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คำ�นำ�

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำ�นาจเกี่ยวกับการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การออกเสียง
ประชามติ  และการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  และชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งท้องถิ่น  สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้จัดทำ�ชุดความรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น  โดยแยกเป็นส่วนต่างๆที่สำ�คัญได้แก่
1. 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
2. ความรู้เ กี่ยวกับการปกครองส่ว นท้องถิ่นและวัฒนะธรรม
ทางการเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
4. ความรูเ้ กีย่ วกับผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ และกระบวนการลงคะแนนเลือกตัง้
5.   ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง
6.   ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้ง เล่มนี้ เขียนโดย
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็กผู้อำ�นวยการสำ�นักกฎหมายและคดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไป  จะได้ศึกษาเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งท้องถิ่นตามสมควรและได้รับความร่วมมือแกนนำ�และเครือข่าย
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต่อไป
สำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พฤษภาคม 2562

ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

1

ความรู้เกี่ยวกับความผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
ตอนที่ 1 บทเกริ่นนำ�
การอยู่ร่วมกันในสังคม หรือการดำ�เนินกิจการใด ๆ ก็ตามจะต้องมี
กฎกติกา มารยาท เพื่อให้สังคมหรือการดำ�เนินการนั้น ๆ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นธรรมและเสนอภาคเท่าเทียม เช่น การแข่งขันกีฬาต้องมีกติกา  
การทำ�งานในหน่วยงานต้องมีระเบียบ การอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฎหมาย
เป็นต้น
ในการเลือกตั้งท้องถิ่นก็เช่นกัน ก็จะมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
และคำ � สั่ ง ออกมาเพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เสมอภาคเท่าเทียม และที่สำ�คัญคือ ต้องได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นที่ดีมีความรู้ความสามารถเป็นไปตามความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อเข้ามาบริหารดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในท้องถิ่นของตนเอง
ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้น
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562”
จึงได้กำ�หนดภาคความผิดไว้ เพื่อให้ผู้สมัคร ผู้จัดการเลือกตั้งและประชาชน
ปฏิบัติตามและกำ�หนดบทลงโทษไว้สำ�หรับผู้ที่ฝ่าฝืน พวกเราทุกคนจึงควรต้องมี
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ตอนที่ 2 “การถูกจำ�กัดสิทธิบางประการเพราะเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง”
รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เป็ น อย่ า งมาก
เพราะถือว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการขั้นต้นของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญจึงบัญญัติ
มาตรา 50(7) ให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ดังนั้น
การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงได้กำ�หนดโทษโดยจำ�กัด
สิทธิของผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นบางประการดังนี้  
(1) ถูกจำ�กัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกสภาท้องถิน่ และผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา
(2) ถูกจำ�กัดสิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกำ�นันและผู้ใหญ่บ้าน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
(3) ถูกจำ�กัดสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
(4) ถูกจำ�กัดสิทธิในการดำ�รงตำ�แหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
(5) ถูกจำ�กัดสิทธิในการดำ�รงตำ�แหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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(6) ถูกจำ�กัดสิทธิในการดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิน่
ผูช้ ว่ ยเลขานุการประธานสภาท้องถิน่ และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิน่
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามหากการไม่ ไ ปใช้ สิท ธิ เ ลื อ กตั้ง ในครั้ง นั้น ๆ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ไปแจ้งเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูน้ น้ั ก็จะไม่ถกู จำ�กัดสิทธิแต่อย่างใด
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ตอนที่ 3 การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์
ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น นั้ น
มีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ที่มาจาก
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเข้ามาดูแลทุกข์สขุ บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิน่
เพื่อประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ดังนั้น ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็น
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ แต่ในการเลือกตั้งหลายๆครั้ง นักการเมืองท้องถิ่น
บางคนบางกลุม่ ใช้วธิ กี ารย้ายพวกพ้องของตนทีอ่ ยูต่ า่ งท้องถิน่ เข้ามาในท้องถิน่
ของตนเพื่อให้มาลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองหรือกลุ่มของตน ทำ�ให้
ท้ อ งถิ่ น นั้ น ได้ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
ความประสงค์ของประชาชนในท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562  จึงได้กำ�หนดให้การย้ายบุคคล
เข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ เป็นความผิด
และมีโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำ�หนดห้าปี
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ตอนที่ 4 ห้ามเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง
ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจที่จะเข้ามาทำ�หน้าที่บริหารหรือดูแลท้องถิ่น
เพื่อความผาสุกของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ใช่การสมัครรับเลือกตั้งเข้ามา
โดยถูกจ้างหรือด้วยเห็นแก่ประโยชน์อย่างอื่น  เพราะการกระทำ�เช่นนั้น
ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อท้องถิ่นนั้นเอง อาจทำ�ให้ผู้ที่ตั้งใจ
จะเข้ามาทำ�หน้าที่ต้องเสียโอกาสเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2562  จึงได้บัญญัติ
ห้ามเอาไว้ไม่ให้ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้ไม่ว่าจะสำ�หรับตัวเองหรือผู้อื่น  เพื่อให้
ตนสมัครรับเลือกตั้ง (รับจ้างลงสมัคร)  ซึ่งมีโทษจำ�คุกและโทษปรับ และจะถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบปี  
นอกจากนี้แล้ว  ผู้ที่ให้  เสนอให้  สัญญาว่าจะให้  หรือจัดเตรียมเพื่อ
จะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด  เพื่อให้
ผู้นั้นหรือผู้อื่นลงสมัครรับเลือกตั้ง (จ้างคนลงสมัคร) ก็เป็นความผิดด้วย
มี โ ทษหนั ก เช่ น เดี ย วกั น เพราะการกระทำ � ทั้ ง สองประการดั ง กล่ า วเป็ น
ภัยร้ายแรงต่อการเลือกตั้ง  กฎหมายให้ถือว่าเป็นการทุจริตเลือกตั้งด้วย
ซึ่ ง จะมี ผ ลให้ ผู้ ก ระทำ � ความผิ ด จะต้ อ งถู ก ตั ด สิ ท ธิ ห้ า มสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
ตลอดชีวิตหรือเราเรียกกันว่า “ใบดำ�”  
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ตอนที่ 5 ลงสมัครรับเลือกตัง้ โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนขาด
คุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้าม
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นมีภาระหน้าที่ท่ีสำ�คัญ
ในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ ให้เจริญก้าวหน้า ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  
ดังนั้น ในการทำ�หน้าที่ดังกล่าวจึงต้องมีการบริหารทรัพย์สินและทรัพยากร
ของท้องถิ่นเป็นตัวแทนของ พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงได้กำ�หนด
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามไว้หลายประการ เช่น มีสญ
ั ชาติไทยโดยการเกิด
่
มีอายุไม่ตำ�กว่ายี่สิบห้าปี สำ�หรับผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้อง
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต จะต้องไม่เป็น
เจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ  เป็นต้น
เพื่อเป็นการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาทำ�หน้าที่อันสำ�คัญนี้เพราะฉะนั้น
ผู้ที่จะมาสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ขณะเดียวกันต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามด้วย หากบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่า
ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม พระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 บัญญัติให้เป็นความผิด
มีโทษจำ�คุกหนึ่งปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ยีส่ บิ ปี
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ตอนที่ 6 ผูส้ มัครใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ เกินจำ�นวนทีก่ �ำ หนด
ในการเลือกตัง้ ทุกระดับสิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญอย่างหนึง่ คือ
ความเสมอภาคและเท่าเทียม ไม่ว่าผู้สมัครผู้นั้นจะมีฐานะร่ำ�รวยหรือยากจน
จะต้องทำ�ให้ผสู้ มัครเหล่านัน้ มีความเท่าเทียมกันในการหาเสียงเลือกตัง้   เพราะ
การเลือกตัง้ ต้องการทีจ่ ะได้มาซึง่ คนดี คนเก่ง ตามเจตนาของประชาชน สิง่ หนึง่
ที่จะสามารถทำ�ให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม คือการประกาศกำ�หนด
จำ�นวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร ทั้งนี้ก็เพราะไม่ต้องการ
ให้คนทีม่ ฐี านะดีกว่าใช้ทรัพย์สนิ มาทำ�ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ  โดยการ
กำ�หนดจำ�นวนค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ นัน้ ผูอ้ �ำ นวยการการเลือกตัง้ ประจำ�จังหวัด
จะกำ�หนดตามความเหมาะสม และเมือ่ กำ�หนดจำ�นวนค่าใช้จา่ ยแล้ว ห้ามผูส้ มัคร
ใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ เกินจำ�นวนเงินค่าใช้จา่ ยทีก่ �ำ หนด ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวรวมถึง
บรรดาเงินทีผ่ อู้ น่ื ได้จา่ ยหรือรับว่าจะจ่ายแทน และทรัพย์สนิ ทีบ่ คุ คลอืน่ ได้น�ำ มา
ให้ใช้สอย หรือยกให้โดยไม่คดิ ค่าตอบแทน การใช้จา่ ยเกินจะเป็นความผิดมีโทษ
จำ�คุกหนึ่งปีถึงห้าปี   หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทหรือปรับ
เป็นจำ�นวนสามเท่าของเงินทีเ่ กินจำ�นวนทีก่ �ำ หนดหรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และจะถูก
เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
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ตอนที่ 7 ไม่ยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง หรือยื่นไม่ครบถ้วน
หรือยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จ
ในการเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงในการเลือกตั้งของผู้สมัครเป็นไป
ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ผู้อำ�นวยการ
การเลือกตั้งประจำ�จังหวัดจึงจะประกาศกำ�หนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ
ผู้สมัคร ดังที่ทราบกันอยู่แล้วว่าผู้สมัครจะใช้จ่ายเกินกว่าที่กำ�หนดไม่ได้
นอกจากนั้นผู้สมัครจะต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งพร้อมทั้ง
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องภายในเก้าสิบวันนับจากวันเลือกตัง้ การไม่ยน่ื บัญชีคา่ ใช้จา่ ย
ในการเลือกตัง้ ภายในกำ�หนด มีความผิดและ มีโทษจำ�คุกไม่เกินสองปีหรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ  และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
นอกจากนี้การยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายแม้จะยื่นภายในกำ�หนด แต่หาก
ยื่นโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน จะมีความผิดและรับโทษ
สถานเดียวกันกับไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายภายในกำ�หนด
ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง คือ การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเป็นเท็จ
ก็เป็นความผิดเช่นเดียวกันมีโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปี
จะเห็นได้ว่ากฎหมายให้ความสำ�คัญในเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชีรายรับ และ
รายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มุ่งเน้นเพื่อให้การสมัคร
รับเลือกตัง้ ของผูส้ มัครเป็นไปด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคกัน
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ตอนที่ 8 การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
ในการเลือกตัง้ ทุกระดับสิง่ ทีม่ งุ หวังอันสำ�คัญคือ ต้องการได้ผทู้ ม่ี คี วามรู้
ความสามารถ เข้ามาบริหาร ดูแลรับผิดชอบต่อความเป็นอยูข่ องประชาชน
โดยประชาชนเป็นผู้เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วยเห็นว่า
บุคคลเหล่านัน้ เป็นคนดี คนเก่ง มีนโยบายทีป่ ระชาชนต้องการ ไม่ใช่ได้รบั เลือกมา
เพราะมีการซือ้ สิทธิขายเสียง หลอกลวง ใช้อทิ ธิพลข่มขูห่ รือเพราะเหตุจงู ใจอืน่ ๆ
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ พ.ศ.2562
จึงได้บัญญัติห้ามไม่ให้กระทำ�การเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่
ตนเองหรือผูส้ มัครอืน่ ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผสู้ มัคร หรือชักชวนกันไปลง
คะแนนไม่เลือกผูใ้ ด ด้วยวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ� ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพือ่ จะให้ ทรัพย์สนิ
หรือผลประโยชน์อน่ื ใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้แก่ผใู้ ด
(2) ให้เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
ไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชมุ ชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอืน่
สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอืน่ ใด
(3) ทำ�การโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มมี หรสพหรือการรืน่ เริงต่าง ๆ
(4) เลีย้ งหรือรับจะจัดเลีย้ งผูใ้ ด
(5) หลอกลวง บังคับ ขูเ่ ข็ญ ใช้อทิ ธิพลคุกคาม ใส่รา้ ยด้วยความเท็จ หรือ
จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผูส้ มัครใด
การกระทำ�ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นสาเหตุสำ�คัญทำ�ให้การเลือกตั้งไม่สุจริต
และเทีย่ งธรรม ถือว่ามีความผิดและมีโทษหนัก จำ�คุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตัง้ ยีส่ บิ ปี และกฎหมายยังให้ถอื ว่าการกระทำ�ดังกล่าวเป็นการทุจริต
ในการเลือกตัง้ ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารขาดคุณสมบัตใิ นการสมัครรับเลือกตัง้ อืน่ ๆ
ไปตลอดชีวติ หรือทีเ่ ราเรียกกันวา”ใบดำ�”
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ตอนที่ 9 การไม่หาเสียงเลือกตัง้ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำ�หนด
สิ่งที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของการเลือกตั้งคือ การหาเสียงเลือกตั้ง
ทัง้ นีเ้ พราะต้องการให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลของผูส้ มัคร นโยบายหลักการ
ทีจ่ ะนำ�มาพัฒนาท้องถิน่ ให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยูด่ กี นิ ดี เพือ่ ประชาชน
จะได้นำ�มาพิจารณาตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหาเสียงเลือกตั้งจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ในการหาเสียงเลือกตั้ง
จึงต้องเป็นไปด้วยความเทีย่ งธรรมและเป็นระเบียบเรียบร้อย พระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงกำ�หนด
ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตัง้ ไว้ ดังนี้
(1)  ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากครบวาระหรือครบอายุ ให้หาเสียง
เลื อ กตั้ ง ได้ ต้ั ง แต่ ห นึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น ก่ อ นวั น ครบวาระหรื อ ครบอายุ จ นถึ ง
เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตัง้
  
(2) ในการเลือกตัง้ อันเนือ่ งมาจากยุบสภาหรือถือว่ายุบสภา ให้หาเสียง
เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันยุบสภาหรือวันที่ถือว่ายุบสภาจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตัง้
(3) ในการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากตำ�แหน่งว่าง ให้หาเสียงเลือกตั้ง
ได้ตง้ั แต่วนั ทีต่ �ำ แหน่งว่างลงจนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตัง้
(4) กรณีมกี ารสัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่ ให้หาเสียงเลือกตัง้ ได้ตง้ั แต่วนั ทีม่ ี
คำ�สัง่ ให้มกี ารเลือกตัง้ ใหม่จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตัง้
(5) กรณีมีการสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ จะหาเสียงเลือกตั้ง
มิได้เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีมติเป็นอย่างอื่นโดยคำ�นึงถึง
ความสุจริตและเทีย่ งธรรม
การหาเสี ย งเลื อ กตั้ง ที่ไ ม่ อ ยู่ใ นยะระเวลาดั ง กล่ า วเป็ น ความผิ ด และ
มีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
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ตอนที่ 10 “ผูส้ มัครดำ�เนินการหรือยินยอมให้มี
การดำ�เนินการหาเสียงเลือกตัง้ เป็นลักษณะต้องห้าม”
ในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง นอกจากจะต้ อ งถู ก จำ � กั ด โดยค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การเลือกตั้งของผู้สมัครแล้ว ยังถูกจำ�กัดด้วยระยะเวลาของการหาเสียง
และนอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังออกระเบียบว่าด้วยการหาเสียง
และลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นมาบังคับอีกด้วย  เช่น  ห้ามนำ�สถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวกับข้อง
กับการหาเสียงเลือกตัง้ เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ดังนั้น หากผู้สมัครดำ�เนินการหรือยอมให้มีการดำ�เนินการหาเสียงเลือกตั้ง
ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำ�หนดย่อมเป็นความผิด
และมี โ ทษจำ � คุ ก ไม่ เ กิ น หกเดื อ นหรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาทหรื อ ทั้ ง
จำ�ทั้งปรับมีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
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ตอนที่ 11 ห้ามจัดยานพาหนะนำ�ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปยังทีเ่ ลือกตัง้ หรือกลับ
จากทีเ่ ลือกตัง้ โดยไม่คดิ ค่าโดยสารหรือค่าจ้างทีต่ อ้ งเสียตามปกติ
หลักการเลือกตั้งที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือประชาชนต้องมีเสรีภาพ               
ในการออกเสียงลงคะแนน   หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ ก็คอื ประชาชนต้องออกเสียง
ลงคะแนนด้วยความอิสระ  จะต้องไม่ถูกบังคับ  ขู่เข็ญ  หลอกลวง  หรือโดยหวัง
ผลประโยชน์ใด ๆ แม้กระทัง่ การเดินทางไปออกเสียงลงคะแนนทีห่ น่วยเลือกตัง้
และการเดินทางกลับ ผู้สมัครจะจัดยานพาหนะมาบริการจึงไม่ได้ ยกเว้น
หน่วยงานของรัฐอันเป็นการอำ�นวยความสะดวก ในพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้กำ�หนดห้ามผู้สมัคร
จัดยานพาหนะนำ�ผูม้ สี ทิ ธิไปยังทีเ่ ลือกตัง้ เพือ่ การเลือกตัง้ หรือกลับจากทีเ่ ลือกตัง้
โดยไม่ตอ้ งเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างทีต่ อ้ งเสียตามปกติ และถือว่าเป็นความผิด
ร้ายแรง โดยมีโทษจำ�คุกหนึง่ ปีถงึ สิบปีหรือปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงสองแสนบาท
และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยี่สิบปี รวมทั้งให้ถือว่าเป็นการทุจริต  ในการเลือกตัง้
นอกจากนี้แล้ว  หากผู้สมัครจัดยานพาหนะรับหรือส่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           
ไปลงคะแนนในที่เลือกตั้งซึ่งเป็นความผิดตามที่กล่าวมาแล้ว โดยผู้สมัครจูงใจ
หรือควบคุมให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไปลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผูใ้ ด  ก็จะมีความผิด
เพิม่ ขึน้ มาอีก โดยมีโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาทหรือทัง้ จำ�ทัง้
ปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ ห้าปี
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ตอนที่ 12 คำ�ความผิดบางประการเกีย่ วกับการหาเสียงเลือกตัง้
1. ห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อน
วันเลือกตัง้
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า การหาเสียงเลือกตั้งมีความสำ�คัญเป็นอย่าง
มากของกระบวนการเลือกตัง้ แต่เพือ่ ความเทีย่ งธรรมและความสงบเรียบร้อย
จึงต้องมีการกำ�หนดระยะเวลาของการหาเสียงไว้ ประกอบกับเมือ่ ประชาชน
ได้รับข้อมูลในการหาเสียงเลือกตั้งพอสมควรแล้ว
ก็ควรมีระยะเวลาใน
การตัดสินใจ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ. 2562 จึงได้ก�ำ หนดห้ามมิให้ผใู้ ดทำ�การโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้
โดยวิธกี ารใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผสู้ มัคร นับตัง้ แต่ 18.00 นาฬิกา
ของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง การฝ่าฝืนย่อมเป็นความผิด
มีโทษจำ�คุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
2. ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกสถานที่
ที่ กกต. กำ�หนด
ถึงแม้การหาเสียงเลือกตั้งจะมีความสำ�คัญ แต่ก็ต้องดำ�เนินการให้เป็น
ไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย ไม่ตดิ แผ่นป้ายให้เกิดความเกะกะ ปิดบังทัศนียภาพ
ของบ้านเมือง โดยเฉพาะจะต้องไม่บงั ทางร่วม ทางแยก ทำ�ให้เกิดอันตรายต่อ
การจราจรได้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562 จึงได้ก�ำ หนดให้การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกีย่ วกับการหาเสียง
เลือกตัง้ จะต้องปิดเฉพาะในสถานทีท่ ่ี กกต. กำ�หนด รวมทัง้ ขนาดและจำ�นวนป้าย
ก็ตอ้ งเป็นไปตามที่ กกต. กำ�หนดเช่นกัน ผูท้ ฝ่ี า่ ฝืนจะมีความผิดและมีโทษจำ�คุก
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาทหรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ
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ตอนที่ 13 ผูใ้ ดรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนไม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้ พยายามออกเสียง
ลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน
การเลือกตั้งจะต้องดำ�เนินการด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม จึงมี
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่างๆ ออกมาใช้บงั คับ กฎหมายและระเบียบ
เหล่านี้ จะกำ�หนดจำ�นวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของผูส้ มัครรับเลือกตัง้ รวมทัง้ กำ�หนดคุณสมบัตแิ ละลักษะต้องห้ามของผูม้ สี ทิ ธิ
เลือกตัง้ ไว้ดว้ ย เป็นต้น
ในที่ น้ี จ ะกล่ า วให้ เ ห็ น เฉพาะคุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต้ อ งห้ า มของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พระราชบัญญัติสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562 ได้กำ�หนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้  ดังนี้
		1. มีสัญชาติไทย แต่ถ้าผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
2.  มีอายุไม่ต�ำ่ กว่าสิบแปดปีในวันเลือกตัง้
		3. มีทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ปี  เป็นต้น   
นอกจากนี้ยังมีลักษณะต้องห้ามมิให้บุคคลดังต่อไปนีใ้ ช้สิทธิเลือกตั้งด้วย
1. เป็นภิกษุ  สามเณร  นักพรตหรือนักบวช
		2. อยู่ระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้ว
หรือไม่  เป็นต้น
ดังนั้น ผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้าม หากผูใ้ ดเป็นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามถือเป็นผูไ้ ม่มสี ทิ ธิเลือกตัง้
แล้วไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ จะเป็นความผิด โดยแม้จะไปใช้สทิ ธิลงคะแนนไม่ส�ำ เร็จเพียงแค่
พยายาม กฎหมายก็บญั ญัตใิ ห้เป็นความผิดด้วย มีโทษจำ�คุกหนึง่ ปีถงึ สิบปี   หรือ
ปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึงสองแสนบาทหรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ   และเพิกถอนสิทธิเลือก
ตัง้ ยีส่ บิ ปี ผูจ้ ะไป ใช้สทิ ธิเลือกตัง้ จึงควรตรวจสอบสิทธิของตนให้ดดี ว้ ยเพราะอาจ
ทำ�ให้ตนเองต้องรับโทษทางอาญา
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ตอนที่ 14 ใช้บตั รอืน่ ทีไ่ ม่ใช่บตั รเลือกตัง้ ทีไ่ ด้รบั
จากกรรมการประจำ�หน่วยเลือกตัง้ เพือ่ ลงคะแนน
ในการเลือกตัง้ หลายๆ ครัง้ ทีผ่ า่ นมา มีผทู้ ก่ี ระทำ�การทุจริตในการเลือกตัง้   
โดยวิธีการต่างๆ นานา ทั้งที่เจ้าพนักงานจัดการเลือกตั้ง  ตัวแทนผู้สมัคร และ
อาสาสมัคร ประชาชน ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรมก็ตาม
มีผู้กระทำ�ความผิดบางราย ใช้บัตรลงคะแนนอื่นที่มิใช่บัตรที่รับมาจาก
กรรมการประจำ�หน่วยมาใช้ลงคะแนนเลือกตัง้ โดยอาจจะเป็นบัตรเลือกตัง้ ปลอม  หรือ
เป็นบัตรเลือกตัง้ ทีผ่ เู้ ข้าไปใช้สทิ ธิลงคะแนนก่อนตนเองเอามามอบให้กต็ าม   ซึง่ ทำ�ให้
การเลือกตั้งเสียหาย ไม่สุจริต และเที่ยงธรรม และมีความผิดมีโทษหนัก
ในทุกกรณี
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งที่ได้รับจาก กปน. เพื่อ
การออกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง จะมี ค วามผิ ด และมี โ ทษจำ � คุ ก หนึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งยี่สิบปี รวมทั้งกฎหมายให้ถือว่าเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
ด้วยซึ่งจะนำ�ไปสู่การห้ามสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต
กรณีการใช้บัตรเลือกตั้งปลอม ย่อมมีความผิดตามตามประมวล
กฎหมายอาญา ฐานใช้เอกสารรายการปลอม ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่
หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท
ส่วนกรณีนำ�บัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งก็เป็นความผิดเช่นกัน
มีโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี   หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ  และ
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ สิบปี  

ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

16

ตอนที่ 15 ความผิดที่ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้องพึงระวัง
การทุจริตเลือกตั้งที่ผ่านมามีการดำ�เนินการหลายวิธี ทั้งนี้ อาจเป็น
การกระทำ�เพื่อยืนยันว่าได้มีการรับเงินหรือทรัพย์สิน มาแล้วเพื่อลงคะแนน
เลือกตั้ง  โดยกระทำ�งานดังนี้
1. ทำ�เครือ่ งหมายหรือสัญลักษณ์อน่ื ใดลงในบัตรลงคะแนนเลือกตัง้
นอกเหนือจากเครือ่ งหมายลงคะแนน เช่น เครือ่ งหมายดอกจัน เครือ่ งหมายดาว  
ลายเซ็นต์ เพือ่ เวลานับคะแนนเมือ่ ผูซ้ อ้ื เสียงเห็นสัญลักษณ์ในบัตรก็จะสามารถ
ตรวจสอบผลการซือ้ เสียงของตนได้
		2. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว เมื่อถ่ายภาพเสร็จ
ออกมาจากหน่วยเลือกตั้งก็จะนำ�มาแสดงเป็นหลักฐานกับผู้ซ้ือเสียงว่าตนเองได้
ลงคะแนนให้แล้วเพือ่ รับเงินหรือทรัพย์สนิ
3.  นำ�บัตรเลือกตัง้ ทีล่ งคะแนนแล้วแสดงกับผูอ้ น่ื   ก็เป็นวิธกี ารหนึง่
ทีจ่ ะทำ�ให้ผซู้ อ้ื เสียงทราบว่าตนได้ลงคะแนนให้กบั ผูใ้ ดแล้ว
		ทัง้ 3 วิธกี ารข้างต้นเป็นการทำ�ให้การเลือกตัง้ ไม่สจุ ริตและ
เทีย่ งธรรมเพราะหลักการลงคะแนนเลือกตัง้ จะกระทำ�โดยตรงและเป็นความลับ
นอกจากนัน้ ทัง้   3 กรณี ยังเป็นความผิดกฎหมายและมีโทษอีกด้วย
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ตอนที่ 16 การซื้อสิทธิขายเสียง
บ่อนทำ�ลายกระบวนการเลือกตัง้ ทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ คือการซือ้ สิทธิ เพราะ
หากประชาชนไปลงคะแนนเลือกตัง้ เพราะเห็นแก่เงินหรือผลประโยชน์อย่างอืน่
ย่อมได้ตวั แทนท้องถิน่ ทีจ่ ะเข้ามาเพือ่ ทุจริตถอนทุนทีใ่ ช้ซอ้ื เสียง ทำ�ให้ประเทศชาติ
เสียหาย แต่การจ้างให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ไม่ให้ไปลงคะแนนก็มผี ลเลวร้ายไม่แพ้กนั
ดังนั้น   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.2562  จึงได้บญั ญัตหิ า้ มจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
แก่ผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ จูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน   จึงมีความผิดและมีโทษ
จำ�คุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับและเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ สิบปี
อย่ า งไรก็ ต ามนอกจากการจ้ า งให้ ไ ปลงคะแนนหรื อ ไม่ ไ ปลงคะแนน
จะเป็นความผิดแล้ว การเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
เพือ่ ไปลงคะแนนก็เป็นความผิดด้วย และมีบทกำ�หนดโทษทีห่ นัก เพราะฉะนัน้
การซือ้ เสียง การขายเสียง  จะมีความผิดทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั
ทัง้ นี้ หากผูร้ บั เงินซือ้ เสียงได้แจ้ง กกต. หรือผูซ้ ง่ึ กกต.มอบหมาย ถึง
การรับเงินดังกล่าวก่อนถูกจับกุม ย่อมได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งรับโทษและไม่ตอ้ ง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ หรือสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
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ตอนที่ 17 ผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางไม่ให้ไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้
การไปใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ถื อ ว่ า เป็ น สิ ท ธิ ข้ั น พื้ น ฐานของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง และถือว่าเป็นสิทธิที่สำ�คัญ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงมีบญ
ั ญัตใิ ห้การไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ เป็นหน้าที่ ดังนัน้
ทุ ก ภาคส่ ว นจะต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น ให้ ค นไปใช้ สิท ธิ เ ลื อ กตั้ง
อย่างเต็มที่ กรณีผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง หรือผู้ใด ขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว
หรือไม่ให้ความสะดวกกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ.2562 และมีโทษจำ�คุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ  
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ตอนที่ 18 การกระทำ�ให้บัตรเลือกตั้งชำ�รุดเสียหาย
บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ มีความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการใช้ลงคะแนน
เลือกตั้ง เพราะเราจะต้องนำ�บัตรลงคะแนนเลือกตั้งมาใช้ในการให้ประชาชน             
ได้ลงคะแนน แล้วนำ�บัตรมานับคะแนนเลือกตั้ง เพื่อจะได้ทราบผลของ
การเลือกตั้ง    กบั ทัง้ ต้องเก็บรักษาบัตรเลือกตัง้ ไว้เป็นหลักฐานกรณีการเลือกตัง้
มีการร้องเรียน ดังนัน้ การทีผ่ ใู้ ดจะกระทำ�ด้วยประการใดๆ เช่น ฉีกบัตร เจาะทำ�ลาย  เอา
น�ำ้ มาราดเอาไฟมาเผา  ทำ�ให้ช�ำ รุดเสียหาย กฎหมายจึงบัญญัตใิ ห้เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พ.ศ.2562 บัญญัตใิ ห้ผทู้ ท่ี �ำ ให้บตั รเลือกตัง้ ทีต่ นได้รบั มาจากกรรมการประจำ�หน่วย
เลือกตั้งชำ�รุด เสียหาย เป็นความผิด มีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท และเป็น
ความผิดฐานทำ�ให้เสียทรัพย์สนิ ด้วย
นอกจากนั้น หากเป็นการทำ�ให้บัตรเลือกตั้งอื่นๆ ที่ไม่ใช่บัตรเลือกตั้ง
ที่ตนรับมาจากกรรมการประจำ�หน่วยเสียหาย เช่น บัตรเลือกตั้งที่เตรียมไว้
สำ�หรับใช้ลงคะแนน หรือบัตรเลือกตั้งที่ผู้อื่นลงทะเบียนแล้ว ชำ�รุดเสียหาย
โดยเป็นการกระทำ�ทีม่ เี จตนาพิเศษเพือ่ ให้การเลือกตัง้ ไม่เป็นไปด้วยความสุจริต
และเที่ยงธรรม ก็เป็นความผิดด้วย มีโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี   และปรับไม่เกิน
หนึง่ แสนบาท  และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ สิบปี
ยังมีกรณีที่ทำ�ให้บัตรเลือกตั้งที่เสียเป็นบัตรเลือกตั้งที่ใช้ได้ หรือทำ�
หรือใช้บตั รปลอม ในการออกเสียงลงคะแนน ก็เป็นความผิดและมีโทษเช่นเดียวกัน
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ตอนที่ 19 ห้ามจำ�หน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลี้ยงสุรา
สุราในที่น้ีหมายถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมทุกข์ชนิด  
ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยเรามานาน ด้วยความเคยชินอาจจะทำ�ให้เรามีความผิด
ตามกฎหมายได้ เพราะพระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ พ.ศ.2562 ได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการขาย จำ�หน่าย จ่าย แจก หรือจัดเลีย้ งสุรา
ทุกชนิดในเขตเลือกตัง้ ตัง้ แต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้ จนถึง
เวลา  18.00  นาฬิกา  ของวันก่อนวันเลือกตัง้
ทัง้ นี้ เพราะเล็งเห็นได้วา่ การเลือกตัง้ เป็นเรือ่ งทีส่ �ำ คัญจึงบัญญัตหิ า้ มไว้
เพือ่ ไม่ให้เกิดความวุน่ วายหรืออีกประการหนึง่ สุราเคยถูกใช้เป็นทรัพย์ในการซือ้ เสียง
จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม  เมื่อกฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นความผิด และ
มีโทษทางอาญา  จึงต้องมาย้�ำ เตือนกันเพือ่ ไม่ให้มกี ารกระทำ�ความผิด

ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น

21

ตอนที่ 20 ห้ามเล่นหรือจัดให้มกี ารเล่นการพนัน
ขันต่อเกีย่ วกับผลของการเลือกตัง้
ดั ง ที่ ไ ด้ ท ราบกั น แล้ ว ว่ า การเลื อ กตั้ ง นั้ น มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งมาก
เพราะต้ อ งการให้ ผ ลการเลื อ กตั้ง ที่อ อกมาเป็ น ความต้ อ งการของประชาชน
ส่วนใหญ่ในท้องถิน่ นัน้ จริงๆ โดยผูม้ าใช้สทิ ธิเลือกตัง้ จะเลือกผูส้ มัครจากการพิจารณา
ทีน่ โยบาย  ความรูค้ วามสามารถ และความดี
แต่มกี ลอุบลบายของผูท้ จุ ริตเลือกตัง้ ทีน่ �ำ มาใช้อกี อย่างหนึง่ ก็คอื   การจัดให้มี
การเล่นการพนันทำ�นายผลการเลือกตัง้
อาจมีค�ำ ถามว่าการจัดให้มกี ารพนันทำ�นายผลการเลือกตัง้ มีผลเสียอย่างไร
จะขอยกตัวอย่างเช่น  นายหนึง่ และนายสองลงสมัครรับเลือกตัง้ แข่งกัน  นายสองนัน้
รูต้ วั ว่าความรูค้ วามสามารถและคะแนนนิยมสูน้ ายหนีง่ ไม่ได้ จึงแอบเปิดจัดให้
มีการเล่นพนันผลการเลือกตัง้ เกิดขึน้    โดยตัง้ รางวัลให้กบั ผูท้ ท่ี ายว่านายหนึง่ ชนะ
ให้ได้หนึ่งเท่าและตั้งรางวัลกับผู้ที่ทายว่านายสองชนะให้ได้รางวัลห้าเท่า เมื่อ
ประชาชนทีไ่ ม่เข้าใจเรือ่ งการเลือกตัง้ โดยถ่องแท้ และอยากได้รางวัลก็จะมาพนัน
ทายให้นายสองชนะ เพือ่ ให้ตนเองได้เงินพนันมากๆ เมือ่ ทายผลว่านายสองชนะแล้ว
ถึงเวลาลงคะแนนก็จะไปลงคะแนนเลือกนายสอง  และเมือ่ เลือกนายสองกันมากๆ
นายสองก็จะชนะ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ในครัง้ นีท้ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถอย่างนายหนึง่
ก็จะไม่ได้รบั เลือกตัง้ พระราชบัญญัตกิ ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่   พ.ศ.2562 จึงบัญญัตใิ ห้เป็นความผิดร้ายแรง  ทัง้ นี  ้ ผูจ้ ดั ให้มกี ารเล่น
พนันและทั้งผู้เล่นการพนัน นอกจากมีโทษหนักแล้ว กฎหมายยังให้ตัดสิทธิ
สมัครรับเลือกตัง้ ด้วย
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