บทที่ 1
กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้ง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
4. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550
5. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
6. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
7. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
8. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
9. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
10. พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทั้งถิ่น พ.ศ. 2545
11. พ.ร.ฎ.ยุบสภา พ.ศ. 2554
12. ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลง 14 พ.ค. 2554
13. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอก
ราชอาณาจักร ลง 19 ต.ค. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
14. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติและข้อห้าม มิให้ปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดําเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลง 24 ต.ค. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2554
15. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกฟ้องหรือถูกดําเนินคดีเนื่องจาก
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ พ.ศ. 2554
16. ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2554
17. ประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลง 24 ต.ค. 50 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2554
18. ประกาศ กกต. เรื่อง กําหนดวัน และเวลาลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่
เลือกตั้งกลาง ลง 14 พ.ค. 2554
19. ประกาศ กกต. เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละ
จังหวัดจะพึงมี และจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ลง 14 พ.ค. 2554 20.
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ประกาศ กกต. เรื่ อ ง
จํ า นวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและ
เขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และท้องที่ที่ประกอบเป็นแต่ละเขตเลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
21. คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 737/2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดี
ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง ลง 7 พ.ย. 2550
หมายเหตุ กฎหมายประกาศและระเบี ย บต่ า ง ๆ ข้ า งต้น ดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม และ
download ได้จากเว็บไซต์ กองกฎหมาย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ( www.tsd.police.go.th )
และเว็บไซต์สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( www.ect.go.th )
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บทที2่
คําแนะนําทั่วไป
1. ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส.
(1) 10 พ.ค. 2554 พ.ร.ฎ.ยุบสภาและกําหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 มีผลใช้บังคับ
(2) 19 – 23 พ.ค. 2554 รับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
(3) 24 – 28 พ.ค. 2554 รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต
(4) 2 มิ.ย. 2554
วันสุดท้ายลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต
(5) 12 มิ.ย. 2554
วันสุดท้ายของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(6) 13 – 17 มิ.ย. 2554 ลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งต่อทะเบียนอําเภอ หรือ
นายทะเบียนท้องถิน่
(7) 17 - 26 มิ.ย. 2554 ลงคะแนนเลือกตัง้ นอกราชอาณาจักร (ยื่นขอใช้สิทธิไม่น้อยกว่า
30 วัน) ที่สถานทูตหรือสถานกงสุล
(8) 22 มิ.ย. 2554
วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(9) 25 มิ.ย. 2554
วันสุดท้ายแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตัง้ 7
วัน
(10) 26 มิ.ย. 2554
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
(11) 3 ก.ค. 2554
ลงคะแนนเลือกตั้งทัว่ ไป ในระหว่างเวลา 08.00 - 15.00 น.
(12) 10 ก.ค. 2554
วันสุดท้ายแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหลังวันเลือกตัง้ 7
วัน
2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบใหม่
2.1 จํานวน ส.ส. มีทั้งสิ้น 500 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
(1) แบบบัญชีรายชื่อ 125 คน
(2) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 375 คน
2.2 ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ คือ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งในแบบบัญชีรายชื่อ โดยพรรค
การเมืองที่ส่งผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะจัดทําบัญชีรายชื่อผู้สมัครไว้เพียงบัญชีเดียว เรียงลําดับ
จํานวนไม่เกิน 125 รายชื่อ รายชือ่ ใครจะอยู่ลําดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคจะดําเนินการ การเลือกตั้ง
แบบนี้ถวั่ ราชอาณาจักรไทยเป็นเขตเลือกตั้ง หมายถึงทั้งประเทศ จะมีผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อชุด
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เดี ย วกั น การลงคะแนนเลื อ กตั้ ง ส.ส.แบบบั ญ ชี รายชื่อ ให้ทําเครื่องหมาย x กากบาท เลือกพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเพียงพรรคเดียว ได้เพียงหมายเลขเดียว หรือเบอร์เดียว นั่นก็หมายถึง

ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตัดสินใจเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในสังกัดของพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ ส่วนพรรคที่
ส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครจะได้จํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเท่าใดนั้น จะต้องคํานวณจากคะแนนที่มาก
น้อยเท่าใด โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งต้องมาจากบัญชีรายชื่อเรียงตามลําดับจนกว่าจะครบจํานวน ส.ส.
แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับ โดยมีวิธีการคํานวณ ดังนี้
วิธีคํานวณจํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ ที่ได้รับเลือกตั้ง
1. นําจํานวนคะแนนที่ผมู้ ีสทิ ธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่พรรคการเมืองทุกพรรครวมกัน
2. ผลลัพธ์ตามข้อ 1 หารด้วยจํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ (125 คน)
3. นําผลลัพธ์ตามข้อ 2 ไปหารคะแนน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองจะได้
จํานวน ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ ของแต่ละพรรค
4. ตามข้อ 3 ถ้ายังไม่ได้ครบ 125 คนให้ดูวา่ พรรคการเมืองใดมีเศษเหลือมากที่สดุ ไล่ไป
พรรคการเมืองที่มีเศษรองลงไปจนครบ 125 คน

สมมุตวิ ่ามีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ รวม 8 พรรค มีคะแนนรวมทั้งประเทศ
ดังนี้
ส.ส.แบบบัญชี
พรรค
จํานวน ส.ส. จากการ
จํานวน ส.ส. ที่ได้เพิ่ม
ที่
ได้คะแนน
เหลือเศษ
รายชื่อ
การเมือง
คํานวณครัง้ แรก
จากการคํานวณ
ทั้งสิ้น
1
2
3
4
5
6
7
8

พรรค ก.
พรรค ข.
พรรค ค.
พรรค ง.
พรรค จ.
พรรค ฉ.
พรรค ช.
พรรค ซ.

12,600,000
8,450,000
2,900,000
2,800,000
1,550,000
1,550,000
300,000
150,000

51
34
11
11
6
6
1
-

0.980
0.859
0.963
0.551
0.394
0.394
0.237
0.618

1
1
1
1
1

52
35
12
12
6
6
1
1

รวม

120

-

5

125
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หมายเหตุ ผลการคํานวณครั้งแรกได้ ส.ส. 120 คน ดังนั้น จํานวน ส.ส. อีก 5 คนที่เหลือ จะมาจาก 5
พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเหลือเศษมากที่สดุ พรรคละ 1 คน ไล่เรียงตามลําดับคือ พรรค ก. พรรค ค.
พรรค ข. พรรค ซ และ พรรค ง.
โดยมีวธิ ีการคํานวณ ดังนี้
1. รวมคะแนนทุกพรรค 30,300,000 คะแนน
2. คะแนนเฉลี่ย ต่อ ส.ส. 1 คน คือ คะแนนรวมทุกพรรค หารด้วย 125 กรณีนี้ คือ
30,300,000 คะแนน หารด้วย 125 เท่ากับ 242,400 คะแนน
3. คะแนนรวมของแต่ละพรรคหารด้วยคะแนนเฉลี่ย ผลที่ได้คอื จํานวน ส.ส. ของพรรคนั้นๆ
หากคํานวณแล้วได้ ส.ส.แบบบัญชีรายชือ่ ไม่ครบ 125 คน ให้นําเศษของคะแนนในแต่ละพรรคการเมือง
ที่ได้มาจัดลําดับจนครบ
ตัวอย่าง : พรรค ก. ได้คะแนน 12,600,000 คะแนน หารด้วย 242,400 คะแนน
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 51.980 ก็จะได้ ส.ส. แบบบัญชีรายชือ่ จํานวน 51 คน เหลือเศษ .980 คะแนน
2.3 ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ส.ส.แบบแบ่งเขต คือ ส.ส. ที่มาจากเขตเลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งประเทศ
ออกเป็น 375 เขต เกิดจากการคํานวณราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ที่ประกาศปี
สุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยจํานวน ส.ส. 375 คน เช่น ราษฎรทั้งประเทศ จํานวน
63,878,267 ล้านคน หารด้วย 375 ก็จะได้ค่าเฉลี่ยราษฎร 170,342 คน ต่อ ส.ส. 1 คน หลักการนี้มา
จากเหตุผลที่ว่า แต่ละเขตเลือกตั้งควรมี ส.ส. จํานวนเท่าเทียมกันโดยประชาชนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง
เท่ากัน มีความ เสมอภาคกัน ไม่ว่าจะมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่ใด ก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกัน การลงคะแนน
เลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตให้ทําเครื่องหมาย x (กากบาท) โดยเลือกได้เพียงหมายเลขเดียวหรือ เบอร์
เดียว ดังที่เรียกว่า “เขตเดียว เบอร์เดียว”
3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลักษณะต้องห้าม
3.1 คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(1) ผู้มีสัญชาติไทย (กรณีการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5
ปี)
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง และ
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึง
วันเลือกตั้ง
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3.2 ลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิเลือกตั้ง
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. การใช้สิทธิลงคะแนน
4.1 การลงคะแนนล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านตามทะเบียนบ้าน ที่ต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิ
ได้ในวันเลือกตั้ง สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางใน
เขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ท้องถิ่น
ตามวันเวลาที่กําหนดข้างต้น
ระยะเวลาการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2554 ณ ที่ว่าการอําเภอ และ ที่ทําการทะเบียนท้องถิ่น
โดยยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก็คือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตใน กทม.
หรือนายอําเภอ หรือปลัดเทศบาลในจังหวัดอื่น ๆ แล้วแต่กรณี
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง
วันที่ 26 มิถนุ ายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ สถานทีเ่ ลือกตั้งกลาง
4.2 การลงคะแนนล่วงหน้านอกเขต
ผู้ที่ทํางานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับที่ผู้นั้นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (กรณีย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่) ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถ
ไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ของจังหวัดทีท่ ํางานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่น
คําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 19 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2554 สําหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว
โดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนนโดยไม่ต้องยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าอีก
สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลาที่กําหนดได้
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การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
วันเลือกตั้งล่วงหน้า : วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 - 15.00 น.
สถานทีล่ งคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า : ณ ที่เลือกตั้งกลางของแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 1
แห่ง สําหรับกรุงเทพมหานคร มีทุกสํานักงานเขต
เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
1. คําขอลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (ส.ส.42) และหนังสือตอบรับการ
ลงทะเบียนฯ ส.ส.42/ข.) - ขอรับได้ที่ที่ว่าการอําเภอทุกแห่งหรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด หรือ Download จากหมวด "แบบฟอร์ม" ที่ www.ect.go.th
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรที่มีรปู ถ่ายที่ทางราชการออกให้และมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกต้อง
หมายเหตุ สามารถยื่นรวมกันเป็นกลุม่ ได้ โดยใช้คาํ แบบ ส.ส.42/ก หรือทําเป็นหนังสือ
ที่มี ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน ที่อยูต่ ามหลักฐานทะเบียนบ้านในเขตเลือกตัง้ และจังหวัดทีต่ นมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
วิธีการยื่นคําขอลงทะเบียนนอกเขตจังหวัด
ยื่นต่อนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนท้องถิน่ คือ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตใน กทม.
นายอําเภอ หรือปลัดเทศบาลในจังหวัดอืน่ ได้ 3 ช่องทาง คือ
1. ยื่นด้วยตนเอง
2. มีหนังสือมอบหมายให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตัง้ อื่นดําเนินการแทน
3. ส่งทางไปรษณียภ์ ายในระยะเวลาที่กําหนด ( ดูตราประทับต้นทางเป็นสําคัญ )
หมายเหตุ กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องเตรียมซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์ส่งไป
พร้อมกับเอกสารคําขอด้วย
ระยะเวลาในการลงทะเบียน
วันที่ 19 พฤษภาคม - 2 มิถนุ ายน 2554
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการลงทะเบียน
1. ผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในเขตเลือกตัง้ ไว้แล้วสามารถไปใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ โดยไม่ตอ้ งลงทะเบียนใหม่
2. ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว หากต้องการกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งทีต่ นมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนบ้าน จะต้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดก่อน
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3. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ใช้ได้กับการเลือกตัง้ ส.ส.
และ ส.ว. เท่านัน้ ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น ผู้ลงทะเบียนจะต้องกลับไปใช้สิทธิ ณ ท้องที่ที่ตนมีชอื่ อยู่ใน
ทะเบียนบ้าน
4. ผู้ที่ลงทะเบียนฯ ต้องไปใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 เท่านัน้ จะไม่สามารถไปใช้
สิทธิในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ได้
5. การลงทะเบียนฯ จะมีผลผูกพันไปตลอดจนกว่าผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้ง จะยื่นหนังสือขอยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลง
4.3 การลงคะแนนของเจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ รปภ.ประจําหน่วยเลือกตั้ง
(1) ใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วย
เลือกตัง้ ที่ตนมีสิทธิเลือกตัง้ ในเขตเลือกตั้งนั้น
(2) อาจไปใช้สิทธิล่วงหน้าในเขต หรือนอกเขตจังหวัด ในวันที่ 26 มิ.ย. 2554 เวลา
08.00 – 15.00 น. ตามข้อ 4.1 หรือข้อ 4.2 ดังกล่าวแล้วแต่กรณี แต่ต้องยื่นคําขอก่อน
5. หลักฐานการใช้สิทธิลงคะแนน
(1) บัตรประจําตัวประชาชน
(2) บัตรประจําตัวประชาชนทีห่ มดอายุ
(3) บัตรหรือหลักฐานอื่นใดทีท่ างราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ชึง่ มีรปู ถ่ายและมี
หมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถ้ ือบัตร เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรข้าราชการ
6. ขั้นตอนการลงคะแนน
(1) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และจดจําลําดับเลขที่ของตนเอง (มีเจ้าหน้าที่
หน้าคูหาจดให้)
(2) จดจําหมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหมายเลขพรรคการเมืองแบบสัดส่วนที่
จะใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
(3) ยื่นบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นตามที่ กกต. กําหนด และลงลายมือชื่อหรือ
พิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(4) ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
(5) รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ
(6) เข้าคูหาลงคะแนน
(6.1) แบบสัดส่วน ให้กากบาท X เลือกพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียวเท่านั้น
(6.2) แบบแบ่งเขต ให้กากบาท X เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
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(6.3) หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ให้กากบาท X
ที่ช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน
(7) นําบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ใบ ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง
7. การแจ้งเหตุทไี่ ม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
7.1 ผู้แจ้ง
7.1.1 เจ้าตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
7.1.2 บุคคลอื่น
(1) ผู้บัง คับบัญ ชาตั้ง แต่ชั้น ผู้บัง คับกองพัน หรือเทียบเท่า แจ้ง แทนทหาร
ประจําการ ทหารกองประจําการ ตํารวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือข้าราชการซึ่งได้รับคําสั่ง
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยนอกที่ตั้งปกติที่ตนมี
ภูมิลําเนา
(2) หัวหน้าสถานพยาบาล แจ้งแทนผู้เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ใน
สถานพยาบาลแห่งนั้น
(3) หัวหน้าสถานสงเคราะห์ แจ้งแทนคนพิการหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแล
และพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น
(4) หัวหน้าสถานที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ต้องควบคุมหรือดูแลบุคคล
ที่ต้องถูกควบคุมหรือดูแลและพักอาศัยในสถานที่แห่งนั้น แจ้งแทนผู้ที่ถูกควบคุมหรือดูแล
7.2 วิธีการแจ้ง
7.2.1 กรณีเจ้าตัวหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตาม 7.1.1 แจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวัน
เลือกตั้ง หรือภายใน 7 วัน นับแต่วัน เลือกตั้ง โดยใช้แ บบ ส.ส.28 หรือทําเป็นหนัง สือยื่น ต่อนาย
ทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่ไม่น้อยกว่า 90 วัน
นับถึงวันเลือกตั้ง
7.2.2 กรณีบุคคลที่มีหน้าที่แจ้งแทนผู้อื่น ตาม 7.1.2 ให้ผู้แจ้งแจ้งต่อนายทะเบียน
อําเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นที่สถานที่แห่งนั้นตั้งอยู่
8. แนวทางการพิจารณาเหตุจําเป็นของการไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
(1) มีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนทีต่ ้องเดินทางไปพื้นทีห่ ่างไกล
(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ได้
(3) พิการหรือสูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
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(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักร และมิ ไ ด้ แ จ้ ง ความประสงค์ ข อใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง
นอกราชอาณาจักร
(5) มีถิ่นทีอ่ ยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
(6) เหตุสดุ วิสัยอื่นหรือเหตุอื่นที่ กกต. กําหนด
9. ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควร ย่อมเสียสิทธิ ดังนี้
(1) สิทธิยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว.
(2) สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ส.ส. ส.ว.
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
(3) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน
ระยะเวลาการเสียสิทธินับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง
ครั้งที่ผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตัง้
10. เจ้าพนักงานดําเนินการเลือกตั้ง
10.1 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
มีจํานวน 5 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีอํานาจ
หน้าที่ อาทิเช่น
(1) ควบคุมและจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สภาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น
และการออกเสียงประชามติ
(2) ออกประกาศ ระเบียบ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.การ
เลือกตั้ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง ฯลฯ
(3) วางระเบียบการหาเสียงเลือกตั้ง การดําเนินการของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(4) วางระเบียบข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
(5) กําหนดมาตรการ ควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้ให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงิน โดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรค
การเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(6) มีคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ ราชการท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเป็นตาม พ.ร.บ.การ
เลือกตั้ง พ.ร.บ.พรรคการเมือง และ พ.ร.บ.อื่น ๆ
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(7) แบ่งเขตเลือกตั้ง
(8) สืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่อยู่ในหน้าที่รับผิดชอบ
(9) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้มีการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยใดหรือทุกหน่วย การ
นับคะแนนใหม่
(10) ประกาศผลการเลือกตั้ง
(11) เป็นผู้เสียหายตาม ป.วิ.อาญา และกฎหมายอื่น และเป็นเจ้าพนักงานตาม ป.
อาญา
(12) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ให้ความเห็นการปฏิบตั ิงาน ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(13) ให้เจ้าหน้าที่ตาม (12) อัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใดชี้แจงหรือให้
ถ้อยคํา ส่งเอกสาร พยานหลักฐานภายในเวลาตามที่ กกต. กําหนด
(14) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา
(15) เข้าไปหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้ง
10.2 กกต.จังหวัด
มีจํานวน 5 คน ซึ่ง กกต. แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ อาทิเช่น
(1) อํานวยการการเลือกตั้งในจังหวัดนั้น
(2) แต่งตั้งบุคคลเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ เช่น เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการ
ประจําที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
10.3 ผอ.การเลือกตั้งประจําจังหวัด
มีจํานวน 1 คน ซึ่ง กกต. เป็นผู้แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ อาทิเช่น ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ กกต.จังหวัด และ กกต.เขต
10.4 กกต.เขต
มีจํานวน 5 คน ซึ่ง กกต. แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ อาทิเช่น
(1) อํานวยการและรับผิดชอบการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
(2) กําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
(3) จัดทําบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(4) กํากับดูแลการลงคะแนน การนับคะแนน และประกาศผล
(5) กํากับการทํางานของ ผอ.กต.เขต
(6) แต่งตั้ง ผอ.ประจําหน่วยเลือกตั้ง และคณะกรรมการประจําหน่ว ยเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 9 คน
(7) แต่งตั้ง จนท.รักษาความปลอดภัยประจําหน่วยเลือกตั้ง
10.5 ผอ.กต.เขต
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มีจํานวน 1 คน กกต. เป็นผู้ แต่งตั้ง มีอํานาจหน้าที่ อาทิเช่น
(1) รับสมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต
(2) ดําเนินการที่จําเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
10.6 ผอ.ประจําหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้งกลางในเขตและนอกเขต
มีจํานวน 1 คน ในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง กกต.เขต หรือ กกต.จังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
มีอํานาจหน้าที่ อาทิเช่น
(1) อํานวยความสะดวกและให้คําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก กกต. กกต.จังหวัด กกต.เขต หรือ
ผอ.กกต.เขต
(3) แต่งตั้งบุคคลให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่
10.7 คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง
มีจํานวนไม่น้อยกว่า 9 คน ซึ่ง กกต.เขต แต่งตั้ง มีหน้าที่กํากับดูแลการลงคะแนน
และการนับคะแนนเลือกตั้งแต่ละแห่ง
10.8 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ให้ ผบ.ตร. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มี จนท.รปภ.ประจําที่เลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง
กลางในเขต/นอกเขตจังหวัด อย่างน้อยแห่งละ 1 คน เพื่อให้ กกต.เขต แต่งตั้งมีอํานาจหน้าที่ อาทิ
เช่น
(1) รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง
(2) สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.ประจําหน่วยเลือกตั้ง และคณะกรรมการ
ประจําหน่วยเลือกตั้ง
(3) พ้นหน้าที่เมื่อมีการส่งหีบบัตรและอุปกรณ์แก่ กกต.เขต เรียบร้อยแล้ว
11. หน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง
(1) หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศมี จํานวน 90,728 หน่วย
(2) หน่วยเลือกตั้งกลาง 4,000 หน่วย (อาจมีการเพิ่มลดได้)
12. การนับคะแนน
(1) นับ ณ ที่เลื อกตั้ ง แต่ ละแห่ง แล้ ว แจ้ ง ผลไปยั ง กกต.เขต กกต.จว. และ กกต.
ตามลําดับ เพื่อรวบรวมคะแนนแล้วประกาศผล
(2) กรณีปกติจะประกาศผลภายใน 7 วัน เว้นแต่มีกรณีที่ต้องมีการร้องเรียนที่ต้องสอบสวน
ทาง กกต. ก็จะต้องดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น และประกาศผลภายใน 30 วัน

13

13. บัตรเสีย
บัตรเลือกตั้งที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ถือเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนเลือกตั้ง
(3) บัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนเกินจํานวน ส.ส. หรือเกินกว่าหนึ่งพรรคการเมือง
(4) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนให้แก่ผู้ใด หรือพรรคการเมืองใด
(5) บัตรที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วได้มีการทําเครื่องหมายในช่องไม่ลงคะแนน
(6) บัตรที่ไม่ได้ทําเครื่องหมายกากบาท X
(7) บัตรที่ทําเครื่องหมายนอกช่องที่ลงคะแนน
(8) บัต รที่ส่ง มาถึง สถานที่นับ คะแนนล่ าช้า และบัต รที่ กกต. ประกาศให้เป็น บัต รเสี ย
เนื่องจากเป็นการกระทําฝ่าฝืนกฎหมาย
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตํารวจในการเลือกตั้ง
1. เจ้าหน้าที่ตํารวจมีหน้าที่โดยทั่วไป ดังนี้
(1) ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน และอํานวยความสะดวก รวมทั้งรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้ง
(2) ช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามที่ กกต.เขต
หรือคณะอนุกรรมการที่ กกต.เขตแต่งตั้ง
(3) รักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรตามอํานาจหน้าที่
(4) วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ไม่ปฏิบัติการใด ๆ ในลักษณะเป็น
การชี้นําให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนให้พรรคใดพรรคหนึ่งหรือให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คนใดคน
หนึ่ง โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
4.1) ให้ข้าราชการตํารวจทุกระดับ วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด
ไม่ปฏิบัติการใด ๆ ทั้งในทางส่วนตัวและราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองใดโดยเด็ดขาด
4.2) การวางตัวเป็นกลางนั้น มิได้หมายความว่าข้าราชการตํารวจจะเพิกเฉยไม่ไป
ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่หมายถึง การไม่ใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่หรือพฤติการณ์ในทางส่วนตัว
เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครคนใด หรือพรรคการเมืองใด โดยเฉพาะเจาะจงทั้งทางตรงและทางอ้อมซึง่
อาจเสียความเที่ยงธรรมได้ นอกจากการไม่สนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดดังกล่าวข้างต้น ในทาง
กลับกันจะต้องไม่กีดกันหรือกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสี ตําหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใดให้ได้รับความเสียหายอีกด้วย
4.3) ข้าราชการตํารวจผู้ทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางการเมือง
จะต้องแยกแยะระหว่างหน้าที่การรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของตํารวจ ไม่ใช่หน้าที่ใน
การช่วยบุคคลดังกล่าวหาเสียง ซึ่งจะเสียความเป็นกลางทางการเมือง และสําหรับผู้ที่มีญาติ หรือบุคคล
ใกล้ชิด เป็นผู้สมัครหรือผู้สนับสนุนผู้สมัคร ขอให้แบ่งแยกระหว่างความเป็น ญาติกับความเป็นกลาง
ทางการเมืองให้ถูกต้อง
4.4) ให้ข้าราชการตํารวจทุกระดับ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนใน
การดําเนินการเลือกตั้งและไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้คําแนะนํา
ชักชวนบุคคลผู้ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในครอบครัว ญาติ มิตรสหาย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อม
เพรียงกัน
4.5) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสอดส่อง ดูแล ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาวางตัวเป็นกลาง
ในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ผู้ใดละเลยให้ถือว่ากระทําผิดวินัย
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4.6) สําหรับมาตรการในการดําเนินการสําหรับข้าราชการตํารวจที่วางตัวไม่เป็น
กลาง ให้ดําเนินการ ดังนี้
4.6.1) การดําเนินการทางปกครอง เมื่อได้รับข้อมูลข่างสารที่พิจารณาได้ว่า
ข้าราชการตํารวจผู้ใดมีพฤติการณ์วางตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้ง
4.6.1.1) สั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการในหน่วยอื่น โดยให้พ้นจาก
ตําแหน่งหน้าที่เดิมหรือพ้นจากพื้นที่เดิม
4.6.1.2) สั่งให้ประจําหรือสํารองราชการ
4.6.1.3) แต่งตั้งโยกย้ายให้พ้นจากตําแหน่งเดิม
4.6.1.4) สืบสวนข้อเท็จจริงทางวินัย ฐานประพฤติไม่เหมาะสมกับ
ตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือบกพร่องในหน้าที่ อันจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
4.6.2) การดําเนินการทางวินัย เมื่อปรากฏผลการสืบสวนข้อเท็จจริงชัดเจน
ว่ามีพฤติการณ์ว างตัว ไม่เ ป็น กลางในการเลือกตั้ง หรือเกิด ความเสียหายต่อการปฏิบัติร าชการ ให้
พิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง หรือตั้งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่าง
ร้ายแรงแล้วแต่กรณี
4.6.3) การดําเนินการทางกฎหมาย เมื่อพบว่ามีการกระทําผิดกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกตั้งหรือกฎหมายอาญาอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้ง ให้ดําเนินคดีอาญาโดยเฉียบขาดและ
เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว
4.6.4) อํานาจในการสั่งการตาม 4.6.1 - 4.6.3 ให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.7) บังคับใช้กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยเคร่งครัดและเสมอภาค
(5) ไปใช้สิทธิเป็นตัว อย่างแก่ประชาชนทั่ว ไป และให้คําแนะนําชักชวนบุคคลใน
ครอบครัว ญาติ และมิตรสหายไปใช้สิทธิออกเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงในสังกัดในการไปใช้สิทธิด้วย
(6) ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเลือกตั้ง
(7) ให้หน่ว ยงานด้านสื่อต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งสื่อวิทยุและโทรทัศน์ เผยแพร่ข่าวสาร
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพื่อเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิให้มากที่สุด และให้โอกาสแก่พรรคการเมืองอย่าง เท่า
เทียมกันในการชี้แจงนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง ตามระเบียบ กกต. กําหนด
(8) ปฏิบัตติ ามแผน/มาตรการของ ตร. และหน่วยเหนือเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในการเลือกตั้ง
(9) ปฏิบัติตามคําสั่งของ กกต. หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดวินัย และหากเกิดความ
เสียหายแก่การเลือกตั้งให้ถือว่าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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(10) ไม่ ใ ช้ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ โ ดยมิ ชอบด้วยกฎหมายเพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมือง หากฝ่าฝืนมีความผิดทางอาญา และให้ กกต. แจ้ง เพื่อสั่งให้ไปประจํากระทรวง
ทบวง กรม ได้
(11) ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดสถานที่ปิดประกาศแก่ผู้สมัคร/พรรคการเมือง ณ ที่ตั้ง
ของหน่วยงานตามความเหมาะสมให้พอเพียงและเท่าเทียมกัน ตามประกาศที่ กกต. กําหนด
(12) ประสานงาน กกต.จังหวัด หรือ กกต.เขต ในกรณีมีปัญหาการดําเนินการเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง
2. เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจําหน่วย
เลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลาง มีหน้าที่ดังนี้
(1) เข้าร่วมรับการอบรมตามที่ ผอ.กกต.เขต, กกต.เขต, ผอ.กกต.จว. และ กกต.จว.
จัดให้มีขึ้น
(2) ก่อนวันเลือกตั้งมีหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงไปรับและนํา
หีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
(3) ในวั น เลื อ กตั้ ง ให้ ไ ปถึ ง ที่ เ ลื อ กตั้ ง ซึ่ ง ตนต้ อ งประจํ า ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก่ อ นเวลา
06.00 น.
(4) รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่เลือกตั้ง และไม่ว่ากรณีใดห้ามละทิ้งหน้าที่
หลัก
(5) รักษาความปลอดภัยแก่ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจํา
หน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่คะแนน
(6) ภายหลังการปิดการลงคะแนนให้ร่วมเดินทางไปส่งหีบบัตรเลือกตั้งและสิ่งของกับ
คณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อส่งมอบให้แก่คณะอนุกรรมการฯ ที่ กกต.เขตแต่งตั้งจนเสร็จสิ้น
เรียบร้อยจึงถือว่าพ้นจากหน้าที่
(7) เมื่อมีเหตุการณ์หรือเหตุขัดข้องในที่เลือกตั้งให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่
รับผิดชอบทราบทันที
(8) ลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วยเลือกตั้ง
ที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น หรืออาจไปใช้สิทธิล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตหรือนอกเขต
จังหวัดในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. 54 เวลา 08.00 – 15.00 น.
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3. ตัวอย่าง พฤติการณ์หรือการกระทําทีอ่ าจถูกร้องเรียนการวางตัวไม่เป็นกลางของ
ข้าราชการตํารวจการกระทําที่เข้าข่ายอันเป็นคุณ
(1) การกระทําที่เข้าข่ายอันเป็นคุณ
• แสดงตัวเป็นผู้มีอิทธิพลมีความสนิทสนมกับนักการเมือง
• ช่วยหาเสียงให้พรรคการเมืองใดๆ
• ติดตามนักการเมืองไปหาเสียงเลือกตั้ง
• ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือหัวคะแนนหรือฐานเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตัง้ หรือพรรคการเมืองใดๆ
• ขึ้นพูดสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตัง้ นักการเมืองหรือพรรคการเมืองบนเวทีงานเลี้ยง
• ช่วยหาเสียงระหว่างการมีหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยนักการเมืองหรือผู้สมัครรับ
เลือกตัง้
• ใช้ตําแหน่งหน้าที่เอือ้ ประโยชน์ให้กบั ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองหนึ่ง
และให้คอยจับตาความเคลือ่ นไหวการหาเสียงหรือจ้องจับผิดผู้สมัครรับเลือกตัง้
หรือพรรคการเมืองอื่นๆ
• ให้ผู้สมัครรับเลือกตัง้ เข้าร่วมประชุมทีห่ น่วยงาน และแสดงบทบาทสนับสนุนพรรค
การเมืองของผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น
• ทําตัวสนิทสนมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคหนึ่ง และข่มขู่ฝ่ายตรงข้าม
• ช่วยหาเสียงให้นักการเมือง เพื่อหวังเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่ง
• ข่มขูป่ ระชาชนให้สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือพรรคการเมืองทีต่ นชอบ
• ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียง
• ช่วยติดป้ายหาเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือพรรคการเมืองใดๆ
• ช่วยขับรถหรือพาหนะอื่นๆ ในกิจกรรมหรือธุระของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรค
การเมืองใดๆ
• ไปติดตามรักษาความปลอดภัยผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง โดย
ไม่ได้รบั มอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา หรือไม่ใช่พื้นทีร่ ับผิดชอบตามหน้าที่
• ใส่เสื้อสัญลักษณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ
• ติดสติ๊กเกอร์ผู้สมัครรับเลือกตัง้ หรือพรรคการเมืองใดๆ ที่บ้านพักหรือยานพาหนะทัง้
ของทางราชการและส่วนตัว
• พูดจาชักจูงให้ผู้อื่นเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ
• แสดงพฤติ กรรม หรื อกระทํ าการใดๆ อั น เป็ น การส่ อแสดงนั ย ให้ การสนั บสนุ น
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ
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(2) การกระทําที่เข้าข่ายอันเป็น โทษ
 พูดจาหว่านล้อมชักจูงให้ผอู้ ื่นเกลียดผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองที่ตนไม่
ชอบ
• พูดจาใส่ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองใดๆ
• ตรวจค้นตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง/บริวาร หรือยานพาหนะของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
ของพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด โดยไม่มีเหตุอนั สมควรตามกฎหมาย หรือ
มีเจตนากลัน่ แกล้ง
• ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมือง ใช้พื้นที่ราชการในการหาเสียง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือเลือกปฏิบตั ิ
• กระทําการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรค
การเมืองใดๆ
มาตรการในการดําเนินการสําหรับข้าราชการตํารวจทีก่ ลั่นแกล้งร้องเรียนข้าราชการ
ตํารวจด้วยกันเอง ทั้งที่เป็นตัวการ หรือผู้ให้การสนับสนุน
- ผบ.ตร./ผอ.ศรส.ลต.ตร. สั่งการให้ดําเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยเฉียบขาดทุกราย
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บทที่ 4
ข้อหาความผิด
4.1 ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ผูแ้ ทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลําดับ
1.

2.

ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตัง้ เลขาธิการคณะกรรมการการ
เลือกตัง้ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง กรรมการ
การเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตั้ง ผู้อํานวยการประจําหน่วยเลือกตัง้
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัย หรือ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบตั ิงานในการเลือกตัง้ จงใจไม่
ปฏิบัตติ ามหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทําการอืน่ ใด เพื่อขัดขวาง
มิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ หรือคําสั่งของศาลอันเกีย่ วกับการเลือกตั้ง
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 20)

อัตราโทษ
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาทและให้ศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
สิบปี (มาตรา 137)

ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามา ใน
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ทะเบียนบ้านของตน เพื่อประโยชน์ในการเลือกตัง้ โดยมิชอบ
ไม่เกินสีห่ มืน่ บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
หากปรากฏว่ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้สันนิษฐาน
(มาตรา 138)
ว่าเป็นการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการ
เลือกตัง้ โดยมิชอบ
(1) การย้ายบุคคลตั้งแต่สบิ คนขึน้ ไปซึง่ ไม่มีชื่อสกุลเดียวกับเจ้า
บ้านเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเลือกตั้งที่จะมี
ขึ้นภายในสองปีนบั แต่วันทีย่ ้ายเข้ามา
(2) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยบุคคลนั้นมิได้อยูอ่ าศัยจริง
(3) การย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านโดยมิได้รบั ความ
ยินยอมจากเจ้าบ้าน (มาตรา 33)
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ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
3.
บุคคลซึ่งจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตัง้ หรือแบบบัญชีรายชือ่ ต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ (มาตรา 34)
ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรหรือเป็นผูม้ ีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับ
เลือกตัง้ ได้สมัครรับเลือกตัง้ หรือสมัครรับเลือกตัง้ โดยฝ่าฝืนมาตรา 34
(มาตรา 139)
4.

ลําดับ
5.

บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง ให้มีสิทธิสมัครรับเลือกตัง้
ในนามของพรรคการเมืองใดได้เพียงพรรคการเมืองเดียว และจะ
สมัครรับเลือกตัง้ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบัญชีรายชื่อ แบบใด
แบบหนึง่ ได้เพียงแบบเดียว และสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงเขตเลือกตั้งเดียว
ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้ หรือ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พบว่ามีการสมัครรับเลือกตัง้ อันเป็นการฝ่า
ฝืนความในวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขต
เลือกตัง้ หรือคณะกรรมการ การเลือกตั้งประกาศให้
บุคคลนั้นเป็นผู้สมัครตามมาตรา 37 หรือมาตรา 43 แล้วแต่กรณี
และให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ประกาศการรับสมัครเลือกตัง้ และให้นาํ ความในมาตรา 39 หรือ
มาตรา 44 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการตรวจพบการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งภายหลัง
การประกาศการรับสมัครเลือกตั้ง ให้นําความในมาตรา 40 หรือ
มาตรา 45 แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม (มาตรา 35)
ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นผู้มีลกั ษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง
ได้สมัครรับเลือกตัง้ หรือสมัครรับเลือกตั้งโดยฝ่าฝืน มาตรา 35
(มาตรา 139)
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
เมื่อผู้อํานวยการการเลือกตัง้ ประจําเขตเลือกตัง้ ได้ออกใบรับ
ให้แก่ผู้สมัครตามมาตรา 37 แล้ว ห้ามมิให้ผู้สมัครถอนการสมัครรับ

อัตราโทษ

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปีและปรับตัง้ แต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาทและให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด
สิบปี (มาตรา 139)

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปีและปรับตัง้ แต่สองหมื่น
บาทถึงสองแสนบาทและให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด
สิบปี (มาตรา 139)
อัตราโทษ
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เลือกตัง้ และให้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตัง้ ตกเป็นของกองทุน
เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
ห้ามมิให้ผู้สมัครตามวรรคหนึ่งยื่นใบสมัครรับเลือกตัง้ ในเขต
เลือกตัง้ นัน้ หรือเขตเลือกตัง้ อื่นอีก (มาตรา 38)
ผู้ใดรู้อยูแ่ ล้วว่าตนไม่มีสทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง ได้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้ง โดยฝ่าฝืนมาตรา 38 วรรคสอง
(มาตรา139)

6.

ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใช้จ่ายในการเลือกตัง้ เกิน
จํานวนค่าใช้จ่ายทีก่ ําหนดตามวรรคหนึง่ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้
รวมถึงบรรดาเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่บุคคลใด ๆ จ่ายหรือรับว่าจะ
จ่ายแทนหรือนํามาให้ใช้โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนเพื่อประโยชน์ในการ หา
เสียงเลือกตั้ง โดยความยินยอมของผูส้ มัครหรือพรรคการเมืองนั้นด้วย
ในกรณีทนี่ ําทรัพย์สินมาให้ใช้ ให้คํานวณตามอัตราค่าเช่าหรือ
ค่าตอบแทนตามปกติในท้องที่นั้นๆ (มาตรา 50 วรรคสาม)

ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปีและปรับตัง้ แต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาทและ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดสิบปี (มาตรา 139)

จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือปรับเป็นจํานวนสาม
เท่าของจํานวนเงินทีเ่ กินจํานวน
เงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนด แล้วแต่วา่ จํานวน
ใดจะมากกว่ากัน หรือทัง้ จําทั้ง
ปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ มีกาํ หนดห้าปี
(มาตรา 141)
7.
การจัดทําบัญชีรายรับและรายจ่ายของสมุห์บญ
ั ชีเลือกตัง้ ผู้ใด จําคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
เกินสองหมืน่ บาท และให้ศาลสั่ง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
(มาตรา 51 วรรคสอง)
มีกําหนดห้าปี และห้ามเป็น
สมุห์บญ
ั ชีเลือกตัง้ เป็นเวลาห้าปี
(มาตรา 142)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
8.
ภายในกําหนดเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตัง้ ผู้สมัคร
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
แต่ละคนและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อต้องยืน่ บัญชี ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้ง
รายรับและรายจ่ายที่สมุห์บญ
ั ชีเลือกตั้งจัดทําขึ้น โดยผู้สมัครหรือ
ปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิ
หัวหน้าพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ได้รับรองความถูกต้องบัญชีรายรับ เลือกตัง้ มีกาํ หนดห้าปี
และรายจ่ายอย่างน้อยต้องประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้จ่ายไป
(มาตรา 143 วรรคหนึง่ )

9.

ลําดับ
10.
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แล้วและทีย่ ังค้างชําระ รวมทั้งหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้ (มาตรา 52)
ถ้ารายการค่าใช้จ่ายที่ยื่นตามมาตรา 52 เป็นเท็จ
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี และ
(มาตรา 143 วรรคสอง)
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
ห้าปี (มาตรา 143 วรรคสอง)
ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึง่ อย่างใดเพื่อจูงใจ จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ ให้แก่ตนเอง หรือผู้สมัครอืน่ ปรับตัง้ แต่สองหมื่นบาทถึง
หรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว้น
สองแสนบาทและให้ศาลสัง่
การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการ
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
ดังต่อไปนี้
สิบปี (มาตรา 137 วรรคหนึ่ง)
(1) จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด
ในกรณีมกี ารฝ่าฝืนมาตรา
(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ 53 และศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
อื่นใดไม่วา่ จะโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด
ให้ลงโทษผู้กระทําการฝ่าฝืนให้
สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอืน่ ใด
ศาลสั่งจ่ายเงินสินบนนําจับไม่เกิน
(3) ทําการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ กึ่งหนึ่งจากจํานวนเงินค่าปรับแก่
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใ้ ด
ผู้แจ้งความนําจับ
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความ (มาตรา 137 วรรคสอง)
เท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด
(มาตรา 53)
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเรียกหรือรับทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อนื่ ใดเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ลงสมัครรับเลือกตัง้
อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผสู้ มัครอืน่ หรือ
พรรคการเมืองอื่นในการเลือกตั้ง และทําให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ห้ามมิให้ผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดลงสมัครรับเลือกตั้งหรือส่ง
ผู้สมัครรับเลือกตัง้ เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นหรือพรรคการเมืองอืน่ ใน
การหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามมาตรา 88

อัตราโทษ
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับและ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดสิบปี (มาตรา 144)
ในกรณีที่พรรคการเมือง
กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 54
ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ

23
(มาตรา 54)

11.

กรรมการ บริหารพรรคการเมือง
ของพรรคการเมืองนัน้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
และให้ถือเป็นเหตุที่จะยุบพรรค
การเมืองนั้น
(มาตรา 144 วรรคสอง)
จําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี
หรือปรับตัง้ แต่สองหมืน่ บาทถึง
หนึง่ แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้
มีกําหนดห้าปี (มาตรา 145)
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท (มาตรา 146)

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดยานพาหนะนําผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้ง
เพื่อการเลือกตัง้ หรือนํากลับไปจากทีเ่ ลือกตั้งโดยไม่ตอ้ งเสียค่าโดยสาร
ยานพาหนะหรือค่าจ้างซึ่งต้องเสียตามปกติ หรือจัดให้ผมู้ ีสิทธิเลือกตัง้
ไปยังที่เลือกตัง้ หรือกลับจากที่เลือกตั้งเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผมู้ ี
สิทธิเลือกตัง้ ไปลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด (มาตรา 55)
12.
ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีสว่ นช่วยเหลือ ในการหา
เสียงเลือกตั้งหรือกระทําการใด ๆ เพื่อประโยชน์แห่งการเลือกตั้งโดย
ประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองใด ทั้งนี้ เว้นแต่การกระทํานัน้ เป็นการช่วยราชการหรือ
เป็นการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของผู้นนั้ (มาตรา 56)
13.
ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้ตําแหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบด้วย
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
กฎหมายกระทําการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
พรรคการเมือง (มาตรา 57)
แสนบาทและให้ศาลสัง่ เพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
(มาตรา 137)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
14.
ห้ามมิให้ผู้ใดทําการโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ โดยวิธกี ารใด ๆ ไม่ว่าจะ จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตัง้ หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตัง้
ทั้งปรับ (มาตรา 147)
(มาตรา 58)
15.
ภายใต้บังคับมาตรา 59 ห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่ง ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 147)
เป็นของรัฐหรือในทีข่ องเอกชน โฆษณาหาเสียงเลือกตัง้ ทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทํากิจการอื่นที่
คณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนดให้รฐั สนับสนุน
ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทีม่ ีขนาด
หรือจํานวนไม่เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ กําหนด

24
16.

(มาตรา 60)
ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งรู้อยูแ่ ล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มี
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตัง้ นัน้ พยายามลงคะแนน
เลือกตัง้ หรือลงคะแนนเลือกตั้ง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหลักฐานอืน่ ที่มไิ ด้มไี ว้สาํ หรับตนหรือที่ปลอมแปลงขึ้นต่อ
กรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง (มาตรา 70)

17.

ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดใช้บัตรอืน่ ที่มิใช่บัตรเลือกตั้งตาม
มาตรา 61 ลงคะแนนเลือกตั้ง หรือใช้บัตรเลือกตั้งทีม่ ิใช่บัตรเลือกตั้ง
ที่ตนได้รับมาจากการแสดงตนตามมาตรา 64 ลงคะแนนเลือกตั้ง
(มาตรา 71 วรรคหนึ่ง)

21.

ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรเลือกตัง้ ใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง โดยไม่มี
อํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงว่ามีผมู้ าแสดงตน เพื่อลง คะแนนเลือกตัง้ โดย
ผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบตั รเลือกตัง้
เพิ่มขึ้นจากความจริง (มาตรา 74)

จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาทและให้ศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
สิบปี (มาตรา 137)

จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
(มาตรา 151)
18.
ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดนําบัตรเลือกตัง้ ออกไปจากที่
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
เลือกตัง้ (มาตรา 71 วรรคสอง)
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี (มาตรา 152)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
19.
ห้ามมิให้ผู้ใดจงใจทําเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สงั เกตโดยวิธีใดไว้ที่ จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
บัตรเลือกตั้ง (มาตรา 72)
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี (มาตรา 152)
20.
ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตร จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
เลือกตัง้ ที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว (มาตรา 73)
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 153)
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดห้าปี (มาตรา 152)

25
22.

23.

24.

ห้ามมิให้ผู้ใดนําบัตรเลือกตัง้ ที่ลงคะแนนเลือกตั้งแล้วแสดงต่อ
ผู้อื่น เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าได้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้ผู้ใด โดยไม่
มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 75)
ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือ
หน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตัง้ หรือเข้าไป ณ ที่
ลงคะแนนเลือกตัง้ หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าว ภายในกําหนดเวลาที่
จะลงคะแนนเลือกตัง้ ได้ (มาตรา 76)

จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 153)
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี (มาตรา 152)

ห้ามมิให้ผู้มสี ิทธิเลือกตั้งผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนน
เลือกตัง้ หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด (มาตรา 77)

จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี (มาตรา 152)
อัตราโทษ
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่ง
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
สิบปี (มาตรา 151)

ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
25. ตั้งแต่เวลาทีไ่ ด้เปิดและปิดหีบบัตรเลือกตั้งทีต่ ั้งไว้เพื่อการลงคะแนน
เลือกตัง้ หรือภายหลังที่ได้ปดิ หีบบัตรเลือกตัง้ นัน้ เพื่อรักษาไว้เมื่อการ
เลือกตัง้ ได้เสร็จสิน้ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด เปิดทําลาย ทําให้เสียหาย ทํา
ให้เปลี่ยนสภาพ หรือทําให้ไร้ประโยชน์ หรือนําไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้ง
หรือบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่
คณะกรรมการ ประจําหน่วยเลือกตัง้ ได้จัดทําโดยไม่มีอํานาจโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย (มาตรา 80)
26.
ห้ามมิให้กรรมการประจําหน่วยเลือกตัง้ จงใจนับบัตรเลือกตั้ง
หรือคะแนนเลือกตั้งให้ผดิ ไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกตั้ง
ให้ผิดไป หรือกระทําด้วยประการใดโดยมิได้มีอาํ นาจกระทําโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้บตั รเลือกตัง้ ชํารุดหรือเสียหายหรือให้เป็นบัตรเสีย
หรือกระทําการด้วยประการใด
แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่
ใช้ได้หรืออ่านบัตรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริงหรือทํารายงานการ
เลือกตั้งไม่ตรงความเป็นจริง (มาตรา 83)
27.
ผู้ใดไม่ปฏิบัตติ ามคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สั่งให้ระงับ
หรือแก้ไขการกระทําการใด ๆเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด อันอาจทําให้การเลือกตัง้ มิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม

จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาทและให้ศาลสัง่
เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนด
สิบปี (มาตรา 137)

จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

26
ถ้ามีผแู้ จ้งต่อเจ้าพนักงานตํารวจหรือเจ้าพนักงานตํารวจพบเห็นการ
กระทําตามวรรคหนึง่ และการกระทํานั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้เจ้าพนักงานตํารวจจับกุมและดําเนินคดีโดยเร็ว
และแจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตัง้ พิจารณาดําเนินการต่อไป (มาตรา 106)
28.
ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่สงั่ ให้ยดึ หรืออายัด
เงินหรือทรัพย์สนิ ของผูน้ ั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคําสัง่ กรณีที่
มีหลักฐานอันควรเชือ่ ได้วา่ ผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงินหรือ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการจูงใจให้ผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ให้แก่ผสู้ มัครหรือพรรคการเมืองใด หรือให้งดเว้นลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด หรือจัดเตรียมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อ
ดําเนินการดังกล่าว (มาตรา 107)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
29.
ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการ
เลือกตัง้ ทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ที่สงั่ ให้ดําเนินการ
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและป้องกันมิให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรมให้มีอํานาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เมื่อมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อตรวจ ค้น ยึด หรืออายัด
เอกสารทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานใด และในกรณีทมี่ ีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าหากเนิน่ ช้า เอกสาร ทรัพย์สิน
หรือพยานหลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน ทําลายหรือทําให้
เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม จะเข้าทําการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้
และต้องบันทึกพฤติการณ์แห่งกรณีไว้
(2) ขอให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้ง
รายงานการทําธุรกรรมของบุคคลทีน่ ่าจะเกี่ยวข้องกับการ
เลือกตัง้ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบหรือให้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นแจ้งให้
ทราบถึงการโอนเงินตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ
(มาตรา 112)

(มาตรา 154 วรรคหนึง่ )

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 147)

อัตราโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 154 วรรคหนึง่ )
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ผู้ใดกระทําการใดให้บุคคลอื่นล่วงรู้ข้อมูลที่คณะกรรมการ การ
เลือกตัง้ ได้รับตามมาตรา 112 (2) โดยมิใช่เป็นการปฏิบตั ิการตาม
อํานาจหน้าทีห่ รือตามกฎหมาย (มาตรา 154 วรรคสอง)
ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหาเสียงเลือกตั้ง
ในเรื่องทีไ่ ม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภา (มาตรา 123
วรรคหนึ่ง)

จําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 154 วรรคสอง)
30.
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดห้าปี
(มาตรา 157)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
31.
ห้ามมิให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วง
โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือ
เหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณี (มาตรา 136)
ทั้งปรับ (มาตรา 136)
32.

ผู้ใดกระทําการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใด
กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 140 วรรคหนึ่ง)
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการเพื่อจะแกล้งให้ผู้สมัครนัน้
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเพื่อไม่ให้มีการ ประกาศผลการเลือกตัง้
(มาตรา 140 วรรคหนึง่ )
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการแจ้งหรือให้ถ้อยคําต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้ (มาตรา 140 วรรคสาม)

33.

ผู้ใดจงใจกระทําด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือ
เสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย หรือกระทําด้วยประการใด ๆ แก่บตั รเสีย
เพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้
ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึง่ เป็นเจ้าพนักงานดําเนินการ
เลือกตัง้
(มาตรา 148)

จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่
เกินสีห่ มื่นบาท และให้ศาลสัง่ เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดห้าปี
จําคุกตัง้ แต่ห้าปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หนึง่ แสนบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสัง่ เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
จําคุกตัง้ แต่เจ็ดปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่หนึง่ แสนสี่หมื่นบาทถึง
สองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดยี่สิบปี
(มาตรา 140)
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกิน
สองหมืน่ บาท และให้ศาลสัง่ เพิก
ถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกาํ หนดห้าปี
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึง่ ปี
ถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสัง่ เพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
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(มาตรา 148)
34.
ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตัง้ จนถึงเวลาปิดการ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ลงคะแนนเลือกตั้งถ้ากรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเปิดเผยให้แก่ผู้ใด ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทราบว่าผู้มีสิทธิเลือกตัง้ ผู้ใดมาลงคะแนน
ทั้งปรับ (มาตรา 149)
หรือยังไม่มาลงคะแนนเพื่อเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองใด (มาตรา 149)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
35.
ผู้ใดเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของ
จําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับ
ประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อน ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจํา
วันเลือกตัง้ จนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตัง้
ทั้งปรับ (มาตรา 150)
(มาตรา 150)
36.
ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขต
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
เลือกตัง้ ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึง่
ปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท หรือ
วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
ทั้งจําทั้งปรับ
บทบัญญัติในวรรคหนึง่ ให้ใช้บังคับกับวันลงคะแนนตามมาตรา (มาตรา 155)
95 (การลงคะแนนล่วงหน้า) มาตรา 96 และมาตรา 97 (การเลือกตัง้
นอกเขต) ด้วย (มาตรา 155)
37.

38.

ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มกี ารเล่นการพนันขันต่อใด ๆ เกี่ยวกับผลของ จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ ห้าปี หรือ
การเลือกตัง้ (มาตรา 156)
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่ง
แสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ มีกาํ หนดห้าปี
(มาตรา 156)
ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะต้องห้ามที่จะ
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒสิ ภา ยินยอมให้ ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
องค์กรใดเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาดังกล่าวหรือผู้ใดกระทําไม่วา่ แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
ด้วยประการใด ๆ อันมีผลทําให้การสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปโดย สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
(มาตรา 161)
(มาตรา 161)
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4.2 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลําดับ
1.

ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
เมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมี
หน้าทีต่ ้องควบคุมไม่ให้ผซู้ ึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง
กระทําการอย่างใดอย่างหนึง่ อันเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ระเบียบ หรือประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึ่งอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม (มาตรา 18 วรรคสอง)
ในกรณีที่มหี ลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากรรมการบริหารพรรค จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
การเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 วรรคสอง
ปรับ ไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรือ
(มาตรา 105 วรรคหนึง่ )
ทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 105 วรรคหนึ่ง)

2.

พรรคการเมืองใดแอบอ้างว่าผู้ใดสมัครเป็นสมาชิกโดย
ผู้นั้นไม่รู้เห็นหรือไม่สมัครใจ (มาตรา 19 วรรคสอง)

3.

หัวหน้าพรรคการเมืองหรือนายทะเบียนสมาชิกพรรค
การเมืองผู้ใดจัดทําทะเบียนสมาชิกอันเป็นเท็จ
(มาตรา 19 วรรคสาม)

จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 106)
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 106)

4.

ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามมาตรา
๘ วรรคหนึง่ เข้าเป็นสมาชิกหรือดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรค
การเมือง หรือยอมให้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมือง (มาตรา 21 วรรคหนึง่ )
ห้ามมิให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามวรรคหนึง่ เข้าเป็นสมาชิกหรือ
ดํารงตําแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองหรือร่วมกระทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งในการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง (มาตรา 21 วรรคสอง)

จําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี (มาตรา 107)
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
(มาตรา 108)

5.
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ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
6.
ห้ามมิให้สมาชิกที่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือน
ประจํานอกจากข้าราชการการเมืองพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ หรือเจ้าหน้าทีอ่ ื่นของรัฐ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือตําแหน่งอืน่ ใด
ของพรรคการเมือง (มาตรา 21 วรรคสาม)
7.
ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะ
ให้เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ (มาตรา 22)
ในกรณีที่การฝ่าฝืนเป็นการกระทําเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (มาตรา 109 วรรคสอง )

8.

ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อนื่ ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ จากพรรคการเมืองหรือ
จากผู้ใด เพื่อยอมสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหนึ่ง (มาตรา 23)
9.
ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ ภาพเครื่องหมาย หรือถ้อยคําใน
ประการทีน่ ่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมือง หรือใช้
ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่า “พรรคการเมือง” หรืออักษร
ต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่า “พรรคการเมือง” ใน ดวงตรา ป้าย
ชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอืน่ หรือในข้อมูล
ทางการสื่อสารใด ๆ โดยมิได้เป็นพรรคการเมือง (มาตรา 25 )
ผู้ใดโดยเจตนาสมคบกันตัง้ แต่สิบห้าคนขึ้นไปดําเนินกิจการ
เช่นเดียวกับพรรคการเมือง หรือดําเนินการไม่วา่ ด้วยวิธีใดให้เข้าใจ
ว่าเป็นพรรคการเมืองโดยมิได้จดแจ้งการจัดตัง้ พรรคการเมือง
(มาตรา 110 วรรคสอง)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
๑๐. ห้ามมิให้พรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดาํ รงตําแหน่ง
ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ช่วยเหลือหรือ

อัตราโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
(มาตรา 108)

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 109 วรรคหนึ่ง)
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และให้ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ มีกาํ หนดห้าปี (มาตรา
109 วรรคสอง )
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 109)
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 110 วรรคหนึง่ )

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสีห่ มืน่ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 110 วรรคสอง)
อัตราโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทั้งจํา
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สนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือผู้เข้ารับการสรรหา
เป็นสมาชิกวุฒสิ ภาเพื่อให้ได้รบั เลือกตัง้ หรือได้รับการสรรหาเป็นสมาชิก
วุฒิสภา ทั้งนี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม (มาตรา 43)
11.
หัวหน้าพรรคการเมือง และกรรมการบริหารพรรคการเมืองจงใจไม่
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนติ ิภาวะพร้อมสําเนาหลักฐานที่พิสูจน์ ความมีอยู่จริงของ
ทรัพย์สินและหนี้สินในวันทีเ่ ข้ารับตําแหน่งวันที่สภาผู้แทนราษฎรสิน้
อายุ หรือถูกยุบหรือวันที่พ้นจากตําแหน่ง แล้วแต่กรณี รวมทั้งสําเนา
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีทผี่ ่านมา ในวัน
ยื่นให้ถกู ต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วนั ที่เข้ารับตําแหน่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีส่ ภา
ผู้แทนราษฎรสิน้ อายุ หรือถูกยุบหรือภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่พ้น
จากตําแหน่ง (มาตรา 49 )
หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใดไม่
ปฏิบัตติ ามมาตรา 49 หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สนิ และเอกสารประกอบด้วยข้อความ
อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงทีค่ วรแจ้งให้ทราบ
(มาตรา 112 วรรคสอง)
12.
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองต้องควบคุมไม่ให้พรรค
การเมืองและผูซ้ ึ่งพรรคการเมืองส่งเข้าสมัครรับเลือกตัง้ ใช้จ่ายเกิน
วงเงินตามทีบ่ ัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มาซึง่ สมาชิกวุฒิสภา
หัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้ใด
รู้เห็นหรือทราบว่ามีการกระทําตามวรรคหนึ่ง ต้องยับยั้งเพื่อมิให้มี
การกระทําดังกล่าว
ความในมาตรานี้ให้นําไปใช้บังคับกับประธานสาขาพรรคการเมืองและ
กรรมการสาขาพรรคการเมืองด้วย โดยอนุโลม (มาตรา 51)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
ในกรณีที่มหี ลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมือง
กรรมการบริหารพรรคการเมือง ประธานสาขาพรรคการเมือง หรือ
กรรมการสาขาพรรคการเมือง ผู้ใดมีส่วนรู้เห็น ปล่อยปละละเลย
หรือทราบว่ามีการกระทําตามมาตรา 51 วรรคสอง หรือวรรคสาม
แล้วแต่กรณี แต่มิได้ยับยัง้ เพื่อมิให้มีการกระทําดังกล่าว

ทั้งปรับ (มาตรา 111)

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 112)

อัตราโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 105 วรรคหนึ่ง)
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13.

14.

ลําดับ

15.

(มาตรา 105 วรรคหนึง่ )
ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบ
สัดส่วนให้จัดสรรเป็นจํานวนรวม โดยพิจารณาตามจํานวนผูส้ มัครรับ
เลือกตั้งที่พรรคการเมืองเสนอไว้ในบัญชีรายชื่อแต่ละบัญชีที่ยื่นต่อ
คณะกรรมการการเลือกตัง้
(2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตัง้ ให้จดั สรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
เป็นรายบุคคล
ค่าใช้จ่ายที่จดั สรรตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง
ห้ามมิให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองจัดสรรเงินเพือ่ เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผูส้ มัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง
ตาม (1) และ (2) เกินกว่าจํานวนทีก่ ําหนดไว้ในพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและการได้มา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 52)
การหารายได้จากการจัดกิจกรรมหาทุนของพรรคการเมือง
ต้องกระทําโดยเปิดเผยและแสดงวัตถุประสงค์ว่าเป็นการหาทุนของ
พรรคการเมืองอย่างชัดเจน และเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวจาก
ผู้สนับสนุนรายใดที่มีจํานวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้ถือเป็น
รายได้จากการบริจาค

จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 113)

จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรค
การเมือง หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดห้าปี (มาตรา 114)
อัตราโทษ

ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
เมื่อพรรคการเมืองได้ดําเนินกิจกรรมหาทุนในแต่ละครั้งเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้รายงานรายได้ที่หาได้และกิจกรรมที่จดั ขึน้ ต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่จัดกิจกรรมดังกล่าว
การรายงานตามวรรคสองให้ระบุชื่อบุคคลผู้สนับสนุนทาง
การเงินเป็นจํานวนตัง้ แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ ไป แก่กิจกรรมหาทุนนัน้ ด้วย
(มาตรา 54)
ภายใต้บังคับมาตรา 54 วรรคสาม การบริจาคแก่พรรค
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
การเมืองตั้งแต่หนึง่ พันบาทขึน้ ไป ให้กระทําโดยเปิดเผยชื่อผู้บริจาค ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
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16.

17.

และสามารถตรวจสอบได้
ห้ามมิให้หวั หน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค
การเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมืองหรือสมาชิกผู้ใด รับเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่เป็นการ
บริจาคโดยไม่ปรากฏชื่อผูบ้ ริจาคตามวรรคหนึง่ หรือทีบ่ ริจาคให้ตน
เป็นส่วนตัว (มาตรา 56)
ภายใต้บังคับมาตรา 54 วรรคสาม การบริจาคแก่พรรค
การเมืองตั้งแต่ห้าพันบาทขึน้ ไป ต้องเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อ
สาธารณชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตัง้
กําหนดการบริจาคแก่พรรคการเมืองตั้งแต่สองหมื่นบาทขึ้นไป
จะต้องบริจาคโดยวิธีการสั่งจ่ายเป็นตั๋วแลกเงิน หรือเช็คขีดคร่อม
(มาตรา 57)

จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรค
การเมือง หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้
ศาลสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มี
กําหนดห้าปี (มาตรา 114)
ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลบริจาคให้แก่พรรคการเมืองใด จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
พรรคการเมืองหนึ่ง เกินกว่าสิบล้านบาทต่อปี (มาตรา 59 วรรคหนึ่ง) ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรค
การเมือง หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดห้าปี (มาตรา 114)

ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
18. ในกรณีทนี่ ิตบิ ุคคลใดบริจาคให้แก่พรรคการเมืองตัง้ แต่หา้ ล้านบาท
ขึ้นไป จะต้องได้รับอนุมตั หิ รือสัตยาบันโดยมติที่ประชุม ผู้ถือหุน้ ของ
นิติบคุ คลนั้นหรือสมาชิกของนิตบิ ุคคลนั้น
(มาตรา 59 วรรคสอง)

19.

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรค
การเมือง หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดห้าปี (มาตรา 114)

อัตราโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่พรรค
การเมือง หรือทั้งจําทัง้ ปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมี
กําหนดห้าปี (มาตรา 114)
ห้ามมิให้หวั หน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรค
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
การเมือง หรือกรรมการสาขาพรรคการเมืองผู้ใด รับบริจาคจาก
ไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จํา
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเกินกว่าจํานวนที่กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ่ง ทั้งปรับ (มาตรา 115)
(มาตรา 59 วรรคสาม)
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20.
เมื่อมีการบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้พรรคการเมืองออกหลักฐานการ
รับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคตามแบบทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เมื่อมีการบริจาคแก่พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือกรรมการสาขาพรรคการเมือง ซึ่งเป็นผู้ที่
รับบริจาค ต้องจัดทําบันทึกการรับบริจาคไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งบันทึก
การรับบริจาคของพรรคการเมืองพร้อมเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่พรรค
การเมือง เพื่อนําส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมือง
ไว้ก่อนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับบริจาค
เมื่อพรรคการเมืองได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้จากการบริจาคแล้ว ให้ลงรายการการรับบริจาคในบัญชี
แสดงรายรับจากการบริจาคของพรรคการเมืองให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่รายการนั้นเกิดขึ้น และให้จัดส่งใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการ
รับบริจาคให้แก่ผู้บริจาคภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ออกบเสร็จรับเงินหรือ
หลักฐานการรับบริจาค
ในกรณีที่มีการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
จัดทําประกาศบัญชีรายชื่อผู้บริจาค และจํานวนเงิน รายการทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
ที่ได้รบั บริจาคในแต่ละสัปดาห์ ให้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงให้
แล้วเสร็จภายในวันทําการวันแรกของสัปดาห์ถดั มา แล้วปิดประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ของพรรคการเมืองเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน และจัดส่งประกาศดังกล่าวให้นายทะเบียนทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีป่ ระกาศ (มาตรา 60)
21.
ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง
รับบริจาคเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดอันอาจคํานวณเป็นเงิน
ได้ โดยรู้หรือควรจะรู้วา่ ได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (มาตรา 65)

22.

ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมือง
รับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทําการหรือสนับสนุนการกระทําอันเป็น

จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่
พรรคการเมือง หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตัง้ มีกาํ หนดห้าปี
(มาตรา 114)

อัตราโทษ

จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่น้อยกว่าสามเท่าของจํานวนเงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดอัน
อาจคํานวณเป็นเงินได้ที่ให้แก่
พรรคการเมือง หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีกําหนดห้าปี (มาตรา 114)
จําคุกตัง้ แต่สองปีถงึ สิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สหี่ มืน่ บาทถึงสองแสน

23.
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การบ่อนทําลายความมัน่ คงของราชอาณาจักร
ราชบัลลังก์ เศรษฐกิจของประเทศ หรือราชการแผ่นดิน หรือกระทํา
การอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเป็นการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ (มาตรา 66)
ห้ามมิให้สมาชิกซึง่ มิได้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง รับ
บริจาคหรือขอรับบริจาคจากผู้ซึ่งมิได้เป็นสมาชิก เว้นแต่ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าพรรคการเมือง
หรือคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และต้องปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้ (มาตรา 67)
ห้ามมิให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการการเมืองอื่น
ใช้สถานะหรือตําแหน่งหน้าที่เรี่ยไรหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้
พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยตนเอง (มาตรา 68 วรรคหนึ่ง)

บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ และ
ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี
(มาตรา 116)

จําคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรือ
ปรับตัง้ แต่สหี่ มืน่ บาทถึงสองแสน
บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกําหนด
ห้าปี (มาตรา 116)
24.
จําคุกตัง้ แต่สองปีถงึ สิบปี หรือ
ปรับตั้งแต่สหี่ มืน่ บาทถึงสองแสน
บาทหรือทั้งจําทัง้ ปรับ และให้ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด
ห้าปี (มาตรา 117)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
อัตราโทษ
25.
ห้ามมิให้พรรคการเมืองรับบริจาคเพื่อดําเนินกิจการของพรรค จําคุกตัง้ แต่สองปีถงึ สิบปี หรือ
การเมืองจาก
ปรับตั้งแต่สหี่ มืน่ บาทถึงสองแสน
(1) บุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย
บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ และให้
(2) นิตบิ ุคคลตามกฎหมายต่างประเทศทีป่ ระกอบธุรกิจหรือ ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มี
กิจการหรือจดทะเบียนสาขาอยู่ในหรือนอกราชอาณาจักร
กําหนดห้าปี (มาตรา 116)
(3) นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในราชอาณาจักร ซึ่งมีบุคคล
ผู้ไม่มีสญ
ั ชาติไทยมีทนุ หรือเป็นผู้ถอื หุน้ เกินกว่าร้อยละห้าสิบ ใน
กรณีที่เป็นบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การพิจารณาตามอนุมาตรานี้ ให้พิจารณาในวันก่อน
วันที่บริจาคโดยให้ถือทะเบียนผู้ถือหุ้น ของบริษัททีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในวันก่อนวันที่บริจาค
(4) องค์การหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั ทุนหรือได้รับเงินอุดหนุนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ดาํ เนินกิจการเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย หรือซึ่งมีผู้จัดการหรือ
กรรมการเป็นบุคคลผูไ้ ม่มีสญ
ั ชาติไทย
(5) บุคคล องค์การ หรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รับบริจาค เพื่อดําเนิน
กิจการของพรรคการเมือง หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมืองจาก
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บุคคล องค์การ หรือนิติบุคคลตาม (1) (2) (3) หรือ (4)
(6) บุคคล องค์การ หรือนิตบิ ุคคลตามทีก่ ําหนดในประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (มาตรา 69)
26.
ห้ามมิให้บุคคล องค์การ หรือนิตบิ ุคคลตามมาตรา 69 บริจาค
แก่พรรคการเมืองหรือสมาชิกผู้ใดเพื่อดําเนินกิจการของพรรค
การเมือง หรือเพื่อดําเนินกิจการในทางการเมือง
(มาตรา 70)
27.
ห้ามมิให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน
หรือกิจการทีร่ ัฐถือหุน้ ใหญ่หรือนิตบิ ุคคลอืน่ ตามที่กาํ หนดใน
ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตัง้ บริจาคแก่พรรคการเมือง
(มาตรา 71)
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
28. ห้ามมิให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ ุคคล ขอรับบริจาค หรือขอรับ
การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อนื่ ใดอันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้จากพรรคการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรค
การเมือง หรือสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผูด้ ํารง
ตําแหน่งทางการเมือง (มาตรา 90)

29.

30.

ในกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญมีคาํ สั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดแล้ว
ให้นายทะเบียนประกาศคําสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นในราชกิจจา
นุเบกษา และห้ามมิให้บุคคลใดใช้ชื่อ ชื่อย่อ หรือภาพเครื่องหมายพรรค
การเมืองซ้ํา หรือพ้อง หรือมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับชือ่ ชื่อย่อ หรือภาพ
เครือ่ งหมายพรรคการเมืองทีถ่ กู ยุบนัน้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ในการ
ดําเนินกิจการทางการเมือง หรือประโยชน์อนื่ ใดในทํานองเดียวกัน
(มาตรา 95 วรรคสาม)
ในกรณีที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ ตามบทบัญญัติ
ในหมวดนี้เว้นแต่กรณีตามมาตรา 92 (2) ให้หัวหน้าพรรคการเมือง
ส่งบัญชีและงบดุลรวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมือง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองสิ้นสภาพ เลิก หรือยุบ
และให้สาํ นักงานการตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน
หกเดือน นับแต่วันทีไ่ ด้รับแจ้งจากนายทะเบียน ถ้าสํานักงานการ

จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 118)
จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินสองแสนบาทหรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 119)

อัตราโทษ
กรณีนไี้ ม่มโี ทษทางอาญา แต่ต้อง
ชําระค่าปรับทางปกครองเป็น
จํานวนเงินสองเท่าของเงิน หรือ
มูลค่าทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
ใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้
ที่ตนได้รับ (มาตรา 131)
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ (มาตรา 120)

จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 121)

31.
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ตรวจเงินแผ่นดินชําระบัญชีไม่เสร็จสิน้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว
ให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกินหกเดือน (มาตรา 96 วรรคหนึ่ง)
ในกรณีที่พรรคการเมืองต้องยุบเพราะเหตุอันเนื่องมาจากการ จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ฝ่าฝืนมาตรา 42 วรรคสอง หรือมาตรา 82 หรือต้องยุบตามมาตรา ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้ จํา
94 ผู้ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของพรรคการเมืองทีถ่ ูก ทั้งปรับ (มาตรา 120)
ยุบไป จะจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็น
กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือมีส่วนร่วมในการจดแจ้งการ
จัดตัง้ พรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกไม่ได้ ทั้งนี้ ภายในกําหนดห้าปีนับแต่
วันที่พรรคการเมืองนั้นต้องยุบไป (มาตรา 97)

4.3 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ลําดับ
ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
1. ในการปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามพระราช บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการการเลือกตัง้ มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) ให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ความเห็นใน
การปฏิบตั ิงาน หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอืน่ ที่
เกีย่ วข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) ให้เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานตาม (1) เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริง หรือมาให้ถอ้ ยคํา หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการการ
เลือกตัง้ กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) ให้บุคคลใดมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคํา
หรือส่งเอกสารหลักฐาน หรือพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ภายใน
ระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(4) ขอความร่วมมือให้ศาลส่งเอกสาร หลักฐาน หรือ
พยานหลักฐานอืน่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
(5) เข้าไปหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลเข้าไปในทีเ่ ลือกตั้ง ที่ออกเสียง

อัตราโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา
26 (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ
(มาตรา 44)

38
ประชามติหรือสถานที่นบั คะแนนเลือกตัง้ หรือนับคะแนนการออก
เสียงประชามติ
(มาตรา 26)

ลําดับ
2.

3.

ผู้กระทําผิดและลักษณะการกระทําผิด
ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด และอนุกรรมการ
กระทําการอันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดในการเลือกตั้ง
หรือกระทําการหรือละเว้นกระทําการโดยทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัตหิ น้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการ
ออกเสียงประชามติ
ในกรณีที่บคุ คลตามวรรคหนึ่งกระทําการตามหน้าที่โดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ตอ้ งรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือ
ทางปกครอง
(มาตรา 29)
ผู้ใดขัดขวางการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการการเลือกตัง้
กรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจําจังหวัด
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด คณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการ ในการปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
ถ้าการขัดขวางการปฏิบตั ิงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยใช้
กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาํ ลังประทุษร้าย ผู้กระทําต้อง
ระวางโทษ
(มาตรา 43)

อัตราโทษ
จําคุกตัง้ แต่หนึ่งปีถงึ สิบปี และ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
(มาตรา 45)

จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
(มาตรา 43)

