และจะถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบปี		
 นอกจากนี้แล้ว		ผู้ที่ให้		เสนอให้		สัญญาว่าจะให้		หรือจัดเตรียมเพื่อ
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด		เพื่อให้ 
ผู้นั ้นหรือผู้อื ่นลงสมัครรับเลือกตั้ง	 (จ้างคนลงสมัคร)	 ก็เป็นความผิดด้วย	 
มีโทษหนักเช่นเดียวกันเพราะการกระทำาทั้งสองประการดังกล่าวเป็น 
ภัยร้ายแรงต่อการเลือกตั้ง	 	กฎหมายให้ถือว่าเป็นการทุจริตเลือกตั้งด้วย   
ซึ่งจะมีผลให้ผู้กระทำาความผิดจะต้องถูกตัดสิทธิห้ามสมัครรับเลือกต้ัง 
ตลอดชีวิตหรือเราเรียกกันว่า	“ใบดำา”		
 

ตอนที่  4 ห้ามเรียก  รับ  หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน ์
อื่นใดสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น  เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง
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 สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินน้ันมีภาระหน้าท่ีท่ีสำาคัญ 
ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ	 ให้เจริญก้าวหน้า	 ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี		 
ดังนั้น	 ในการทำาหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารทรัพย์สินและทรัพยากร
ของท้องถิ่นเป็นตัวแทนของ	 พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น	 พระราชบัญญัต ิ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	 จึงได้กำาหนด 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามไว้หลายประการ	 เช่น	 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
มีอายุไม่ต่ำากว่ายี่สิบห้าปี	 สำาหรับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้อง 
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	 หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต	 จะต้องไม่เป็น 
เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด	ๆ	 	 เป็นต้น 
เพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาทำาหน้าที่อันสำาคัญนี้เพราะฉะน้ัน 
ผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน	 ขณะเดียวกันต้องไม่ม ี
ลักษณะต้องห้ามด้วย	 หากบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู ่แล้วว่า 
ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม	 พระราชบัญญัติ	 การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	บัญญัติให้เป็นความผิด 
มีโทษจำาคุกหนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่	 สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังย่ีสิบปี

ตอนท่ี 5 ลงสมัครรับเลือกต้ังโดยรู้อยู่แล้วว่าตนขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
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 ในการเลือกต้ังทุกระดับส่ิงท่ีต้องคำานึงถึงเป็นเร่ืองสำาคัญอย่างหน่ึง	 คือ
ความเสมอภาคและเท่าเทียม	 ไม่ว่าผู้สมัครผู้นั้นจะมีฐานะร่ำารวยหรือยากจน
จะต้องทำาให้ผู้สมัครเหล่าน้ันมีความเท่าเทียมกันในการหาเสียงเลือกต้ัง	 	 เพราะ
การเลือกต้ังต้องการท่ีจะได้มาซ่ึงคนดี	 คนเก่ง	 ตามเจตนาของประชาชน	 ส่ิงหน่ึง 
ที่จะสามารถทำาให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม	 คือการประกาศกำาหนด
จำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร	 ทั้งนี้ก็เพราะไม่ต้องการ 
ให้คนท่ีมีฐานะดีกว่าใช้ทรัพย์สินมาทำาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ	 	 โดยการ 
กำาหนดจำานวนค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังน้ัน	 ผู้อำานวยการการเลือกต้ังประจำาจังหวัด 
จะกำาหนดตามความเหมาะสม	 และเม่ือกำาหนดจำานวนค่าใช้จ่ายแล้ว	 ห้ามผู้สมัคร 
ใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจำานวนเงินค่าใช้จ่ายท่ีกำาหนด	 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง
บรรดาเงินท่ีผู้อ่ืนได้จ่ายหรือรับว่าจะจ่ายแทน	 และทรัพย์สินท่ีบุคคลอ่ืนได้นำามา 
ให้ใช้สอย	 หรือยกให้โดยไม่คิดค่าตอบแทน	 การใช้จ่ายเกินจะเป็นความผิดมีโทษ 
จำาคุกหนึ่งปีถึงห้าปี	 	 หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับ
เป็นจำานวนสามเท่าของเงินท่ีเกินจำานวนท่ีกำาหนดหรือท้ังจำาท้ังปรับ	 และจะถูก 
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
 

ตอนท่ี  6  ผู้สมัครใช้จ่ายในการเลือกต้ังเกินจำานวนท่ีกำาหนด
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 ในการเลือกตั้ง	 เพื่อให้การหาเสียงในการเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นไป 
ด้วยความเท่าเทียมกัน	 ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน	 ผู้อำานวยการ
การเลือกต้ังประจำาจังหวัดจึงจะประกาศกำาหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังของ 
ผู้สมัคร	 ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้สมัครจะใช้จ่ายเกินกว่าที่กำาหนดไม่ได้ 
นอกจากน้ันผู้สมัครจะต้องย่ืนบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกต้ังพร้อมท้ัง
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกต้ัง	 การไม่ย่ืนบัญชีค่าใช้จ่าย	
ในการเลือกต้ังภายในกำาหนด	 มีความผิดและ	 มีโทษจำาคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ 
ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำาทั้งปรับ		และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
 นอกจากนี้การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแม้จะยื่นภายในกำาหนด	 แต่หาก
ยื่นโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน	จะมีความผิดและรับโทษ 
สถานเดียวกันกับไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในกำาหนด
 ที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ 
ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันมีโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี	 และปรับตั้งแต ่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
 จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความสำาคัญในเร่ืองท่ีเก่ียวกับบัญชีรายรับและ
รายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก	 ทั้งนี้ทั้งนั้น	 ก็มุ่งเน้นเพื่อให้การสมัคร 
รับเลือกต้ังของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคกัน	

ตอนที่ 7 ไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือยื่นไม่ครบถ้วน  
หรือยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จ
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 ในการเลือกต้ังทุกระดับส่ิงท่ีมุงหวังอันสำาคัญคือ	 ต้องการได้ผู้ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ	 เข้ามาบริหาร	 ดูแลรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน	 
โดยประชาชนเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินด้วยเห็นว่า	
บุคคลเหล่าน้ันเป็นคนดี	คนเก่ง	มีนโยบายท่ีประชาชนต้องการ	ไม่ใช่ได้รับเลือกมา 
เพราะมีการซ้ือสิทธิขายเสียง	 หลอกลวง	 ใช้อิทธิพลข่มขู่หรือเพราะเหตุจูงใจอ่ืนๆ	
พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน	 พ.ศ.2562	
จึงได้บัญญัติห้ามไม่ให้กระทำาการเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผู้สมัครอ่ืน	 ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร	 หรือชักชวนกันไปลง
คะแนนไม่เลือกผู้ใด	ด้วยวิธีการดังต่อไปน้ี
	 (1)	จัดทำา	ให้	เสนอให้	สัญญาว่าจะให้	หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให้	ทรัพย์สิน	
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
	 (2)	 ให้เสนอให้	 หรือสัญญาว่าจะให้เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน	 สมาคม	 มูลนิธิ	 วัดหรือศาสนสถานอ่ืน	
สถานศึกษา	สถานสงเคราะห์	หรือสถาบันอ่ืนใด
	 (3)	ทำาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการร่ืนเริงต่าง	ๆ
	 (4)	เล้ียงหรือรับจะจัดเล้ียงผู้ใด
	 (5)	หลอกลวง	บังคับ	ขู่เข็ญ	ใช้อิทธิพลคุกคาม	ใส่ร้ายด้วยความเท็จ	หรือ
จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด
 การกระทำาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำาคัญทำาให้การเลือกต้ังไม่สุจริต
และเท่ียงธรรม	 ถือว่ามีความผิดและมีโทษหนัก	 จำาคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี	 หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท	 หรือทั้งจำาทั้งปรับ	 และเพิกถอน
สิทธิเลือกต้ังย่ีสิบปี	 และกฎหมายยังให้ถือว่าการกระทำาดังกล่าวเป็นการทุจริต 
ในการเลือกต้ัง	 ซ่ึงจะนำาไปสู่การขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกต้ังอ่ืนๆ 
ไปตลอดชีวิต	หรือท่ีเราเรียกกันวา”ใบดำา”

ตอนที่ 8 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
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 สิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่งของการเลือกตั้งคือ	 การหาเสียงเลือกตั้ง	
ท้ังน้ีเพราะต้องการให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลของผู้สมัคร	 นโยบายหลักการ
ท่ีจะนำามาพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า	 ประชาชนอยู่ดีกินดี	 เพ่ือประชาชน
จะได้นำามาพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกใคร	 ดังนั้น	 การเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	 ในการหาเสียงเลือกตั้ง 
จึงต้องเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย	 พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	 จึงกำาหนด
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกต้ังไว้	ดังน้ี
		 (1)		ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ	ให้หาเสียง 
เลือกต้ังได้ต้ังแต่หน่ึงร้อยแปดสิบวันก่อนวันครบวาระหรือครบอายุจนถึง 
เวลา	18.00	นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกต้ัง
			 (2)	 ในการเลือกต้ังอันเน่ืองมาจากยุบสภาหรือถือว่ายุบสภา	 ให้หาเสียง
เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ายุบสภาจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกา 
ของวันก่อนวันเลือกต้ัง
		 (3)	 ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำาแหน่งว่าง	 ให้หาเสียงเลือกตั้ง 
ได้ต้ังแต่วันท่ีตำาแหน่งว่างลงจนถึงเวลา	18.00	นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกต้ัง
		 (4)	 กรณีมีการส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่	 ให้หาเสียงเลือกต้ังได้ต้ังแต่วันท่ีมี
คำาส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่จนถึงเวลา	18.00	นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกต้ัง
		 (5)	กรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่	จะหาเสียงเลือกตั้ง 
มิได้เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำานึงถึง 
ความสุจริตและเท่ียงธรรม
  การหาเสียงเลือกต้ังท่ีไม่อยู่ในยะระเวลาดังกล่าวเป็นความผิดและ 
มีโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท	หรือท้ังจำาท้ังปรับ

ตอนท่ี 9  การไม่หาเสียงเลือกต้ังภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด
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 ในการหาเสียงเลือกตั้งนอกจากจะต้องถูกจำากัดโดยค่าใช้จ่ายใน 
การเลือกตั้งของผู้สมัครแล้ว	 ยังถูกจำากัดด้วยระยะเวลาของการหาเสียง 
และนอกจากนี้	 คณะกรรมการการเลือกตั้งยังออกระเบียบว่าด้วยการหาเสียง 
และลักษณะต้องห้าม	 ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ท้องถิ่นมาบังคับอีกด้วย		เช่น		ห้ามนำาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวกับข้อง 
กับการหาเสียงเลือกต้ัง	 เป็นต้น	 ท้ังน้ีเพ่ือให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ดังนั้น	 หากผู้สมัครดำาเนินการหรือยอมให้มีการดำาเนินการหาเสียงเลือกตั้ง 
ท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกำาหนดย่อมเป็นความผิด 
และมีโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือท้ัง 
จำาทั้งปรับมีโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	 หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	 หรือ 
ท้ังจำาท้ังปรับ

ตอนท่ี 10 “ผู้สมัครดำาเนินการหรือยินยอมให้มี
การดำาเนินการหาเสียงเลือกต้ังเป็นลักษณะต้องห้าม”
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	 หลักการเลือกต้ังท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงคือประชาชนต้องมีเสรีภาพ															
ในการออกเสียงลงคะแนน	 	 หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ	 ประชาชนต้องออกเสียง 
ลงคะแนนด้วยความอิสระ		จะต้องไม่ถูกบังคับ		ขู่เข็ญ		หลอกลวง		หรือโดยหวัง 
ผลประโยชน์ใด	ๆ 	แม้กระท่ังการเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนท่ีหน่วยเลือกต้ัง 
และการเดินทางกลับ	 ผู้สมัครจะจัดยานพาหนะมาบริการจึงไม่ได้	 ยกเว้น 
หน่วยงานของรัฐอันเป็นการอำานวยความสะดวก	 ในพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	 พ.ศ.2562	 ได้กำาหนดห้ามผู้สมัคร 
จัดยานพาหนะนำาผู้มีสิทธิไปยังท่ีเลือกต้ังเพ่ือการเลือกต้ัง	 หรือกลับจากท่ีเลือกต้ัง 
โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างท่ีต้องเสียตามปกติ	 และถือว่าเป็นความผิด 
ร้ายแรง	 โดยมีโทษจำาคุกหน่ึงปีถึงสิบปีหรือปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบปี	รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการทุจริต		ในการเลือกต้ัง
  นอกจากนี้แล้ว		หากผู้สมัครจัดยานพาหนะรับหรือส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง											
ไปลงคะแนนในที่เลือกตั้งซึ่งเป็นความผิดตามที่กล่าวมาแล้ว	 โดยผู้สมัครจูงใจ
หรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้ใด	 	 ก็จะมีความผิด
เพ่ิมข้ึนมาอีก	โดยมีโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	ปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือท้ังจำาท้ัง
ปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังห้าปี

ตอนท่ี 11 ห้ามจัดยานพาหนะนำาผู้มีสิทธิเลือกต้ังไปยังท่ีเลือกต้ังหรือกลับ 
จากท่ีเลือกต้ังโดยไม่คิดค่าโดยสารหรือค่าจ้างท่ีต้องเสียตามปกติ
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 1. ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อน 
วันเลือกต้ัง
 เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า	 การหาเสียงเลือกตั้งมีความสำาคัญเป็นอย่าง
มากของกระบวนการเลือกต้ัง	 แต่เพ่ือความเท่ียงธรรมและความสงบเรียบร้อย	 
จึงต้องมีการกำาหนดระยะเวลาของการหาเสียงไว้	 ประกอบกับเม่ือประชาชน 
ได้รับข้อมูลในการหาเสียงเลือกตั้งพอสมควรแล้ว	 ก็ควรมีระยะเวลาใน
การตัดสินใจ	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน	 พ.ศ.	 2562	 จึงได้กำาหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำาการโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง 
โดยวิธีการใด	 ๆ	 อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร	 นับต้ังแต่	 18.00	 นาฬิกา 
ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง	 การฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิด  
มีโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท	หรือท้ังจำาท้ังปรับ

 2. ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกสถานท่ี 
ท่ี กกต. กำาหนด
 ถึงแม้การหาเสียงเลือกตั้งจะมีความสำาคัญ	แต่ก็ต้องดำาเนินการให้เป็น
ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย	 ไม่ติดแผ่นป้ายให้เกิดความเกะกะ	 ปิดบังทัศนียภาพ
ของบ้านเมือง	 โดยเฉพาะจะต้องไม่บังทางร่วม	ทางแยก	ทำาให้เกิดอันตรายต่อ 
การจราจรได้พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ.	 2562	 จึงได้กำาหนดให้การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการหาเสียง 
เลือกต้ัง	จะต้องปิดเฉพาะในสถานท่ีท่ี	 กกต.	กำาหนด	รวมท้ังขนาดและจำานวนป้าย 
ก็ต้องเป็นไปตามท่ี	กกต.	กำาหนดเช่นกัน	 ผู้ท่ีฝ่าฝืนจะมีความผิดและมีโทษจำาคุก 
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือท้ังจำาท้ังปรับ

ตอนท่ี 12  คำาความผิดบางประการเก่ียวกับการหาเสียงเลือกต้ัง
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 การเลือกตั้งจะต้องดำาเนินการด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม	 จึงม ี
กฎหมาย	 ระเบียบ	 และประกาศต่างๆ	 ออกมาใช้บังคับ	 กฎหมายและระเบียบ
เหล่านี้	 จะกำาหนดจำานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
ของผู้สมัครรับเลือกต้ัง	 รวมท้ังกำาหนดคุณสมบัติและลักษะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ
เลือกต้ังไว้ด้วย	เป็นต้น
 ในท่ีน้ีจะกล่าวให้เห็นเฉพาะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	พระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ.2562	ได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้		ดังนี้
  1. มีสัญชาติไทย	 แต่ถ้าผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ		
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
	 	 2.		มีอายุไม่ต่ำากว่าสิบแปดปีในวันเลือกต้ัง
  3. มีทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า	หน่ึงปี		เป็นต้น			
 นอกจากนี้ยังมีลักษณะต้องห้ามมิให้บุคคลดังต่อไปนีใ้ช้สิทธิเลือกตั้งด้วย
	 	 1.	เป็นภิกษุ		สามเณร		นักพรตหรือนักบวช
  2. อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่		เป็นต้น
 ดังนั้น	ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม	 หากผู้ใดเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกต้ัง 
แล้วไปใช้สิทธิเลือกต้ังจะเป็นความผิด	 โดยแม้จะไปใช้สิทธิลงคะแนนไม่สำาเร็จเพียงแค่
พยายาม	 กฎหมายก็บัญญัติให้เป็นความผิดด้วย	 มีโทษจำาคุกหน่ึงปีถึงสิบปี	 	 หรือ
ปรับต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจำาท้ังปรับ	 	 และเพิกถอนสิทธิเลือก
ต้ังย่ีสิบปี	 ผู้จะไป	 ใช้สิทธิเลือกต้ังจึงควรตรวจสอบสิทธิของตนให้ดีด้วยเพราะอาจ
ทำาให้ตนเองต้องรับโทษทางอาญา

ตอนท่ี 13 ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกต้ังพยายามออกเสียง 
ลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน
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 ในการเลือกต้ังหลายๆ	คร้ังท่ีผ่านมา	มีผู้ท่ีกระทำาการทุจริตในการเลือกต้ัง		 
โดยวิธีการต่างๆ	นานา	ทั้งที่เจ้าพนักงานจัดการเลือกตั้ง	 	ตัวแทนผู้สมัคร	และ 
อาสาสมัคร	 ประชาชน	 ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การเลือกตั้ง 
เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมก็ตาม
 มีผู้กระทำาความผิดบางราย	 ใช้บัตรลงคะแนนอื่นที่มิใช่บัตรที่รับมาจาก 
กรรมการประจำาหน่วยมาใช้ลงคะแนนเลือกต้ัง	โดยอาจจะเป็นบัตรเลือกต้ังปลอม		หรือ 
เป็นบัตรเลือกต้ังท่ีผู้เข้าไปใช้สิทธิลงคะแนนก่อนตนเองเอามามอบให้ก็ตาม	 	 ซ่ึงทำาให้ 
การเลือกตั้งเสียหาย	 ไม่สุจริต	 และเที่ยงธรรม	 และมีความผิดมีโทษหนัก 
ในทุกกรณี
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจาก	 กปน.	 เพื่อ 
การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังจะมีความผิดและมีโทษจำาคุกหน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท	 หรือทั้งจำาทั้งปรับ	 และเพิกถอน 
สิทธิเลือกตั้งยี่สิบปี	 รวมทั้งกฎหมายให้ถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
ด้วยซึ่งจะนำาไปสู่การห้ามสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
 กรณีการใช้บัตรเลือกตั้งปลอม	 ย่อมมีความผิดตามตามประมวล
กฎหมายอาญา	 ฐานใช้เอกสารรายการปลอม	 ต้องระวางโทษจำาคุกตั ้งแต่ 
หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท
 ส่วนกรณีนำาบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งก็เป็นความผิดเช่นกัน 
มีโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	 	หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท		หรือทั้งจำาทั้งปรับ		และ
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสิบปี		

ตอนท่ี 14 ใช้บัตรอ่ืนท่ีไม่ใช่บัตรเลือกต้ังท่ีได้รับ
จากกรรมการประจำาหน่วยเลือกต้ัง เพ่ือลงคะแนน
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 การทุจริตเลือกตั้งที่ผ่านมามีการดำาเนินการหลายวิธี	 ทั้งนี้	 อาจเป็น 
การกระทำาเพื่อยืนยันว่าได้มีการรับเงินหรือทรัพย์สิน	 มาแล้วเพื่อลงคะแนน
เลือกตั้ง		โดยกระทำางานดังนี้
	 	 1.	ทำาเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์อ่ืนใดลงในบัตรลงคะแนนเลือกต้ัง 
นอกเหนือจากเคร่ืองหมายลงคะแนน	 เช่น	 เคร่ืองหมายดอกจัน	 เคร่ืองหมายดาว		 
ลายเซ็นต์	 เพ่ือเวลานับคะแนนเม่ือผู้ซ้ือเสียงเห็นสัญลักษณ์ในบัตรก็จะสามารถ
ตรวจสอบผลการซ้ือเสียงของตนได้
  2. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว	 เมื่อถ่ายภาพเสร็จ	 
ออกมาจากหน่วยเลือกต้ังก็จะนำามาแสดงเป็นหลักฐานกับผู้ซ้ือเสียงว่าตนเองได้ 
ลงคะแนนให้แล้วเพ่ือรับเงินหรือทรัพย์สิน
	 	 3.		นำาบัตรเลือกต้ังท่ีลงคะแนนแล้วแสดงกับผู้อ่ืน		ก็เป็นวิธีการหน่ึง
ท่ีจะทำาให้ผู้ซ้ือเสียงทราบว่าตนได้ลงคะแนนให้กับผู้ใดแล้ว
  ท้ัง	 3	 วิธีการข้างต้นเป็นการทำาให้การเลือกต้ังไม่สุจริตและ
เท่ียงธรรมเพราะหลักการลงคะแนนเลือกต้ังจะกระทำาโดยตรงและเป็นความลับ  
นอกจากน้ันท้ัง		3	กรณี	ยังเป็นความผิดกฎหมายและมีโทษอีกด้วย

ตอนที่ 15 ความผิดที่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องพึงระวัง
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 บ่อนทำาลายกระบวนการเลือกต้ังท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือการซ้ือสิทธิ	 เพราะ
หากประชาชนไปลงคะแนนเลือกต้ัง	 เพราะเห็นแก่เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืน
ย่อมได้ตัวแทนท้องถ่ินท่ีจะเข้ามาเพ่ือทุจริตถอนทุนท่ีใช้ซ้ือเสียง	 ทำาให้ประเทศชาติ 
เสียหาย	 แต่การจ้างให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่ให้ไปลงคะแนนก็มีผลเลวร้ายไม่แพ้กัน 
ดังนั้น	 	 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
พ.ศ.2562		 จึงได้บัญญัติห้ามจ่าย	แจก	หรือให้เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเพ่ือจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน	 	 จึงมีความผิดและมีโทษ 
จำาคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจำาท้ังปรับและเพิกถอนสิทธิ
เลือกต้ังสิบปี
	 อย่างไรก็ตามนอกจากการจ้างให้ไปลงคะแนนหรือไม่ไปลงคะแนน 
จะเป็นความผิดแล้ว	การเรียก	รับ	หรือยอมจะรับเงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อ่ืนใด 
เพ่ือไปลงคะแนนก็เป็นความผิดด้วย	และมีบทกำาหนดโทษท่ีหนัก	เพราะฉะน้ัน 
การซ้ือเสียง	การขายเสียง		จะมีความผิดท้ังผู้ให้และผู้รับ
 ท้ังน้ี	 หากผู้รับเงินซ้ือเสียงได้แจ้ง	 กกต.	หรือผู้ซ่ึง	 กกต.มอบหมาย	 ถึง
การรับเงินดังกล่าวก่อนถูกจับกุม	 ย่อมได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้อง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังหรือสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง

ตอนที่ 16 การซื้อสิทธิขายเสียง
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 การไปใช้สิทธิเลือกต้ังถือว่าเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง	 และถือว่าเป็นสิทธิที่สำาคัญ	 รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 จึงมีบัญญัติให้การไปใช้สิทธิเลือกต้ังเป็นหน้าท่ี	 ดังน้ัน	 
ทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้คนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
อย่างเต็มที่	 กรณีผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง	 หรือผู้ใด	 ขัดขวาง	 หน่วงเหนี่ยว  
หรือไม่ให้ความสะดวกกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างในการไปใช้สิทธิเลือกต้ัง 
จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน	 พ.ศ.2562	 และมีโทษจำาคุกไม่เกินสองปี	 หรือปรับไม่เกินส่ีหม่ืนบาท  
หรือท้ังจำาท้ังปรับ		

ตอนท่ี 17 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกต้ัง
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 บัตรลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง	 มีความสำาคัญอย่างย่ิงในการใช้ลงคะแนน
เลือกตั้ง เพราะเราจะต้องนำาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ในการให้ประชาชน													
ได้ลงคะแนน	 แล้วนำาบัตรมานับคะแนนเลือกตั้ง	 เพื่อจะได้ทราบผลของ 
การเลือกต้ัง				กับท้ังต้องเก็บรักษาบัตรเลือกต้ังไว้เป็นหลักฐานกรณีการเลือกต้ัง 
มีการร้องเรียน	ดังน้ัน	การท่ีผู้ใดจะกระทำาด้วยประการใดๆ	เช่น	ฉีกบัตร	เจาะทำาลาย		เอา
น้ำามาราดเอาไฟมาเผา		ทำาให้ชำารุดเสียหาย	กฎหมายจึงบัญญัติให้เป็นความผิด 
 ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
พ.ศ.2562	บัญญัติให้ผู้ท่ีทำาให้บัตรเลือกต้ังท่ีตนได้รับมาจากกรรมการประจำาหน่วย
เลือกตั้งชำารุด	 เสียหาย	 เป็นความผิด	 มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท	 และเป็น
ความผิดฐานทำาให้เสียทรัพย์สินด้วย
 นอกจากนั้น	หากเป็นการทำาให้บัตรเลือกตั้งอื่นๆ	ที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง 
ที่ตนรับมาจากกรรมการประจำาหน่วยเสียหาย	 เช่น	 บัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้
สำาหรับใช้ลงคะแนน	 หรือบัตรเลือกตั้งที่ผู้อื่นลงทะเบียนแล้ว	 ชำารุดเสียหาย  
โดยเป็นการกระทำาท่ีมีเจตนาพิเศษเพ่ือให้การเลือกต้ังไม่เป็นไปด้วยความสุจริต
และเที่ยงธรรม	ก็เป็นความผิดด้วย	มีโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	 	และปรับไม่เกิน 
หน่ึงแสนบาท		และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังสิบปี
 ยังมีกรณีที่ทำาให้บัตรเลือกตั้งที่เสียเป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้	 หรือทำา  
หรือใช้บัตรปลอม	ในการออกเสียงลงคะแนน	ก็เป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกัน

ตอนที่ 18 การกระทำาให้บัตรเลือกตั้งชำารุดเสียหาย
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 สุราในท่ีน้ีหมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทุกข์ชนิด		 
ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยเรามานาน	 ด้วยความเคยชินอาจจะทำาให้เรามีความผิด 
ตามกฎหมายได้	เพราะพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน	พ.ศ.2562	ได้บัญญัติห้ามการขาย	จำาหน่าย	จ่าย	แจก	หรือจัดเล้ียงสุรา
ทุกชนิดในเขตเลือกต้ัง	ต้ังแต่เวลา	18.00	นาฬิกา	ของวันก่อนวันเลือกต้ังจนถึง
เวลา		18.00		นาฬิกา		ของวันก่อนวันเลือกต้ัง
 ท้ังน้ี	 เพราะเล็งเห็นได้ว่าการเลือกต้ังเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญจึงบัญญัติห้ามไว้ 
เพ่ือไม่ให้เกิดความวุ่นวาย	หรืออีกประการหน่ึง	สุราเคยถูกใช้เป็นทรัพย์ในการซ้ือเสียง 
 จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม		เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นความผิด	และ
มโีทษทางอาญา		จึงต้องมาย้ำาเตือนกันเพ่ือไม่ให้มีการกระทำาความผิด

ตอนที่ 19 ห้ามจำาหน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงสุรา
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 ดังที่ได้ทราบกันแล้วว่าการเลือกตั้งน้ันมีความสำาคัญอย่างมาก	 
เพราะต้องการให้ผลการเลือกต้ังท่ีออกมาเป็นความต้องการของประชาชน 
ส่วนใหญ่ในท้องถ่ินน้ันจริงๆ	 โดยผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังจะเลือกผู้สมัครจากการพิจารณา
ท่ีนโยบาย		ความรู้ความสามารถ	และความดี
 แต่มีกลอุบลบายของผู้ทุจริตเลือกต้ังท่ีนำามาใช้อีกอย่างหน่ึงก็คือ		การจัดให้มี
การเล่นการพนันทำานายผลการเลือกต้ัง
 อาจมีคำาถามว่าการจัดให้มีการพนันทำานายผลการเลือกต้ังมีผลเสียอย่างไร	 
จะขอยกตัวอย่างเช่น		นายหน่ึงและนายสองลงสมัครรับเลือกต้ังแข่งกัน		นายสองน้ัน
รู้ตัวว่าความรู้ความสามารถและคะแนนนิยมสู้นายหน่ีงไม่ได้	 จึงแอบเปิดจัดให้ 
มีการเล่นพนันผลการเลือกต้ังเกิดข้ึน	 	 โดยต้ังรางวัลให้กับผู้ท่ีทายว่านายหน่ึงชนะ 
ให้ได้หนึ่งเท่าและตั้งรางวัลกับผู้ที่ทายว่านายสองชนะให้ได้รางวัลห้าเท่า	 เมื่อ
ประชาชนท่ีไม่เข้าใจเร่ืองการเลือกต้ังโดยถ่องแท้	 และอยากได้รางวัลก็จะมาพนัน
ทายให้นายสองชนะ	 เพ่ือให้ตนเองได้เงินพนันมากๆ	 เม่ือทายผลว่านายสองชนะแล้ว 
ถึงเวลาลงคะแนนก็จะไปลงคะแนนเลือกนายสอง		และเม่ือเลือกนายสองกันมากๆ 
นายสองก็จะชนะ	ผู้สมัครรับเลือกต้ังในคร้ังน้ีท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างนายหน่ึง
ก็จะไม่ได้รับเลือกต้ัง	 พระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน		พ.ศ.2562	จึงบัญญัติให้เป็นความผิดร้ายแรง		ท้ังน้ี		ผู้จัดให้มีการเล่น 
พนันและทั้งผู้เล่นการพนัน	 นอกจากมีโทษหนักแล้ว	 กฎหมายยังให้ตัดสิทธิ
สมัครรับเลือกต้ังด้วย

ตอนท่ี 20 ห้ามเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนัน
ขันต่อเก่ียวกับผลของการเลือกต้ัง








