การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานตารวจแห่งชาติ)

สานักงานตารวจแห่งชาติ
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คำำ�นำำ�
ตามที่่�รััฐธรรมนููญแห่่งราชอาณาจัักรไทย พุุทธศัักราช ๒๕๖๐ ได้้กำำ�หนดหน้้าที่่�และอำำ�นาจของ
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งที่่�เป็็นหััวใจสำำ�คััญในส่่วนของการจััดหรืือดำำ�เนิินการให้้มีีการจััดการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาผู้แ้� ทนราษฎร การเลืือกสมาชิิกวุุฒิสิ ภา การเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภาท้้องถิ่่น� และผู้้�บริิหารท้้องถิ่่น� และการออกเสีียง
ประชามติิ ซึ่่�งคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งมีีหน้้าที่่�ควบคุุมดููแลการเลืือกตั้้�งให้้เป็็นไปโดยสุุจริิตและเที่่�ยงธรรม
และเป็็นไปโดยชอบด้้วยกฎหมาย รวมทั้้�งมีีอำำ�นาจในการพิิจารณาเกี่่�ยวกัับการทุุจริิต หรืือฝ่่าฝืืนกฎหมายหรืือ
ระเบีียบในการเลืือกตั้้�งของผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง พรรคการเมืือง หรืือบุุคคลอื่่�นใด ทำำ�การสืืบสวนและไต่่สวน 
หรืือพิิจารณาชี้้ข� าดปััญหาหรืือข้้อโต้้แย้้งที่่เ� กิิดขึ้้น� เกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง� ต่่าง ๆ และคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� ได้้
มอบหมายให้้ สำำ�นักั งานตำำ�รวจแห่่งชาติิมีีหน้า้ ที่่ใ� นการรัักษาความปลอดภััยและความสงบเรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้ง�
ดัังนั้้�น  เพื่่�อให้้เกิิดความรู้้�ความเข้้าใจในส่่วนของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง อีีกทั้้�งเพื่่�อเป็็นการเตรีียม
ความพร้้อมในการปฏิิบััติิหน้้าที่่� ไม่่ว่่าจะเป็็นการเลืือกตั้้�งทั้้�งระดัับประเทศและระดัับท้้องถิ่่�นที่่�จะเกิิดขึ้้�นใน
อนาคต จึึงได้้สรุปหลั
ุ กั กฎหมายที่่สำ� ำ�คัญ
ั ในส่่วนของฐานความผิิดและบทกำำ�หนดโทษที่่เ� กี่่ย� วกัับกฎหมายเลืือกตั้้ง�
และพรรคการเมืือง เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการศึึกษา ทำำ�ความเข้้าใจข้้อกฎหมายในการปฏิิบัติั งิ านของข้้าราชการ
ตำำ�รวจต่่อไป
พลตำำ�รวจเอก

(ดำำ�รงศัักดิ์์�  กิิตติิประภััสร์์)
รองผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ
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๑. สรุุปหน้้าที่่�ตามพระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในส่่วนของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
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สรุุปหน้้าที่่�
ตามพระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
และระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในส่่วนของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๔ ในพระราชบััญญััติินี้้�
“องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น” หมายความว่่า
องค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด เทศบาล องค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บล กรุุงเทพมหานคร เมืืองพััทยา และ
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“สภาท้้องถิ่่�น” หมายความว่่า สภาองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััด สภาเทศบาล สภาองค์์การ
บริิ ห ารส่่ ว นตำำ�บ ล สภากรุุ ง เทพมหานคร
สภาเมืื อ งพัั ท ยา และสภาองค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่�น่ อื่่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“ผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่่น� ” หมายความว่่า นายกองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััด นายกเทศมนตรีี นายกองค์์การ
บริิหารส่่วนตำำ�บล ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร
นายกเมืื อ งพัั ท ยา และผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น หรืื อ
คณะผู้้�บริิหารองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น
ที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“หััวหน้้าพนัักงานส่่วนท้้องถิ่น่� ” หมายความว่่า
ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััด ปลััดเทศบาล
ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ปลััดกรุุงเทพมหานคร
ปลััดเมืืองพััทยา และหััวหน้้าพนัักงานหรืือหััวหน้้า
ข้้าราชการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�น
ที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า
คณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� ตามกฎหมายประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
“ผู้้�ตรวจการเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า ผู้้�ตรวจ
การเลืือกตั้้�งตามกฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
“ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััด”
หมายความว่่า ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�
จัังหวััดตามกฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
“นายอำำ�เภอ” หมายความรวมถึึงผู้้�อำำ�นวยการเขต
และปลััดอำำ�เภอผู้้�เป็็นหััวหน้้าประจำำ�กิ่่�งอำำ�เภอด้้วย
“เจ้้าหน้้าที่่รั� กั ษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่เ� ลืือกตั้้ง� ”
หมายความว่่ า  บุุ คค ลที่่� ไ ด้้ รัั บ แต่่ ง ตั้้� ง ให้้ ป ฏิิ บัั ติิ
หน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�งตาม
พระราชบััญญััตินี้ิ ้�

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

“ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า ผู้้�มีีสิิทธิิ
เลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“ผู้้�สมััคร” หมายความว่่า ผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง
เป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“ผู้้ไ� ด้้รับั เลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า ผู้้ไ� ด้้รับั เลืือกตั้้ง�
เป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“การเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า การเลืือกตั้้�ง
สมาชิิกสภาท้้องถิ่�น่ หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“วัันเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า วัันที่่�กำำ�หนดให้้
เป็็นวัันเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น
“เขตเลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า ท้้องที่่�ที่่�กำำ�หนด
เป็็นเขตเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น
“หน่่วยเลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า ท้้องที่่ที่่� กำ� ำ�หนด
ให้้ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งทำำ�การออกเสีียงลงคะแนน ณ
ที่่�เลืือกตั้้�งใดที่่�เลืือกตั้้�งหนึ่่�ง
“ที่่�เลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า สถานที่่�ที่่�กำ�ำ หนด
ให้้ทำำ�การออกเสีียงลงคะแนน และให้้หมายความ
รวมถึึงบริิเวณที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยรอบที่่�เลืือกตั้้�งด้้วย
“จัังหวััด” หมายความรวมถึึงกรุุงเทพมหานคร
ด้้วย
“อำำ�เภอ” หมายความรวมถึึงเขต และกิ่่ง� อำำ�เภอ
ด้้วย
“ตำำ�บล” หมายความรวมถึึงแขวงด้้วย
“ศาลากลางจัั งหวัั ด” หมายความรวมถึึ ง
ศาลาว่่าการกรุุงเทพมหานครด้้วย
“ที่่� ว่่ า การอำำ� เภอ” หมายความรวมถึึ ง
สำำ�นัักงานเขตและที่่�ว่่าการกิ่่�งอำำ�เภอด้้วย
2
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พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๒๘ ก่่อนวัันเลืือกตั้้ง� ไม่่น้อ้ ยกว่่ายี่่สิ� บวั
ิ นั
ให้้ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� โดยความเห็็นชอบของคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
แต่่ ง ตั้้� ง ผู้้�มีีสิิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง เป็็ น เจ้้ า พนัั ก งาน
ผู้้�ดำำ�เนิินการเลืือกตั้้�ง ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) คณะกรรมการประจำำ�หน่่ วยเลืื อกตั้้� ง
ไม่่น้้อยกว่่าห้้าคน มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวกัับการออกเสีียง
ลงคะแนนในที่่� เ ลืื อ กตั้้� ง และนัั บค ะแนนของ
หน่่วยเลืือกตั้้�งแต่่ละแห่่ง
(๒) เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยประจำำ�
ที่่�เลืือกตั้้�งอย่่างน้้อยสองคน เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�รัักษา
ความปลอดภััยและสนัับสนุนุ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่ข� อง
คณะกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง
หลัักเกณฑ์์ วิธีีิ การแต่่งตั้้�ง การฝึึกอบรม และ
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของเจ้้าพนัักงานผู้้�ดำำ�เนิินการ
เลืือกตั้้ง� ตามวรรคหนึ่่ง� ให้้เป็็นไปตามที่่ค� ณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�งกำำ�หนด
ในกรณีีที่่�กรรมการการเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� หรืือผู้้�ตรวจการเลืือกตั้้ง� พบเห็็น
ว่่ากรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�งหรืือเจ้้าหน้้าที่่�
รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�งผู้้�ใดปฏิิบััติิ
หรืือละเว้้นการปฏิิบััติิหน้้าที่่� หรืือกระทำำ�การใดที่่�
จะเป็็นเหตุุทำำ�ให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ
หรืือเที่่ย� งธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
ให้้แจ้้งผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นพิิจารณาเปลี่่�ยนกรรมการ
ประจำำ� หน่่ ว ยเลืื อ กตั้้� ง หรืื อ เจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ก ษา
ความปลอดภััยประจำำ�ที่่เ� ลืือกตั้้ง� ได้้ตามที่่เ� ห็็นสมควร
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ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ� หน้้าที่่�ของเจ้้าหน้้าที่่�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ฯมีีอำำ�นาจ รัั ก ษาความปลอดภัั ย
แต่่งตั้้ง� ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� เป็็นเจ้้าพนัักงาน ป ร ะ จำำ�ที่่� เ ลืื อ ก ตั้้� ง
ผู้้�ดำำ�เนิินการเลืือกตั้้�ง
**ข้้ อ ๕๓ แห่่ ง
ทั้้� ง นี้้� ต า ม ร ะ เ บีี ย บ ระเบีียบคณะกรรมการ
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย การเลืื อ กตั้้� ง ว่่ า ด้้ ว ย
การเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก สภาท้้ อ งถิ่่� น การเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาท้้องถิ่น่� หรืือผู้้�บริหิ าร
ข้้อ ๕๑ บััญญััติิว่่า เมื่่�อประกาศให้้มีี ท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นขององค์์กรปกครอง
ส่่ ว นท้้ อ งถิ่�่ น ใด ให้้ ผู้�้ อำ�ำ นวยการ
ก า ร เ ลืื อ ก ตั้้� ง ป ร ะ จำำ� อ ง ค์์ ก ร
ปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น ประสาน
กัับผู้้�บัั ญชาการตำำ� รวจนครบาล
หรืือผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจภููธรจัังหวััด
หรืื อหัั วหน้้ าสถานีี ตำำ� รวจหรืื อ
นายอำำ�เภอ หรืือหััวหน้้าส่่วนราชการอื่่น�
ในพื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ขอให้้ จัั ดเจ้้ าหน้้ าที่่�
ตำำ�รวจหรืือข้า้ ราชการหรืือเจ้้าหน้าที่่
้ �
ของรััฐที่่�เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง เป็็น
เจ้้ าหน้้ าที่่� รัั กษาความปลอดภััย
ประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้ง� อย่่างน้้อยที่่�เลืือกตั้้ง�
ละสองคน
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สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๑ นอกจากหน้้าที่่�ตามที่่�บััญญััติิ
ไว้้ในพระราชบััญญััติินี้้�หรืือตามที่่�คณะกรรมการ
การเลืือกตั้้ง� มอบหมายหรืือสั่่ง� การ ให้้ผู้้�ว่า่ ราชการ
จัังหวััด นายอำำ�เภอ และพนัักงานฝ่่ายปกครอง
หรืือตำำ�รวจตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณา
ความอาญามีีหน้้าที่่�รัักษาความสงบเรีียบร้้อย
และความปลอดภััยในการเลืือกตั้้�ง
ให้้ผู้�้บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ ผู้้�ว่่าราชการ
จัั ง หวัั ด หรืื อ นายอำำ� เภอ จัั ด ให้้ มีี เจ้้ า หน้้ า ที่่�
รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้�งตามที่่�
ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นร้้องขอ
มาตรา ๓๒ ในกรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ความผิิด
ตามพระราชบััญญััตินี้ิ ้� ให้้ผู้พ้� บการกระทำำ�ความผิิด
แจ้้งต่่อพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ  หรืือ
เจ้้าหน้้าที่่�รักั ษาความสงบเรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้ง�
หรืือเจ้้าหน้้าที่่รั� กั ษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่เ� ลืือกตั้้ง�
ถ้้าผู้้�พบการกระทำำ�ความผิิดตามวรรคหนึ่่�ง
เป็็ น เจ้้ า พนัั ก งานผู้้�ดำำ� เนิิ น การเลืื อ กตั้้� ง ตาม
มาตรา ๒๘ หรืื อ เจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ก ษาความสงบ
เรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้�ง ให้้ดำำ�เนิินการกล่่าวโทษ
หรืือดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ในกรณีีที่่�เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความสงบเรีียบร้้อย
ในการเลืือกตั้้ง� หรืือเจ้้าหน้้าที่่�รักั ษาความปลอดภััย
ประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง พบการกระทำำ�ความผิิดตาม
พระราชบััญญััติินี้้�ในวัันเลืือกตั้้�ง หรืือได้้รัับแจ้้ง
โดยมีีพยานหลัักฐานอัันน่่าเชื่่�อถืือ และผู้้�กระทำำ�
ความผิิดยัังปรากฏตััวอยู่่�ในบริิเวณที่่�เลืือกตั้้�ง
ให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ก ษาความสงบเรีียบร้้ อ ยหรืื อ
เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง
มีีอำำ�นาจจัับกุุมและควบคุุมตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ส่่งพนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการต่่อไป โดยให้้ถืือ
ว่่าเป็็นกรณีีพบการกระทำำ�ความผิิดซึ่�ง่ หน้้า
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- ให้้พนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือ
ตำำ� รวจตามประมวลกฎหมายวิิ ธีี
พิิจารณาความอาญามีีหน้้าที่่�รัักษา
ความสงบเรีียบร้้อยและความปลอดภััย
ในการเลืือกตั้้�ง
- ให้้ ผบ.ตร. จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�
รัั ก ษาความสงบเรีียบร้้ อ ยใน
การเลืื อ กตั้้� ง ตามที่่� ผู้�อำ้ �ำ นวยการ
การเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นร้้องขอ

หน้้ า ที่่� ข องเจ้้ า หน้้ า ที่่�
รัั ก ษ า ค ว า ม ส ง บ
เรีียบร้้อย
**ข้้ อ ๕๕ แห่่ ง
ระเบีียบคณะกรรมการ
การเลืื อ กตั้้� ง ว่่ า ด้้ ว ย
การเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก
ส ภ า ท้้ อ ง ถิ่่� น ห รืื อ
ผู้้�บริิ ห า ร ท้้ อ ง ถิ่่� น
พ.ศ. ๒๕๖๒

- บุุคคลทั่่ว� ไปพบการกระทำำ�ความผิิด
ให้้แจ้้งต่่อพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือ
ตำำ�รวจ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้ง� หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่เ� ลืือกตั้้ง�
- เจ้้าพนัักงานฯ หรืือเจ้้าหน้้าที่่�
รัักษาความปลอดภััยพบการกระทำำ�
ความผิิด ให้้ดำำ�เนิินการกล่่าวโทษหรืือ
ดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
- เมื่่� อ เจ้้ า พนัั ก งานฯ หรืื อ
เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย
(๑) พบการกระทำำ�ความผิิด หรืือ
(๒) ได้้รับั แจ้้งโดยมีีพยานหลัักฐาน
อัันน่่าเชื่่�อถืือและผู้้�กระทำำ�ความผิิด
ยัั ง ปรากฏตัั ว ในบริิ เวณที่่� เ ลืื อ กตั้้� ง
ผล มีีอำำ�นาจจัับกุมุ และควบคุุมตััว
ผู้้ก� ระทำำ�ความผิิดส่่งพนัักงานสอบสวน
ดำำ�เนิินการต่่อไป โดยให้้ถือื ว่่าเป็็นกรณีี
พบการกระทำำ�ค วามผิิ ด ซึ่่� ง หน้้ า
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พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สรุุปสาระสำำ�คััญ
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
มาตรา ๓๓ ในกรณีีที่่� ค ณะกรรมการ บุุคคลที่่�ปรากฏในมาตรา ๓๓
การเลืือกตั้้ง� ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััด แจ้้งว่่า มีีการกระทำำ�ความผิิดตาม
ผู้้�สมัั ค ร ผู้้�มีีสิิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง เจ้้ า หน้้ า ที่่� รัั ก ษา พระราชบััญญััตินี้ิ  ต่้� อ่ พนัักงานสอบสวน
ความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง หรืือเจ้้าหน้้าที่่� ให้้ พ นัั ก งานสอบสวนดำำ� เนิิ น การ
รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้�ง แจ้้งต่่อ สอบสวนทัั น ทีีโดยไม่่ ต้้ อ งมีีผู้้� ม า
พนัักงานสอบสวนว่่ามีีการกระทำำ�ความผิิดตาม ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ
พระราชบััญญััตินี้ิ ้� หรืือในกรณีีที่่�พนัักงานสอบสวน
ทราบถึึงการกระทำำ�ความผิิดตามพระราชบััญญััตินี้ิ ้�
ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการสอบสวนทัันทีี
โดยไม่่ต้้องมีีผู้้�มาร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ
มาตรา ๓๕ ใ น ก า ร ป ฏิิ บัั ติิ ห น้้ า ที่่� ต า ม บุุคคลตามที่่กำ� ำ�หนดในมาตรา ๓๕
พระราชบััญญััตินี้ิ ้� ให้้ผู้้�ตรวจการเลืือกตั้้ง� ผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�ซึ่ง่� ได้้รัับแต่่งตั้้ง� ให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ตาม
การเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััด ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� พระราชบััญญััติินี้้� เป็็นเจ้้าพนัักงาน
ประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น กรรมการ ตามประมวลกฎหมายอาญา
การเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
ประธานกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้ง� กรรมการ
ประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้ง� เจ้้าหน้้าที่่รั� กั ษาความปลอดภััย
ประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง และผู้้�ซึ่่�งได้้รัับแต่่งตั้้�งให้้ปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ตามพระราชบััญญััตินี้ิ ้� เป็็นเจ้้าพนัักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๓ ผู้้�สมััครผู้้�ใดยื่่�นบััญชีีรายรัับและ พนัั ก งานสอบสวนรัั บ แจ้้ ง เพื่่� อ
รายจ่่ายในการเลืือกตั้้�งโดยไม่่ถููกต้้องครบถ้้วน ดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมาย กรณีีผู้้�สมัคั ร
หรืือเมื่่�อผู้้�อำ�ำ นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััดมีี หรืือผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�
เหตุุอัันควรสงสััยหรืือได้้รัับแจ้้งโดยมีีหลัักฐานอััน จัังหวััดเห็็นว่่าผู้้�สมััครผู้้�ใดยื่่�นบััญชีี
สมควรว่่า ผู้้�สมััครผู้้�ใดใช้้จ่่ายในการเลืือกตั้้�งเกิิน รายรัับและรายจ่่ายในการเลืือกตั้้�ง
จำำ�นวนเงิินค่่าใช้้จ่่ายที่่�ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�ง โดยไม่่ถููกต้้องครบถ้้วน
ประจำำ�จัังหวััดประกาศกำำ�หนด ให้้ผู้้�อำำ�นวยการ
การเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััดทำำ�การสอบหาข้้อเท็็จจริงิ
ให้้แล้้วเสร็็จภายในหนึ่่�งร้้อยยี่่�สิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�
ครบกำำ�หนดยื่่�นบััญชีีรายรัับและรายจ่่ายในการ
เลืือกตั้้�ง หรืือภายในหนึ่่�งร้้อยแปดสิิบวัันนัับแต่่
วัันที่่�มีีเหตุุอันั ควรสงสััยหรืือได้้รับั แจ้้ง แล้้วแต่่กรณีี 
ถ้้าผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััดเห็็นว่่า
ผู้้�สมัคั รผู้้�นั้้น� มีีการกระทำำ�ดังั กล่่าว ให้้แจ้้งพนัักงาน
สอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมายต่่อไปโดยเร็็ว

หมายเหตุุ
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พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
ให้้ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััดรายงาน
การดำำ�เนิินการตามวรรคหนึ่่�งต่่อคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�งภายในเจ็็ดวัันนัับแต่่วัันที่่�รู้้�ผลการ
สอบหาข้้อเท็็จจริิง
ในการดำำ�เนิินการตามวรรคหนึ่่�ง ถ้้าเป็็นกรณีี
ที่่ผู้� �สมั
้ คั รผู้้�นั้้น� เป็็นผู้้ไ� ด้้รับั เลืือกตั้้ง�  ถ้้าคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้ง� เห็็นว่่าผู้้�นั้้น� กระทำำ�การตามที่่ถูู� กกล่่าวหา
ให้้คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งยื่่�นคำำ�ร้้องต่่อศาล
อุุทธรณ์์หรืือศาลอุุทธรณ์์ภาคเพื่่�อให้้มีีคำำ�สั่่ง� เพิิกถอน
สิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� และสั่่ง� ให้้มีีการเลืือกตั้้ง� ใหม่่
แทนสำำ�หรัับตำำ�แหน่่งที่่�ว่่าง แต่่ทั้้�งนี้้� ไม่่กระทบ
กัับกิิจการที่่�ผู้้�นั้้�นได้้กระทำำ�ไปในหน้้าที่่�ก่่อนวัันที่่�
ศาลอุุทธรณ์์หรืือศาลอุุทธรณ์์ภาคมีีคำำ�สั่่ง� ในการนี้้�
ให้้ศาลอุุทธรณ์์หรืือศาลอุุทธรณ์์ภาคพิิจารณาและ
มีีคำำ�สั่่�งภายในหนึ่่�งร้้อยแปดสิิบวัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้
รัับคำำ�ร้้อง คำำ�สั่่�งของศาลอุุทธรณ์์หรืือศาลอุุทธรณ์์
ภาคให้้เป็็นที่่�สุุด
กรณีีที่่�ผู้�ว่้ า่ ราชการจัังหวััดหรืือนายอำำ�เภอมีีเหตุุ
อัันควรสงสััยและมีีหลัักฐานที่่�น่่าเชื่่�อได้้ว่่าผู้้�สมััคร
ผู้้ใ� ดใช้้จ่า่ ยในการเลืือกตั้้ง� เกิินจำำ�นวนเงิินค่่าใช้้จ่า่ ย
ที่่�ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััดประกาศ
กำำ�หนด ให้้แจ้้งผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�
จัังหวััดเพื่่�อดำำ�เนิินการตามวรรคหนึ่่�งต่่อไป
มาตรา ๑๔๔ พ ร ะ ร า ช บัั ญ ญัั ติิ นี้้� ไ ม่่ มีีผ ล
กระทบต่่ อการดำำ�เนิิ นคดีีแพ่่ งต่่ อบุุ คคลใดที่่� มีี
ความรัับผิดิ ตามพระราชบััญญััติกิ ารเลืือกตั้้ง� สมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๕
และเพื่่�อประโยชน์์แห่่งการนี้้� ให้้ถือื ว่่าพระราชบััญญััติิ
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๕ ยัังมีีผลใช้้บัังคัับอยู่่�

6

����������������.indd 6

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

กรณีีบุุคคลกระทำำ�ความผิิดตาม
พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้ อ งถิ่่� น หรืื อ ผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น
พ.ศ. ๒๕๔๕ และการกระทำำ�นั้้น� ยัังเป็็น
ความผิิ ด ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ
การเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก สภาท้้ อ งถิ่่� น
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
ก็็ ใ ห้้ พ นัั ก งานสอบสวนมีีอำำ� นาจ
ดำำ�เนิินการต่่อไปตามพระราชบััญญััติิ
การเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก สภาท้้ อ งถิ่่� น
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๕
(หลัักการดำำ�เนิินคดีีคงค้้าง)
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พระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๒
การกระทำำ�ใด ๆ อัันเป็็นความผิิดตาม
พระราชบััญญััติกิ ารเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภาท้้องถิ่่น� หรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถ้้าการกระทำำ�นั้้�น
ยัังเป็็นความผิิดตามพระราชบััญญััตินี้ิ ้� ให้้พนัักงาน
สอบสวน พนัั ก งานอัั ย การ คณะกรรมการ
การเลืื อ กตั้้� ง และศาล มีีอำำ� นาจดำำ� เนิิ น การ
ต่่อไปตามพระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยให้้ถืือว่่าพระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๔๕
ยัังมีีผลใช้้บัังคัับอยู่่�

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

สรุุปหน้้าที่่� เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้�ง
๑) รัักษาความสงบเรีียบร้้อยภายในการเลืือกตั้้�งตามที่่� ผอ.การเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นร้้องขอ
๒) รัับแจ้้งการกระทำำ�ความผิิดตามพระราชบััญญััตินี้ิ ้�
๓) กล่่าวโทษหรืือดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
๔) จัับกุมุ และควบคุุมตััวผู้้ก� ระทำำ�ความผิิดเมื่่อ� พบการกระทำำ�ความผิิดหรืือได้้รับั แจ้้งโดยมีีหลัักฐาน
อัันน่่าเชื่่�อถืือ และผู้้�กระทำำ�ความผิิดยัังปรากฏตััวในบริิเวณที่่�เลืือกตั้้�ง
สรุุปหน้้าที่่� พนัักงานสอบสวน
รัับตัวั ผู้้�ถููกจัับและถููกควบคุุมตััวตามมาตรา ๓๒ วรรคท้้าย มาตรา ๓๓ และมาตรา ๖๓ และดำำ�เนิินการ
ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญาต่่อไป
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	ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� ว่่าด้้วยการเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภาท้้องถิ่่น� หรืือผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่น่�
พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
ข้้อ ๔ ในระเบีียบนี้้�
“องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ” หมายความว่่า องค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััด เทศบาล องค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
กรุุงเทพมหานคร เมืืองพััทยา และองค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“สภาท้้องถิ่่�น” หมายความว่่า สภาองค์์การบริิหาร
ส่่วนจัังหวััด สภาเทศบาล สภาองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
สภากรุุงเทพมหานคร สภาเมืืองพััทยา และสภาองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ อื่่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น” หมายความว่่า นายกองค์์การ
บริิหารส่่วนจัังหวััด นายกเทศมนตรีี นายกองค์์การบริิหาร
ส่่วนตำำ�บล ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร นายกเมืือง
พััทยา และผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นหรืือคณะผู้้�บริิหารองค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ อื่่�นที่่�มีีกฎหมายจััดตั้้�ง
“หััวหน้้าพนัักงานส่่วนท้้องถิ่่�น” หมายความว่่า
ปลัั ด องค์์ ก ารบริิ ห ารส่่ ว นจัั ง หวัั ด ปลัั ด เทศบาล
ปลััดองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล ปลััดกรุุงเทพมหานคร
ปลััดเมืืองพััทยา และหััวหน้้าพนัักงานหรืือหััวหน้้า
ข้้าราชการขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นอื่่�นที่่�มีี
กฎหมายจััดตั้้�ง
“คณะกรรมการการเลืื อกตั้้� ง” หมายความว่่ า
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งตามกฎหมายประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
“กรรมการการเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า กรรมการ
การเลืือกตั้้�งตามกฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง และให้้หมายความรวมถึึง
ประธานกรรมการการเลืือกตั้้�งด้้วย
“เลขาธิิการคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า
เลขาธิิการคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งตามกฎหมาย
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง�
“ผู้้�ตรวจการเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า ผู้้�ตรวจการ
เลืือกตั้้�งตามกฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
8
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
พ.ศ. 2562
“นายอำำ�เภอ” หมายความรวมถึึงผู้้�อำำ�นวยการเขต
และปลััดอำำ�เภอผู้้�เป็็นหััวหน้้าประจำำ�กิ่่�งอำำ�เภอด้้วย
“นายทะเบีียนอำำ�เภอ” หมายความว่่า นายทะเบีียน
อำำ�เภอตามกฎหมายว่่าด้้วยการทะเบีียนราษฎร
“นายทะเบีียนท้้องถิ่น่� ” หมายความว่่า นายทะเบีียน
ท้้องถิ่่�นตามกฎหมายว่่าด้้วยการทะเบีียนราษฎร
“เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง”
หมายความว่่า บุุคคลที่่ไ� ด้้รับั แต่่งตั้้ง� ให้้ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่รั� กั ษา
ความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�งตามกฎหมายว่่าด้้วย
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่�น่ หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
สมาชิิกสภาท้้องถิ่�น่ หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“ผู้้�สมััคร” หมายความว่่า ผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็น
สมาชิิกสภาท้้องถิ่�น่ หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“ผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า ผู้้�ได้้รัับเลืือกตั้้�ง
เป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่�น่ หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“ค่่าใช้้จ่า่ ย” หมายความว่่า ค่่าใช้้จ่า่ ยในการเลืือกตั้้ง�
ของผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“การเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า การเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“วัันเลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็นวััน
เลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“วัันออกเสีียงลงคะแนนใหม่่” หมายความว่่า วัันที่่�
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งกำำ�หนดให้้ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
ทำำ�การออกเสีียงลงคะแนนเลืือกตั้้�งผู้้�สมััคร
“เขตเลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า ท้้องที่่�ที่่�กำ�ำ หนดเป็็นเขต
เลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“หน่่วยเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า ท้้องที่่�ที่่�กำำ�หนด
ให้้ ผู้้�มีีสิิทธิิเลืื อกตั้้�งทำำ�การออกเสีียงลงคะแนน ณ
ที่่�เลืือกตั้้�งใดที่่�เลืือกตั้้�งหนึ่่�ง
“ที่่�เลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า สถานที่่�ที่่�กำำ�หนด
ให้้ทำำ�การออกเสีียงลงคะแนนและให้้หมายความรวมถึึง
บริิเวณที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยรอบที่่�เลืือกตั้้�งด้้วย

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
พ.ศ. 2562
“ที่่�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า สถานที่่�
ที่่�กำำ�หนดให้้ทำำ�การรัับสมััครรัับเลืือกตั้้�งผู้้�สมััครรัับ
เลืือกตั้้�งเป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
และให้้หมายความรวมถึึงบริิเวณที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยรอบ
ที่่�สมััครรัับเลืือกตั้้�งด้้วย
   “จัังหวััด” หมายความรวมถึึงกรุุงเทพมหานครด้้วย
“อำำ�เภอ” หมายความรวมถึึงเขตและกิ่่ง� อำำ�เภอด้้วย
“ตำำ�บล” หมายความรวมถึึงแขวงด้้วย
“ศาลากลางจัังหวััด” หมายความรวมถึึงศาลาว่่าการ
กรุุงเทพมหานครด้้วย
“ที่่�ว่า่ การอำำ�เภอ” หมายความรวมถึึงสำำ�นักั งานเขต 
และที่่�ว่่าการกิ่่�งอำำ�เภอด้้วย
“สำำ�นักั งาน” หมายความว่่า สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�งตามกฎหมายประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วย
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
“สำำ�นักั งานคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััด”
หมายความรวมถึึงสำำ�นักั งานคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง�
ประจำำ�กรุุงเทพมหานครด้้วย
“บััตรเลืือกตั้้ง� ” หมายความว่่า บััตรเลืือกตั้้ง� สมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
“หีีบบััตรเลืือกตั้้�ง” หมายความรวมถึึงสิ่่�งที่่�ใช้้แทน
หีีบบััตรเลืือกตั้้�งด้้วย
ข้้อ ๕๑ เมื่่�อประกาศให้้มีีการเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นใด ให้้ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นประสานกัับผู้้�บััญชาการ
ตำำ�รวจนครบาลหรืือผู้้บั� งั คัับการตำำ�รวจภููธรจัังหวััด หรืือ
หััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจหรืือนายอำำ�เภอ หรืือหััวหน้้าส่่วน
ราชการอื่่�นในพื้้�นที่่�เพื่่�อขอให้้จััดเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจหรืือ
ข้้าราชการหรืือเจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐที่่�เป็็นผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง
อย่่างน้้อยที่่�เลืือกตั้้�งละสองคน

10

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

ให้้ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจนครบาล
หรืือผู้้�บัังคัับการตำำ�รวจภููธรจัังหวััด
หรืือหััวหน้้าสถานีีตำำ�รวจ ในพื้้�นที่่จั� ดั
เจ้้าหน้้าที่่ตำ� ำ�รวจหรืือข้้าราชการหรืือ
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐที่่เ� ป็็นผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง�
เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความปลอดภััย
ประจำำ�ที่่� เ ลืื อ กตั้้� ง อย่่ า งน้้ อ ยที่่�
เลืือกตั้้�งละสองคน เมื่่�อได้้รัับการ
ประสานจากผู้้�อำำ�นวยการเลืือกตั้้�ง
ประจำำ�องค์์กรท้้องถิ่่�น
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
สรุุปสาระสำำ�คััญ
พ.ศ. 2562
ข้้อ ๕๓ ให้้เจ้้าหน้้าที่่�รักั ษาความปลอดภััยประจำำ� หน้้าที่่�และอำำ�นาจของเจ้้าหน้้าที่่�
ที่่�เลืือกตั้้�งมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจดัังนี้้�
รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่เ� ลืือกตั้้ง�
(๑) รัักษาความปลอดภััยและความสงบเรีียบร้้อย
บริิเวณที่่�เลืือกตั้้�ง
(๒) สนัับสนุนุ การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�ของคณะกรรมการ
ประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง
(๓) รัักษาความปลอดภััยบััตรเลืือกตั้้�ง หีีบบััตร
เลืือกตั้้�ง เอกสาร และอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องตลอดระยะ
เวลาจนเสร็็จสิ้้�นภารกิิจ
(๔) รัับแจ้้งเหตุุในกรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ความผิิดตาม
กฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นในวัันเลืือกตั้้�ง
(๕) จัับกุุมและควบคุุมตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดส่่ง
พนัักงานสอบสวนในกรณีีที่่�ได้้พบการกระทำำ�ความผิิด
ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นในวัันเลืือกตั้้�ง หรืือได้้รัับแจ้้ง
โดยมีีพยานหลัักฐานอัันน่่าเชื่่อ� ถืือและผู้้ก� ระทำำ�ความผิิด
ยัังปรากฏตััวอยู่่�ในบริิเวณที่่�เลืือกตั้้�ง โดยให้้ถืือว่่าเป็็น
กรณีีพบการกระทำำ�ความผิิดซึ่�ง่ หน้้า
ในกรณีีที่่�กรรมการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� หรืือผู้้�ตรวจการเลืือกตั้้ง� พบเห็็นว่่าเจ้้าหน้้าที่่�
รัักษาความปลอดภััยประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�งผู้้�ใดปฏิิบััติิหรืือ
ละเว้้นการปฏิิบัติั หิ น้้าที่่� หรืือกระทำำ�การใดที่่�จะเป็็นเหตุุ
ทำำ�ให้้การเลืือกตั้้�งมิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริิตหรืือเที่่�ยงธรรม
หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย ให้้นำำ�ความใน
ข้้อ ๔๘ มาใช้้บัังคัับโดยอนุุโลม
ข้้อ ๕๔ ให้้ ผู้�ว่้ ่ า ราชการจัั ง หวัั ด นายอำำ� เภอ
และพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจตามประมวล
กฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญามีีหน้้าที่่รั� กั ษาความสงบ
เรีียบร้้อยและความปลอดภััยในการเลืือกตั้้�ง
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการเลืือกตั้้ง� เป็็นไปด้้วยความสงบ
เรีียบร้้อย ให้้ผู้�อำ้ ำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� ร้้องขอให้้ผู้บั้� ญั ชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ
ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดหรืือนายอำำ�เภอ จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�
รัักษาความสงบเรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้ง� ตามสภาพพื้้�นที่่�
และความเหมาะสม

หมายเหตุุ
*มาตรา 28 แห่่ง
พระราชบััญญััติิการ
เ ลืื อ ก ตั้้� ง ส ม า ชิิ ก
สภาท้้ อ งถิ่่� น หรืื อ
ผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น
พ.ศ. 2562

ให้้ตำำ�รวจมีีหน้้าที่่รั� กั ษาความสงบ
เรีียบร้้ อ ยและความปลอดภัั ย ใน
การเลืือกตั้้�งตามประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิจิ ารณาความอาญา
ให้้ผู้้�บััญชาการตำำ�รวจแห่่งชาติิ
จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความสงบ
เรีียบร้้อยในการเลืือกตั้้�งตามสภาพ
พื้้� น ที่่� แ ละความเหมาะสม เมื่่� อ
ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ร้้องขอ
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
สรุุปสาระสำำ�คััญ
พ.ศ. 2562
ข้้อ ๕๕ ให้้เจ้้าหน้้าที่่�รัักษาความสงบเรีียบร้้อย หน้้าที่่�และอำำ�นาจของเจ้้าหน้้าที่่�
มีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจดัังนี้้�
รัักษาความสงบเรีียบร้้อย
(๑) รัักษาความปลอดภััยและความสงบเรีียบร้้อย
ภายในเขตเลืือกตั้้�ง
(๒) อำำ�นวยความสะดวกและจััดระเบีียบการจราจร
(๓) สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่น่� และผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่�น่ ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
(๔) รัับแจ้้งเหตุุในกรณีีที่่�มีีการกระทำำ�ความผิิดตาม
กฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่ ในวัันเลืือกตั้้�ง
(๕) จัับกุุมและควบคุุมตััวผู้้�กระทำำ�ความผิิดส่่ง
พนัักงานสอบสวนในกรณีีที่่�ได้้พบการกระทำำ�ความผิิด
ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น
หรืื อ ผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น ในวัั น เลืื อ กตั้้� ง หรืื อ ได้้ รัั บ แจ้้ ง
โดยมีีพยานหลัักฐานอัันน่่าเชื่่อ� ถืือและผู้้ก� ระทำำ�ความผิิด
ยัังปรากฏตััวอยู่่�ในบริิเวณที่่�เลืือกตั้้�ง โดยให้้ถืือว่่าเป็็น
กรณีีพบการกระทำำ�ความผิิดซึ่่�งหน้้า
ให้้เจ้้าหน้้าที่่�รักั ษาความสงบเรีียบร้้อยพ้้นจากหน้้าที่่�
เมื่่�อคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งประจำำ�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นได้้รัับมอบบััตรเลืือกตั้้�ง หีีบบััตรเลืือกตั้้�ง
และวััสดุุอุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งเสร็็จสิ้้�นแล้้ว
ข้้อ ๑๔๘ ในกรณีีมีีผู้้�ทักั ท้้วงหรืือกรรมการประจำำ�
หน่่วยเลืือกตั้้ง� สงสััยว่่าผู้้ม� าแสดงตนไม่่ใช่่ผู้้�มีีชื่่อ� ในบััญชีี
รายชื่่อ� ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� (ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๕) ให้้คณะกรรมการ
ประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�งประชุุมและวิินิิจฉััยชี้้�ขาดว่่าผู้้�ถููก
ทัักท้้วงหรืือผู้้�ถููกสงสััยเป็็นผู้้�มีีชื่่อ� ในบััญชีีรายชื่่อ� ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิ
เลืือกตั้้ง� หรืือไม่่ หากคณะกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้ง�
วิินิิจฉััยว่่าผู้้�ถููกทัักท้้วงหรืือผู้้�ถููกสงสััยเป็็นผู้้�ไม่่มีีสิิทธิิ
เลืือกตั้้�งในหน่่วยเลืือกตั้้�งนั้้�น ให้้คณะกรรมการประจำำ�
หน่่วยเลืือกตั้้ง� ทำำ�บัันทึึกคำำ�วินิิ จิ ฉััยลงในรายงานเหตุุการณ์์
ประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง (ส.ถ./ผ.ถ. ๕/๓) แต่่ถ้้าผู้้�ถููกทัักท้้วง
หรืือผู้้�ถููกสงสััยรู้้�อยู่่�แล้้วว่่าตนเป็็นผู้้�ไม่่มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งใน
หน่่วยเลืือกตั้้�งนั้้�น  พยายามออกเสีียงลงคะแนนหรืือ

12

หมายเหตุุ
*มาตรา 28 แห่่ง
พระราชบััญญััติิการ
เ ลืื อ ก ตั้้� ง ส ม า ชิิ ก
สภาท้้ อ งถิ่่� น หรืื อ
ผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น
พ.ศ. 2562

คณะกรรมการประจำำ� หน่่ ว ย
เลืือกตั้้�ง มีีอำำ�นาจแจ้้งความร้้องทุุกข์์
กล่่ า วโทษกัั บ พนัั ก งานสอบสวน
ดำำ�เนิินการกัับผู้้�ไม่่มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
ในหน่่ ว ยเลืื อ กตั้้� ง นั้้� น พยายาม
ออกเสีียงลงคะแนนหรืือออกเสีียง
ลงคะแนนโดยแสดงบััตรประจำำ�ตััว
ประชาชนหรืือหลัักฐานอื่่�นที่่�มิิได้้
มีีไว้้สำำ�หรัับตนหรืือที่่�ปลอมแปลงขึ้้�น
ต่่อกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
พ.ศ. 2562
ออกเสีียงลงคะแนนโดยแสดงบัั ต รประจำำ�ตัั ว
ประชาชนหรืือหลัักฐานอื่่�นที่่�มิิได้้มีีไว้้สำำ�หรัับตนหรืือที่่�
ปลอมแปลงขึ้้�นต่่อกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง
ให้้คณะกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�งเป็็นผู้้�มีีอำำ�นาจ
กระทำำ�การแทนคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งในฐานะ
ผู้้�เสีียหาย แจ้้งความร้้องทุุกข์์กล่่าวโทษต่่อพนัักงาน
สอบสวน ดำำ�เนิินคดีีแก่่ผู้้�กระทำำ�การดัังกล่่าว
ถ้้าคณะกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้ง� ประชุุมและ
วิินิจิ ฉััยชี้้ข� าดว่่าผู้้�ถููกทัักท้้วงหรืือผู้้�ถููกสงสััยเป็็นผู้้�มีีชื่่อ� ใน
บััญชีีรายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง ให้้มอบบััตรเลืือกตั้้�งให้้
ผู้้�นั้้น� เพื่่�อไปออกเสีียงลงคะแนนและให้้บันั ทึึกคำำ�วินิิ จิ ฉััย
ลงในรายงานเหตุุการณ์์ประจำำ�ที่่�เลืือกตั้้�ง (ส.ถ./ผ.ถ.
๕/๓) ด้้วย
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	ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วยการสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ข้้อ ๔ ในระเบีียบนี้้�
“คณะกรรมการ” หมายความว่่า คณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�ง
“กรรมการ” หมายความว่่า กรรมการการเลืือกตั้้�ง
และให้้หมายความรวมถึึงประธานกรรมการการเลืือกตั้้ง�
ด้้วย
“กฎหมายเกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง� และพรรคการเมืือง”
หมายความว่่า กฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้ง� สมาชิิกสภา
ผู้้แ� ทนราษฎร กฎหมายว่่าด้้วยการได้้มาซึ่่ง� สมาชิิกวุุฒิสิ ภา
กฎหมายว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง กฎหมาย
ว่่าด้้วยพรรคการเมืือง กฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้ง� สมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น และให้้หมายความ
รวมถึึงกฎหมายว่่าด้้วยการออกเสีียงประชามติิด้้วย
“เลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า การเลืือกตั้้�งสมาชิิก
สภาผู้้�แทนราษฎร สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่น่� และให้้หมายความรวมถึึงการเลืือกสมาชิิกวุุฒิสิ ภา
และการออกเสีียงประชามติิ แล้้วแต่่กรณีี
“วัันเลืือกตั้้�ง” หมายความว่่า วัันที่่�กำำ�หนดให้้เป็็น
วัันเลืือกตั้้�ง วัันออกเสีียงประชามติิ และให้้หมายความ
รวมถึึงวัันที่่�ประกาศกำำ�หนดให้้เป็็นวัันเลืือกสมาชิิก
วุุฒิิสภาในแต่่ละระดัับ แล้้วแต่่กรณีี
“ผู้้�ร้อ้ ง” หมายความว่่า บุุคคลที่่ก� ล่่าวหาว่่ามีีการกระทำำ�
อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืือง หรืือการกระทำำ�อััน
อาจเป็็นเหตุุให้้การเลืือกตั้้�งมิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริิตหรืือ
เที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
“ผู้้�ถููกร้้อง” หมายความว่่า บุุคคลที่่�ถููกกล่่าวหาว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
เกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง� และพรรคการเมืือง หรืือการกระทำำ�
อัันอาจเป็็นเหตุุให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ หรืือ
เที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย และให้้
หมายความรวมถึึงผู้้�สมัคั รและสมาชิิกสภาผู้้แ� ทนราษฎร
สมาชิิกวุุฒิสิ ภา สมาชิิกสภาท้้องถิ่่น� หรืือผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่่น�
หรืือพรรคการเมืืองที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากการกระทำำ�
ดัังกล่่าว
14
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
“คำำ�ร้อ้ ง” หมายความว่่า คำำ�กล่่าวหาว่่ามีีการกระทำำ�
อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การเลืือกตั้้ง� และพรรคการเมืือง หรืือการกระทำำ�อันั อาจ
เป็็นเหตุุให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ หรืือเที่่ย� งธรรม
หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย และให้้หมายความ
รวมถึึงคำำ�ร้้องคััดค้้านหรืือคำำ�คััดค้้านด้้วย
“เหตุุอันั ควรสงสััยหรืือความปรากฏ” หมายความว่่า
การได้้รับท
ั ราบข้้อมููลหรืือหลัักฐานพอสมควรจากการ
แจ้้งเบาะแส  หรืือประการอื่่�นใด รวมถึึงเหตุุที่่�เกิิดขึ้้�น
ซึ่่ง� หน้้าว่่ามีีการกระทำำ�ใดอัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบัติั ิ
ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืือง
หรืื อ จะมีีผลให้้ ก ารเลืื อ กตั้้� ง มิิ ไ ด้้ เ ป็็ น ไปโดยสุุ จริิ ต
หรืือเที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
“การตรวจมููลกรณีี” หมายความว่่า การแสวงหา
พยานหลัักฐานหรืือข้้อมููลในเบื้้อ� งต้้นเพีียงที่่�จะทราบว่่า
มีีการกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายเกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง�
และพรรคการเมืือง หรืือการกระทำำ�อัันอาจเป็็นเหตุุ
ให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ หรืือเที่่�ยงธรรม หรืือ
เป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย และมีีพยานหลัักฐาน
หรืือข้้อมููลเพีียงพอที่่�จะดำำ�เนิินการสืืบสวนหรืือไต่่สวน
ต่่อไปหรืือไม่่
“การสืืบสวน” หมายความว่่า การแสวงหาข้้อเท็็จจริงิ
ซึ่ง่� ผู้้�มีีหน้้าที่่ก� ระทำำ�การได้้ปฏิิบัติั ไิ ปตามหน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจ 
เพื่่�อป้้องกััน ปราบปราม และเพื่่�อที่่จ� ะทราบรายละเอีียด
ว่่ามีีการกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการ
เลืือกตั้้ง� และพรรคการเมืือง หรืือการกระทำำ�อันั อาจเป็็น
เหตุุให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ หรืือเที่่�ยงธรรม
หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
“การสอบสวน” หมายความว่่า การรวบรวมพยาน
หลัักฐานและการดำำ�เนิินการทั้้ง� หลายอื่่น� ตามบทบััญญััติิ
แห่่งประมวลกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญา ซึ่ง่� พนัักงาน
สอบสวนได้้ทำำ�ไปเกี่่�ยวกัับความผิิดที่่�กล่่าวหา เพื่่�อที่่�จะ
ทราบข้้อเท็็จจริงิ หรืือพิิสููจน์ค์ วามผิิดและเพื่่�อจะเอาตััว
ผู้้�กระทำำ�ผิิดมาฟ้้องลงโทษ
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
“การไต่่สวน” หมายความว่่า การแสวงหา รวบรวม
และการดำำ�เนิินการอื่่น� ใด ซึ่่ง� ผู้้�มีีหน้้าที่่ก� ระทำำ�การได้้ปฏิิบัติั ิ
ไปตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ  เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อเท็็จจริิง
และพยานหลัักฐาน
“คำำ�วิิ นิิ จ ฉัั ย ” หมายความว่่ า  คำำ�วิิ นิิ จ ฉัั ย ของ
คณะกรรมการในการวิินิิจฉััยชี้้�ขาดสำำ�นวนการสืืบสวน
หรืือไต่่สวนตามระเบีียบนี้้�
“อิิเล็็กทรอนิิกส์์” หมายความว่่า การประยุุกต์์ใช้้
วิิธีีการทางอิิเล็็กตรอน ไฟฟ้้า คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า หรืือ
วิิธีีอื่่น� ใดในลัักษณะคล้้ายกััน และให้้หมายความรวมถึึง
การประยุุกต์์ใช้้วิธีีิ การทางแสง หรืือวิิธีีการทางแม่่เหล็็ก
หรืืออุุปกรณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการต่่าง ๆ
เช่่นว่่านั้้�น
“เลขาธิิการ” หมายความว่่า เลขาธิิการคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�ง
“คณะกรรมการช่่วยตรวจสอบสำำ�นวน” หมายความว่่า
คณะกรรมการช่่ ว ยตรวจสอบสำำ� นวนการสืื บส วน
การไต่่สวน การรัับฟังั คำำ�ชี้แ้� จง หรืือพยานหลัักฐานแทน
คณะกรรมการตามกฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้ง� สมาชิิก
สภาผู้้�แทนราษฎร
“คณะอนุุ ก รรมการวิิ นิิ จ ฉัั ย ” หมายความว่่ า
คณะอนุุกรรมการวิินิิจฉััยชี้้�ขาดปััญหาหรืือข้้อโต้้แย้้ง
ซึ่่�งได้้รับั การแต่่งตั้้�งโดยคณะกรรมการ
“เอกอััครราชทููต” หมายความรวมถึึง ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
สำำ�นัักงานการค้้าและเศรษฐกิิจไทยด้้วย
“ผู้้�อำำ� นวยการ” หมายความว่่ า ผู้้�อำำ� นวยการ
การเลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััด ที่่�จััดให้้มีีการเลืือกตั้้�ง
“เจ้้าพนัักงาน” หมายความว่่า บุุคคลที่่ค� ณะกรรมการ
แต่่งตั้้�งให้้มีีอำำ�นาจในการสืืบสวนสอบสวนไต่่สวน
หรืือดำำ�เนิินคดีี ตามมาตรา ๔๒ แห่่งพระราชบััญญััติิ
ประกอบรััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง�
พ.ศ. ๒๕๖๐
“พนัักงาน” หมายความว่่า พนัักงานของสำำ�นักั งาน
และให้้หมายความรวมถึึงข้้าราชการ พนัักงาน หรืือ
ลููกจ้้างของหน่่วยงานของรััฐ ซึ่่�งมาช่่วยปฏิิบััติิงานใน
สำำ�นัักงาน
16
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
   “ผู้้�สมััคร” หมายความว่่า ผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็น
สมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น แล้้วแต่่กรณีี  และให้้หมายความ
รวมถึึงผู้้�สมััครรัับเลืือกสมาชิิกวุุฒิสิ ภาด้้วย
“สำำ�นักั งาน” หมายความว่่า สำำ�นักั งานคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�ง
“สถานเอกอััครราชทููต” หมายความรวมถึึง สำำ�นักั งาน
การค้้าและเศรษฐกิิจไทยด้้วย
“หน่่วยงานของรััฐ” หมายความว่่า กระทรวง ทบวง
กรม ราชการส่่วนภููมิิภาค ราชการส่่วนท้้องถิ่่น�  รััฐวิิสาหกิิจ 
และหน่่วยงานอื่่�นของรััฐ
“จัังหวััด” หมายความรวมถึึงกรุุงเทพมหานครด้้วย
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ข้้อ ๗ เจ้้าพนัักงานมีีหน้้าที่่�และอำำ�นาจ ดัังต่่อไปนี้้� เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจหรืือพนัักงาน
(๑) สอดส่่อง และรวบรวมข้้อมููลหรืือรายละเอีียด สอบสวน มีีหน้้าที่่�
อัันเกี่่ย� วกัับบุคค
ุ ล เครืือข่่าย ภููมิิประเทศ ความเคลื่่�อนไหว ๑) ดำำ�เนิินร่่วมกัับเจ้้าพนัักงาน
หรืือกิิจกรรมของบุุคคล พรรคการเมืือง รวมทั้้�งข้้อพิิรุธุ ในการค้้น จัับ คุุมขััง หรืือ
อัันควรสงสััยใด ๆ โดยทำำ�เป็็นบัันทึึกรายละเอีียด ๒) ดำำ�เนิินการการค้้น จัับ คุมุ ขััง
เก็็บรวบรวมไว้้ เพื่่�อประโยชน์์ในทางที่่จ� ะนำำ�มาใช้้ในการ  ตามที่่�ได้้รัับแจ้้งจากเจ้้าพนัักงานฯ
ระงัับ ยัับยั้้�ง ป้้องกััน และขจััดการกระทำำ� หรืือการงด
เว้้นการกระทำำ�ใด อัันจะก่่อให้้เกิิดความไม่่สุุจริิตหรืือ พนัักงานสอบสวน มีีหน้้าที่่�
ไม่่เที่่�ยงธรรมในการเลืือกตั้้ง�   ทั้้�งนี้้� ไม่่ว่า่ จะเป็็นช่่วงเวลา ๑) ดำำ� เนิิ น การตามประมวล
ในระหว่่างประกาศใช้้พระราชกฤษฎีีกาให้้มีีการเลืือกตั้้ง� กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
หรืือการเลืือก หรืือประกาศให้้มีีการเลืือกตั้้ง� หรืือไม่่ก็ต็ าม
(๒) แสวงหา และรวบรวมพยานหลัักฐานทุุกชนิิด
เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ เพื่่�อที่่�จะทราบข้้อเท็็จจริงิ และพฤติิการณ์์
เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ใด อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืือง
หรืื อ จะมีีผลให้้ ก ารเลืื อ กตั้้� ง มิิ ไ ด้้ เ ป็็ น ไปโดยสุุ จริิ ต
หรืือเที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
(๓) สืืบสวน สอบสวน ไต่่สวน ดำำ�เนิินคดีี รวมทั้้�ง
หน้้าที่่�และอำำ�นาจอื่่�นตามที่่�คณะกรรมการมอบหมาย  
ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์ วิิธีีการ และเงื่่�อนไขที่่�กำำ�หนดไว้้
ในระเบีียบนี้้�
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
(๔) เป็็นพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจชั้้�นผู้้ใ� หญ่่
ตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญา และให้้มีี
อำำ�นาจเช่่นเดีียวกัับพนัักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
(๕) กรณีีที่่�ต้้องมีีการค้้น จัับ คุุมขััง เจ้้าพนัักงาน
อาจดำำ�เนิินการร่่วมกัับเจ้้าพนัักงานตำำ�รวจหรืือพนัักงาน
สอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น หรืือแจ้้งให้้เจ้้าพนัักงาน
ตำำ�รวจหรืือพนัักงานสอบสวนหรืือเจ้้าพนัักงานอื่่�น
ดำำ�เนิินการก็็ได้้
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ข้้อ ๑๖ ให้้คณะกรรมการสืืบสวนและไต่่สวนมีีหน้้าที่่� ให้้ความร่่วมมืือกัับคณะกรรมการ
และอำำ�นาจ ดัังต่่อไปนี้้�
สืืบสวนและไต่่สวนในการแสวงหา
(๑) สืืบสวนหรืือไต่่สวนข้้อเท็็จจริิงตามกฎหมาย ข้้ อ เ ท็็ จจริิ ง แ ล ะ ร ว บ ร ว ม
เกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืือง แล้้วแต่่กรณีี พยานหลัักฐานในการสืืบสวนหรืือ
(๒) ในกรณีีที่่�การสืืบสวนหรืือไต่่สวน มีีความจำำ�เป็็น ไต่่ ส วนกรณีีมีีเหตุุ ต้้ อ งตรวจค้้ น
ต้้องเปิิดหีีบบััตรเลืือกตั้้ง� ที่่�นับค
ั ะแนนเลืือกตั้้ง� แล้้วเสร็็จ  ให้้ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามประมวลกฎหมาย
ให้้เสนอต่่อคณะกรรมการเพื่่�อขอให้้มีีการเปิิดหีีบบััตร วิิธีีพิจิ ารณาความอาญา
เลืือกตั้้�ง
(๓) เมื่่�อมีีเหตุุอัันควรเชื่่�อว่่า ถ้้อยคำำ�ของบุุคคลใด
อาจเป็็นประโยชน์์ในการสืืบสวนหรืือไต่่สวน ให้้เรีียก
บุุคคลนั้้น� มาเป็็นพยาน หรืือกรณีีบุุคคลใดได้้ครอบครอง
เอกสาร สิ่่�งของ ข้้อมููลซึ่่�งอาจใช้้เป็็นพยานหลัักฐาน
ในการสืืบสวนหรืือไต่่สวน ให้้บุุคคลดัังกล่่าวส่่งเอกสาร
สิ่่�งของ ข้้อมููลให้้แก่่คณะกรรมการสืืบสวนและไต่่สวน
ตามวััน เวลา และสถานที่่�ที่่�กำำ�หนด
(๔) เพื่่�อประโยชน์์ในการแสวงหาข้้อเท็็จจริิงและ
รวบรวมพยานหลัักฐานในการสืืบสวนหรืือไต่่สวนกรณีี
มีีเหตุุต้้องตรวจค้้นให้้ปฏิิบััติิตามประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญา โดยให้้ขอความร่่วมมืือกัับ
เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ หรืือเจ้้าพนัักงานอื่่น�
ที่่มีีอำ
� ำ�นาจในการรัักษาความสงบเรีียบร้้อยตามกฎหมาย
(๕) เรื่่�องอื่่�น ๆ ที่่�คณะกรรมการมอบหมายในการ
สืืบสวนหรืือไต่่สวน
กรณีีจำำ�เป็็น คณะกรรมการสืืบสวนและไต่่สวน
อาจมอบหมายให้้กรรมการสืืบสวนและไต่่สวนไม่่น้อ้ ยกว่่า
สองคนปฏิิบัติั หิ น้้าที่่อ� ย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� ตามที่่�เห็็นสมควร
เพื่่�อดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจก็็ได้้
18
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ข้้อ ๓๒ เมื่่�อความปรากฏต่่อคณะกรรมการว่่า
หน่่วยงานของรััฐหรืือพนัักงานสอบสวนได้้รัับเรื่่�อง
การกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายเกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง� และ
พรรคการเมืืองไว้้พิิจารณา และคณะกรรมการเห็็นว่่า
เป็็นการสมควรที่่�คณะกรรมการจะดำำ�เนิินการเอง
ตามพระราชบัั ญ ญัั ติิ ป ระกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ย
คณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้้คณะกรรมการ
มีีหนัังสืือแจ้้งให้้หน่่วยงานของรััฐหรืือพนัักงานสอบสวน
นั้้�น โอนเรื่่�องหรืือส่่งสำำ�นวนการสอบสวนเกี่่�ยวกัับ
การกระทำำ�ความผิิดนั้้น� มาให้้คณะกรรมการเพื่่�อดำำ�เนิินการ
ต่่อไป ในกรณีีเช่่นนี้้� ให้้หน่่วยงานของรััฐหรืือพนัักงาน
สอบสวนโอนเรื่่�องหรืือส่่งสำำ�นวนการสอบสวนในส่่วน
ที่่�เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืืองมาให้้คณะกรรมการ
ภายในเจ็็ดวัันนัับแต่่วัันที่่�ได้้รัับหนัังสืือแจ้้งดัังกล่่าว
ข้้อ ๕๐ ในกรณีีที่่�สืืบสวนแล้้วพบว่่าผู้้�สมััครมิิได้้มีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องในการกระทำำ�ความผิิดแต่่มีีผู้้�กระทำำ�การ
อัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
การเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืืองหรืือจะมีีผลให้้การ
เลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ หรืือเที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไป
โดยมิิชอบด้้วยกฎหมายอัันเป็็นความผิิดทางอาญา
ให้้คณะกรรมการสืืบสวนและไต่่สวนดำำ�เนิินการเสนอ
สำำ�นวนการสืืบสวนต่่อคณะกรรมการตามข้้อ ๔๘ ต่่อไป
คณะกรรมการพิิจารณาแล้้วจะให้้ดำำ�เนิินคดีีกัับบุคค
ุ ล
ดัังกล่่าว โดยให้้มีีการร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษต่่อพนัักงาน
สอบสวนที่่�มีีเขตอำำ�นาจก็็ได้้
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กรณีีคณะกรรมการจะดำำ�เนิินการ
เองตามพระราชบััญญััติิประกอบ
รััฐธรรมนููญว่่าด้้วยคณะกรรมการ
การเลืือกตั้้ง� พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่่อ� ได้้รับั แจ้้ง
เป็็ น หนัั ง สืื อ จากคณะกรรมการ
ให้้พนัักงานสอบสวนโอนเรื่่�องหรืือ
ส่่ ง สำำ� นวนการสอบสวนเกี่่� ย วกัั บ
การกระทำำ�ค วามผิิ ด นั้้� น มาให้้
คณะกรรมการเพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไป
ภายในเจ็็ดวัันนัับแต่่วัันรัับหนัังสืือ

พนัักงานสอบสวนรัับคำำ�ร้อ้ งทุุกข์์
หรืือกล่่าวโทษ กรณีีคณะกรรมการ
พิิจารณาจะให้้ดำำ�เนิินคดีีกัับบุุคคล
ผู้้�กระทำำ�การอัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือ
ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามกฎหมายเกี่่� ย วกัั บ
การเลืื อ กตั้้� ง และพรรคการเมืื อ ง
หรืือจะมีีผลให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไป
โดยสุุจริติ หรืือเที่่ย� งธรรม หรืือเป็็นไป
โดยมิิ ช อบด้้ ว ยกฎหมายอัั น เป็็ น
ความผิิดทางอาญา

ข้้อ ๕๔ เมื่่�อคณะกรรมการสืืบสวนและไต่่สวน เข้้ า ร่่ ว มเป็็ น พยานอย่่ า งน้้ อ ย
ทำำ�การไต่่สวน รวบรวมพยานหลัักฐานฝ่่ายผู้้�ร้้องหรืือ หนึ่่ง� คน กรณีีการปิิดหมายปิิดบัันทึึก
จากเหตุุอัันควรสงสััยหรืือความปรากฏแล้้ว มีีพยาน การแจ้้งข้้อกล่่าวหา และหนัังสืือเชิิญ
หลัักฐานสนัับสนุุนฟัังได้้ว่่า ผู้้�สมััครสมาชิิกสภาผู้้�แทน มาให้้ถ้้อยคำำ�
ราษฎร สมาชิิกวุุฒิิสภา สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น ผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น ผู้้�ถููกร้้องหรืือผู้้�ใดกระทำำ�การอัันเป็็นการฝ่่าฝืืน
หรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งและ
พรรคการเมืืองหรืือมีีพฤติิการณ์์ที่่�เชื่่�อได้้ว่่าเป็็นผู้้�ก่่อให้้
ผู้้�อื่่�นกระทำำ� สนัับสนุุน หรืือรู้้�เห็็นเป็็นใจให้้ผู้�อื่่้ �นกระทำำ�
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
หรืือรู้้�ว่า่ มีีการกระทำำ�ดังั กล่่าว แต่่ไม่่ดำำ�เนิินการเพื่่�อระงัับ
การกระทำำ�นั้้�น หรืือได้้รัับประโยชน์์จากการกระทำำ�นั้้�น
ซึ่่�งจะมีีผลให้้มีีการระงัับสิิทธิิสมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็นการ
ชั่่�วคราว เพิิกถอนสิิทธิิสมััครรัับเลืือกตั้้�ง เพิิกถอนสิิทธิิ
เลืือกตั้้ง� เลืือกตั้้ง� ใหม่่ นับค
ั ะแนนใหม่่ หรืือต้้องดำำ�เนิินการ
อย่่างหนึ่่�งอย่่างใด แล้้วแต่่กรณีี  ให้้แจ้้งข้้อกล่่าวหา
แก่่บุุคคลดัังกล่่าว ตามแบบ สตว. ๖
ให้้คณะกรรมการสืืบสวนและไต่่สวนแจ้้งข้้อกล่่าวหา
โดยให้้จัดั ทำำ�บัันทึึกการแจ้้งข้้อกล่่าวหาระบุุข้อ้ เท็็จจริงิ
และพยานหลัักฐานโดยสรุุปจำำ�นวนสองฉบัับเพื่่�อส่่งให้้
ผู้้�ถููกกล่่าวหาหนึ่่�งฉบัับ และเก็็บไว้้ในสำำ�นวนการไต่่สวน
หนึ่่�งฉบัับ
ให้้จััดทำำ�หนัังสืือกำำ�หนดวััน เวลา สถานที่่�ที่่�ให้้ผู้้�ถููก
กล่่าวหาไปชี้้แ� จงแก้้ข้อ้ กล่่าวหาโดยแนบบัันทึึกการแจ้้ง
ข้้อกล่่าวหาไปให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหาทราบพร้้อมหนัังสืือดัังกล่่าว
และแจ้้งให้้ผู้�ถูู้ กกล่่าวหาทราบถึึงสิิทธิที่่ิ �จะไม่่ให้้ถ้อ้ ยคำำ� 
หรืือมีีหนัังสืือชี้้แ� จงแสดงพยานหลัักฐานแก้้ข้อ้ กล่่าวหา
ด้้วย โดยไปส่่งด้้วยตนเองหรืือส่่งทางไปรษณีีย์์ตอบรัับ
ให้้แก่่ผู้้�ถููกกล่่าวหาทราบ  ณ ภููมิิลำำ�เนา ที่่�อยู่่�ตาม
หลัักฐานการสมััครรัับเลืือกตั้้ง� หรืือหลัักฐานทางทะเบีียน
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการทะเบีียนราษฎร หรืือภููมิิลำำ�เนา
ทางราชการ หรืือแจ้้งโดยวิิธีีทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ หรืือแจ้้ง
โดยวิิธีีปิิดหมาย
กรณีีการแจ้้งโดยวิิธีีปิิดหมาย ให้้ปิิดบัันทึึกการแจ้้ง
ข้้อกล่่าวหาและหนัังสืือเชิิญมาให้้ถ้อ้ ยคำำ�ไว้้ในที่่ม� องเห็็น
ได้้ง่่าย ณ ภููมิิลำำ�เนาที่่�อยู่่�ตามหลัักฐานการสมััคร
รัับเลืือกตั้้�ง หรืือหลัักฐานทางทะเบีียนตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยการทะเบีียนราษฎร หรืือภููมิิลำำ�เนาทางราชการ
โดยให้้มีีเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองในท้้องถิ่่�น หรืือ
เจ้้าพนัักงานตำำ�รวจเป็็นพยานร่่วมด้้วยอย่่างน้้อยหนึ่่ง� คน
และให้้ถืือว่่าผู้้�ถูู กกล่่าวหาได้้รัับทราบข้้อกล่่าวหา
และกำำ�หนดนััดดัังกล่่าวนัับแต่่ได้้ดำำ�เนิินการปิิดหมายแล้้ว
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ข้้อ ๗๓ ในกรณีีที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่าต้้องมีีการ
สอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีอาญากัับบุุคคลใดเพราะเหตุุ
กระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายเกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง� และ
พรรคการเมืือง ให้้คณะกรรมการดำำ�เนิินการให้้พนัักงาน
สอบสวนหรืือพนัักงานอััยการดำำ�เนิินการไปตามประมวล
กฎหมายวิิธีีพิจิ ารณาความอาญา
ข้้อ ๘๐ ในกรณีีกรรมการพบเห็็นว่่ามีีการกระทำำ�
หรืือการงดเว้้นการกระทำำ�ใด อัันอาจเป็็นเหตุุให้้การ
เลืือกตั้้�งมิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริิตหรืือเที่่�ยงธรรม หรืือ
เป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย มีีอำำ�นาจดำำ�เนิินการได้้
ดัังนี้้�
(๑) ถ้้าการนั้้�นเป็็นการกระทำำ�  หรืือการงดเว้้น
การกระทำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ หรืือผู้้�มีีหน้้าที่่ดำ� ำ�เนิินการ
เกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งให้้มีีอำำ�นาจสั่่�งให้้ระงัับ ยัับยั้้�ง
แก้้ ไขเปลี่่� ย นแปลง หรืื อสั่่� งให้้ กระทำำ�การอย่่ างใด
อย่่างหนึ่่�งได้้ตามที่่�เห็็นสมควร
(๒) ถ้้ า เป็็ น การกระทำำ�ข องบุุ คค ลซึ่่� ง มิิ ใช่่ เ ป็็ น
เจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ ให้้มีีอำำ�นาจสั่่�งให้้เจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครอง
หรืือตำำ�รวจ  และเจ้้าพนัักงานฝ่่ายปกครองหรืือตำำ�รวจ
ชั้้�นผู้้�ใหญ่่ดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจหรืือสั่่�งให้้
ผู้้�อำำ�นวยการบัันทึึกพฤติิกรรมแห่่งการกระทำำ�  และ
รวบรวมพยานหลัักฐานไว้้เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไปได้้
ตามที่่�จำำ�เป็็น
(๓) ในกรณีีมีีความจำำ�เป็็น จะสั่่ง� ระงัับ ยัับยั้้ง� แก้้ไข
เปลี่่ย� นแปลง หรืือยกเลิิกการเลืือกตั้้ง� และสั่่ง� ให้้ดำำ�เนิิน
การเลืือกตั้้�งใหม่่ หรืือนัับคะแนนใหม่่ในหน่่วยเลืือก
ตั้้�งบางหน่่วย หรืือทุุกหน่่วยในเขตเลืือกตั้้�งที่่�พบเห็็น
การกระทำำ� หรืือการงดเว้้นการกระทำำ�นั้้�นก็็ได้้
เมื่่�อกรรมการผู้้�ใดออกคำำ�สั่่�งตามวรรคหนึ่่�งแล้้ว
ให้้รายงานต่่อคณะกรรมการเพื่่�อทราบโดยเร็็ว ในการนี้้�
ถ้้าคณะกรรมการเห็็นสมควร จะมีีมติิให้้แก้้ไข เพิ่่�มเติิม
ยกเลิิกคำำ�สั่่�ง หรืือมีีมติิให้้ดำำ�เนิินการอย่่างใดตามที่่�
เหมาะสมก็็ได้้

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

ให้้พนัักงานสอบสวนดำำ�เนิินการ
ไปตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิจิ ารณา
ความอาญา ในกรณีีที่่�คณะกรรมการ
เห็็นว่่าต้้องมีีการสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิิน
คดีีอาญากัั บบุุ คค ลใดเพราะเหตุุ
กระทำำ�ค วามผิิ ด ตามกฎหมาย
เกี่่� ย วกัั บ การเลืื อ กตั้้� ง และพรรค
การเมืือง
ดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่ง� ของกรรมการ
ตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจของตำำ�รวจ 
กรณีีกรรมการพบเห็็ น ว่่ า มีีการ
กระทำำ�หรืือการงดเว้้นการกระทำำ�ใด
อัันอาจเป็็นเหตุุให้้การเลืือกตั้้�งมิิได้้
เป็็ น ไปโดยสุุ จริิ ต หรืื อ เที่่� ย งธรรม
หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
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ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งว่่าด้้วย
การสืืบสวน การไต่่สวน และการวิินิิจฉััยชี้้�ขาด
พ.ศ. 2562 และที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม
ข้้อ ๘๑ ในกรณีีกรรมการสั่่ง� ให้้ผู้้�อำำ�นวยการบัันทึึก
พฤติิกรรมแห่่งการกระทำำ�และรวบรวมพยานหลัักฐาน
ตามข้้อ ๘๐ (๒) ให้้ดำำ�เนิินการตาม (๑) ถึึง (๔) ข้้อใด
ข้้อหนึ่่�งหรืือหลายข้้อก็็ได้้ ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) บัันทึึกถ้้อยคำำ�บุุคคลใด ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
(๒) ขอทราบข้้อเท็็จจริิงหรืือขอเอกสารหลัักฐาน
ที่่�เกี่่ย� วข้้องจากหน่่วยงานของรััฐ รััฐวิิสาหกิิจ หน่่วยงาน
เอกชน หรืือจากบุุคคลใด ๆ มาประกอบการพิิจารณา
(๓) ตรวจสอบสถานที่่�เกิิดเหตุุ
(๔) รวบรวมพยานหลัักฐานทั้้�งปวงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อที่่�จะทราบรายละเอีียดว่่าผู้้�กระทำำ�ผิิดเป็็นผู้้�ใด
มีีบุุคคลใดร่่วมกระทำำ�ความผิิด พฤติิกรรมในการกระทำำ�
เป็็นอย่่างไร มีีพยานหลัักฐานใด
ผู้้�อำำ� นวยการอาจมอบหมายให้้ พ นัั ก งานคนใด
เป็็ น ผู้้�ช่่ ว ยเหลืื อ ในการดำำ� เนิิ น การตามวรรคหนึ่่� ง
ก็็ได้้ แต่่ทั้้ง� นี้้ จ� ะมอบหมายให้้พนัักงานเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
แทนไม่่ได้้
เมื่่�อผู้้�อำำ�นวยการดำำ�เนิินการตามวรรคหนึ่่�งแล้้ว
ให้้เสนอรายงานพร้้อมความเห็็นต่่อกรรมการผู้้�สั่่�ง
เพื่่�อพิิจารณา
กรณีีกรรมการสั่่ง� ให้้ดำำ�เนิินคดีีอาญา ให้้ผู้�อำ้ ำ�นวยการ
รวบรวมเอกสารพยานหลัักฐานทั้้�งปวงและร้้องทุุกข์์หรืือ
กล่่าวโทษต่่อพนัักงานสอบสวนแห่่งท้้องที่่�ที่่�เกิิดเหตุุ
เพื่่�อดำำ�เนิินการตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจต่่อไป

สรุุปสาระสำำ�คััญ

หมายเหตุุ

รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์จากผู้้�อำำ�นวยการ

สรุุปหน้้าที่่� พนัักงานเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
๑) ดำำ�เนิินร่่วมกัับเจ้้าพนัักงานฯ ในการค้้น จัับ คุุมขััง หรืือ ดำำ�เนิินการการค้้น จัับ คุุมขััง ตามที่่�
ได้้รัับแจ้้งจากเจ้้าพนัักงานฯ
๒) ความร่่วมมืือกัับคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง สืืบสวนและไต่่สวน ในการแสวงหาข้้อเท็็จจริิง
และรวบรวมพยานหลัักฐานในการสืืบสวนหรืือไต่่สวนกรณีีมีีเหตุุต้อ้ งตรวจค้้นให้้ปฏิิบัติั ติ ามประมวลกฎหมาย
วิิธีีพิิจารณาความอาญา
๓) เข้้าร่่วมเป็็นพยานอย่่างน้้อยหนึ่่�งคน กรณีีการปิิดหมายปิิดบัันทึึกการแจ้้งข้้อกล่่าวหา และ
หนัังสืือเชิิญมาให้้ถ้้อยคำำ�
22
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๔) ดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่ง� ของกรรมการการเลืือกตั้้ง� ตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจของตำำ�รวจ กรณีีกรรมการ
การเลืือกตั้้�ง พบเห็็นว่่ามีีการกระทำำ�หรืือการงดเว้้นการกระทำำ�ใด อัันอาจเป็็นเหตุุให้้การเลืือกตั้้�งมิิได้้เป็็นไป
โดยสุุจริิตหรืือเที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมาย
สรุุปหน้้าที่่� พนัักงานสอบสวน
๑) ดำำ�เนิินร่่วมกัับเจ้้าพนัักงานฯ ในการค้้น จัับ คุุมขััง หรืือ ดำำ�เนิินการการค้้น จัับ คุุมขััง ตามที่่�
ได้้รัับแจ้้งจากเจ้้าพนัักงานฯ
๒) ดำำ�เนิินการตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา
๓) กรณีีคณะกรรมการการเลืือกตั้้�งจะดำำ�เนิินการเองตามพระราชบััญญััติิประกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่่�อได้้รัับแจ้้งเป็็นหนัังสืือจากคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
ให้้พนัักงานสอบสวนโอนเรื่่อ� งหรืือส่่งสำำ�นวนการสอบสวนเกี่่ย� วกัับการกระทำำ�ความผิิดนั้้�นมาให้้คณะกรรมการ
เพื่่�อดำำ�เนิินการต่่อไป ภายในเจ็็ดวัันนัับแต่่วัันรัับหนัังสืือ
๔) รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์หรืือกล่่าวโทษ กรณีีคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง พิิจารณาจะให้้ดำำ�เนิินคดีีกัับ
บุุคคลผู้้�กระทำำ�การอัันเป็็นการฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามกฎหมายเกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�งและพรรคการเมืือง หรืือ
จะมีีผลให้้การเลืือกตั้้ง� มิิได้้เป็็นไปโดยสุุจริติ หรืือเที่่�ยงธรรม หรืือเป็็นไปโดยมิิชอบด้้วยกฎหมายอัันเป็็นความผิิด
ทางอาญา
๕) ดำำ�เนิินการไปตามประมวลกฎหมายวิิธีีพิิจารณาความอาญา ในกรณีีที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่า
ต้้องมีีการสอบสวนเพื่่�อดำำ�เนิินคดีีอาญากัับบุคค
ุ ลใดเพราะเหตุุกระทำำ�ความผิิดตามกฎหมายเกี่่ย� วกัับการเลืือกตั้้ง�
และพรรคการเมืือง
๖) รัับคำำ�ร้้องทุุกข์์จากผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�จัังหวััด ที่่�จััดให้้มีีการเลืือกตั้้�ง
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ฐานความผิิดตามพระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�งสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�น
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่ พ.ศ. 2562
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ฐานความผิิดตามพระราชบััญญััติิการเลืือกตั้้�ง
สมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. 2562
ลำำ�ดัับที่่�
1.1

1.2

ฐานความผิิด

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
1. ความผิิดเกี่่�ยวกัับการหาเสีียงเลืือกตั้้�ง
ผู้้�ใด
มาตรา ๑๒๙ (๑)
การหาเสีียงเลืื อ กตั้้� ง โดยวิิ ธีี การ
หาเสีียงเลืือกตั้้�งโดยวิิธีีการทาง จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ ทางอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ กำำ� หนดให้้ เ ป็็ น
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ ไม่่เป็็นไปตาม ไม่่ เกิิ น ๑๐,๐๐๐ บาท  หรืื อ ไปตามระเบีียบคณะกรรมการ
คำำ�สั่่�ง ระเบีียบ  หรืือข้้อบัังคัับ ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
การเลืือกตั้้�งว่่าด้้วยวิิธีีการหาเสีียง
ของคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
และลัั ก ษณะต้้ อ งห้้ า มในการหา
มาตรา ๗๓
เสีียงเลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก สภาท้้ อ งถิ่่� น
หรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๓
หมวด ๒ ข้้อ ๘ ถึึงข้้อ ๑๔
ผู้้�สมััคร
หาเสีียงเลืือกตั้้�งเกิินกำำ�หนดห้้วง
ระยะเวลาการหาเสีียง
มาตรา ๖๔

มาตรา ๑๒๙ (๑)
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ
ไม่่ เกิิ น ๑๐,๐๐๐ บาท  หรืื อ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ

ผู้้�สมััครหาเสีียงเลืือกตั้้�งได้้ภายใน
กำำ�หนดเวลา ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) ในกรณีีที่่�เป็็นการเลืือกตั้้ง�  อัันเนื่่อ� ง
มาจากครบวาระหรืือครบอายุุ ให้้กระทำำ�
ได้้ตั้้�งแต่่ ๑๘๐ วััน ก่่อนวัันครบวาระ
หรืือครบอายุุจนถึึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิิกา
ของวัันก่่อนเลืือกตั้้�ง
(๒) ในกรณีีที่่�เป็็นการเลืือกตั้้ง�  อัันเนื่่อ� ง
มาจากมีีการยุุบสภาหรืือถืือว่่ามีีการ
ยุุบสภาให้้กระทำำ�ได้้ตั้้�งแต่่วัันยุุบสภา
หรืือวัันที่่ถื� อื ว่่ามีีการยุุบสภาจนถึึงเวลา
๑๘.๐๐ นาฬิิกา ของวัันก่่อนเลืือกตั้้�ง
(๓) ในกรณีีที่่�เป็็นการเลืือกตั้้ง�  อัันเนื่่อ� ง
มาจากตำำ�แหน่่งว่่างอัันมิิใช่่เพราะเหตุุ
ครบวาระหรืือครบอายุุ ให้้กระทำำ�ได้้
ตั้้�งแต่่วัันที่่�ตำำ�แหน่่งว่่างลงจนถึึงเวลา
๑๘.๐๐ นาฬิิกาของวัันก่่อนวัันเลืือกตั้้ง�
(๔) ในกรณีีมีีการสั่่�งให้้มีีการเลืือกตั้้�ง
ใหม่่ ให้้กระทำำ�ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่�มีีคำำ�สั่่�ง
ให้้มีีการเลืือกตั้้ง� ใหม่่จนถึึงเวลา ๑๘.๐๐
นาฬิิกาของวัันก่่อนวัันเลืือกตั้้�ง
(๕) ในกรณีีมีีการสั่่ง� ให้้มีีการออกเสีียง
ลงคะแนนใหม่่ ผู้้ใ� ดจะหาเสีียงเลืือกตั้้ง�
มิิได้้ เว้้นแต่่คณะกรรมการการเลืือกตั้้ง�
จะมีีมติิ เ ป็็ น อย่่ า งอื่่� น โดยคำำ�นึึ ง ถึึ ง
ความสุุจริิตและเที่่�ยงธรรม
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ลำำ�ดับั ที่่�
ฐานความผิิด
1.3 ผู้้�สมััคร
ดำำ�เนิินการหรืือยิินยอมให้้มีีการ
ดำำ�เนิินการหาเสีียงที่่�มีีลัักษณะ
ต้้องห้้ามในการหาเสีียงเลืือกตั้้ง� ที่่�
คณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� กำำ�หนด
มาตรา ๖๖ วรรคสอง

28

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๒๙ (๒)
ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ  ว่่าด้้วยวิิธีีการหาเสีียงและลัักษณะ
ไม่่ เกิิ น ๑๐,๐๐๐ บาท  หรืื อ ต้้ อ งห้้ า มในการหาเสีียงเลืื อ กตั้้� ง
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
สมาชิิ กสภาท้้ องถิ่่�นหรืื อผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่น� พ.ศ. ๒๕๖๓ กำำ�หนดลัักษณะ
ต้้องห้้ามในการหาเสีียงเลืือกตั้้ง� ดัังนี้้�
ข้้อ ๒๒ ห้้ามผู้้�สมััครดำำ�เนิินการ หรืือ
ยิินยอมให้้พรรคการเมืืองหรืือผู้้�ใด
ดำำ�เนิินการนำำ�สถาบัันพระมหากษััตริย์ิ ์
มาเกี่่�ยวข้้องกัับการหาเสีียงเลืือกตั้้�ง
ข้้อ ๒๓ ห้้ามผู้้�สมััครหาเสีียงเลืือกตั้้�ง
หรืือยิินยอมให้้พรรคการเมืืองหรืือผู้้ใ� ด
หาเสีียงเลืือกตั้้�งในลัักษณะดัังต่่อไปนี้้�
(๑) แจกจ่่ายเอกสารเกี่่�ยวกัับการหา
เสีียงเลืือกตั้้ง� โดยวิิธีีการวาง หรืือโปรย
ในที่่�สาธารณะ
(๒) แจกเอกสารหรืือวีีดิิทัศั น์์เกี่่ย� วกัับ
การหาเสีียงเลืือกตั้้�งที่่�มิิได้้มีีการระบุุ
ชื่่อ� ตััว ชื่่อ� สกุุล ที่่�อยู่่�ของผู้้�ว่า่ จ้้าง ผู้้�ผลิต 
ิ
จำำ�นวน และวัันเดืือนปีีที่่�ผลิิตไว้้อย่่าง
ชััดเจน
(๓) ใช้้พาหนะต่่าง ๆ ในการหาเสีียง
เลืื อ กตั้้� ง หรืื อ จัั ด สถานที่่� ห รืื อ เวทีี
เพื่่�อโฆษณาหาเสีียงเลืือกตั้้�งที่่มิ� ิได้้แจ้้ง
รายละเอีียดให้้ผู้�อำ้ ำ�นวยการการเลืือกตั้้ง�
ประจำำ�จัังหวััดทราบ ตามแบบที่่�กำำ�หนด
ท้้ายระเบีียบ
(๔) หาเสีียงเลืือกตั้้�งโดยใช้้ถ้้อยคำำ�
ที่่�รุุนแรง หรืือปลุุกระดมก่่อให้้เกิิด
ความไม่่สงบขึ้้�นในพื้้�นที่่�
(๕) ช่่ ว ยเหลืื อ เงิิ น  ทรัั พ ย์์ สิิ น หรืื อ
ประโยชน์์อื่่น� ใดอัันอาจคำำ�นวณเป็็นเงิิน
ได้้ให้้แก่่ผู้้�ใดตามปกติิประเพณีีต่่าง ๆ
(๖) หาเสีียงเลืื อ กตั้้� ง โดยนำำ�ชื่่� อ
ของพรรคการเมืือง สััญลัักษณ์์ของ
พรรคการเมืือง คติิพจน์์ คำ�ขวั
ำ ัญ หรืือ
ภาพบุุคคล โดยมิิได้้มีีหนัังสืือให้้ความ
ยิินยอมจากบุุคคลหรืือพรรคการเมืือง
นั้้�น
(๗) จงใจไม่่ปฏิิบััติิตามระเบีียบนี้้�
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ลำำ�ดัับที่่�
ฐานความผิิด
1.4 ผู้้�สมััครหรืือผู้้�ใด
จััดทำำ� ให้้ เสนอให้้ สัญั ญาว่่าจะให้้
หรืือจััดเตรีียมเพื่่อ� จะให้้ ทรัพั ย์์สินิ
หรืือผลประโยชน์์อื่่�นใดอัันอาจ
คำำ�นวณเป็็นเงิินได้้แก่่ผู้้�ใด เพื่่�อ
จููงใจให้้ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� ลงคะแนน
ให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�สมััครอื่่�น ให้้
งดเว้้นการลงคะแนนให้้แก่่ผู้้�สมัคั ร
หรืือการชัักชวนให้้ไปลงคะแนน
ไม่่ เ ลืื อ กผู้้� ใ ดเป็็ น สมาชิิ ก สภา
ท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง (๑)

1.5

ผู้้�สมััครหรืือผู้้�ใด
ให้้ เสนอให้้ หรืือสััญญาว่่าจะให้้
เงิิน ทรััพย์์สินิ หรืือประโยชน์์อื่่น� ใด
ไม่่ ว่่ า จะโดยตรงหรืื อ โดยอ้้ อ ม
แก่่ชุุมชน สมาคม มููลนิิธิิ วััด
สถานศึึกษา สถานสงเคราะห์์ หรืือ
สถาบัันอื่่น� ใด เพื่่อ� จููงใจให้้ผู้�มีีสิ
้ ทธิ
ิ ิ
เลืือกตั้้�งลงคะแนนให้้แก่่ตนเอง
หรืือผู้้�สมััครอื่่�น ให้้งดเว้้นการลง
คะแนนให้้แก่่ผู้�สมั
้ ัคร หรืือการ
ชัักชวนให้้ไปลงคะแนนไม่่เลืือก
ผู้้�ใดเป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง (๒)

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
บทบััญญััติยิ กเว้้นการกระทำำ�ความผิิด
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ  ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง มีีดัังนี้้�
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท  (๑) มาตรา ๖๕ วรรคสอง
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล ห้้ า มมิิ ใ ห้้ ส มาชิิ ก สภาท้้ อ งถิ่่� น และ
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� ผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น ผู้้� ใ ดกระทำำ� การ
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
ตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง เว้้นแต่่
มาตรา ๑๑๖
เป็็นการกระทำำ�ตามหน้้าที่่�และอำำ�นาจ
ผู้้�ซึ่่�งกระทำำ�ความผิิดตามมาตรา ที่่มีี� กฎหมายบััญญััติไิ ว้้ในกรณีีที่่�องค์์กร
๑๒๖ วรรคหนึ่่ง� ให้้ถือื ว่่ากระทำำ�การ ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ผู้้�บริิหารท้้องถิ่�น่
อัันเป็็นการทุุจริิตในการเลืือกตั้้�ง หรืือปลััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
มาตรา ๑๒๖ วรรคสี่่�
อนุุมััติิโครงการหรืือกิิจกรรมใหม่่ที่่�มีี
ในกรณีีที่่� ศ าลมีีคำำ�พิิ พ ากษา ลัักษณะจููงใจตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่ง�
ถึึ ง ที่่� สุุ ด ให้้ ล งโทษผู้้� ก ระทำำ�ผิิ ด ภายใน ๙๐ วััน ก่่อนวัันครบวาระ
ตามมาตรา ๖๕ (๑) ให้้ ศาล การดำำ�รงตำำ�แหน่่งหรืือก่่อนการลาออก
สั่่� ง จ่่ า ย เ งิิ น สิิ น บ น นำำ� จัั บ จากตำำ� แหน่่ ง ของผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น
ไม่่ เกิิ นกึ่่� งหนึ่่� งจากจำำ�นวนเงิิ น แล้้วแต่่กรณีี ให้้ถืือว่่าองค์์กรปกครอง
ค่่าปรัับแก่่ผู้้�แจ้้งความนำำ�จัับ
ส่่วนท้้องถิ่่�น ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น หรืือ
ปลััดองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นนั้้�น
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ  กระทำำ�การอัันเป็็นการฝ่่าฝืืนข้้อห้้ามตาม
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท  มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่ง� เว้้นแต่่โครงการ
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล หรืือกิิจกรรมดัังกล่่าวมีีลัักษณะเป็็นการ
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� บรรเทาทุุกข์์จากภััยธรรมชาติิ หรืือ
ภััยพิิบััติิสาธารณะ หรืือเป็็นโครงการ
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
หรืือกิิจกรรมต่่อเนื่่อ� งที่่ก� ระทำำ�เป็็นปกติิ
มาตรา ๑๑๖
ผู้้�ซึ่่�งกระทำำ�ความผิิดตามมาตรา อยู่่�แล้้ว หรืือเป็็นโครงการที่่ดำ� ำ�เนิินการ
๑๒๖ วรรคหนึ่่ง� ให้้ถือื ว่่ากระทำำ�การ ตามมติิคณะรััฐมนตรีี
อัันเป็็นการทุุจริิตในการเลืือกตั้้�ง (๒) มาตรา ๖๕ วรรคสาม
การประกาศนโยบายหรืือการดำำ�เนิินการ
มาตรา ๑๒๖ วรรคสี่่�
ในกรณีีที่่�ศาลมีีคำำ�พิิพากษาถึึง ตามแนวทางในการแก้้ไขปััญหาตาม
ที่่�สุุดให้้ลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิิดตาม หน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจขององค์์กรปกครอง
มาตรา ๖๕ (๒) ให้้ศาลสั่่�งจ่่าย ส่่วนท้้องถิ่่�นด้้วยวิิธีีการใช้้จ่่ายจากเงิิน
เงิินสิินบนนำำ�จัับไม่่เกิินกึ่่�งหนึ่่�ง งบประมาณขององค์์ ก รปกครอง
จากจำำ� นวนเงิิ น ค่่ า ปรัั บ แก่่ ส่่วนท้้องถิ่่�น มิิให้้ถืือว่่าเป็็นกรณีีตาม
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง (๑) หรืือ (๒)
ผู้้�แจ้้งความนำำ�จัับ
เว้้ น แต่่ เป็็ น การโฆษณาหาเสีียง
เกี่่�ยวกัับนโยบายที่่�ไม่่สอดคล้้องกัับ
หน้้าที่่แ� ละอำำ�นาจขององค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น
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ลำำ�ดับั ที่่�
ฐานความผิิด
1.6 ผู้้�สมััครหรืือผู้้�ใด
ทำำ�การโฆษณาหาเสีียงด้้วยการ
จััดให้้มีีมหรสพหรืือการรื่่�นเริิง
ต่่าง ๆ เพื่่อ� จููงใจให้้ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง�
ลงคะแนนให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�สมัคั ร
อื่่น� ให้้งดเว้้นการลงคะแนนให้้แก่่
ผู้้�สมััคร หรืือการชัักชวนให้้ไปลง
คะแนนไม่่เลืือกผู้้�ใดเป็็นสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง (๓)

บทกำำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี

1.7

ผู้้�สมััครหรืือผู้้�ใด
เลี้้� ย งหรืื อ รัั บจ ะจัั ด เลี้้� ย งผู้้� ใ ด
เพื่่�อจููงใจให้้ผู้�มีีสิ
้ ิทธิิเลืือกตั้้�งลง
คะแนนให้้แก่่ตนเองหรืือผู้้�สมััคร
อื่่� น ให้้ ง ดเว้้ น การลงคะแนน
ให้้แก่่ผู้�สมั
้ คั ร หรืือการชัักชวนให้้ไป
ลงคะแนนไม่่เลืือกผู้้ใ� ดเป็็นสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืืผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง (๔)

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี

1.8

ผู้้�สมััครหรืือผู้้�ใด
หลอกลวง บัังคัับ ขู่่�เข็็ญ ใช้้อิทธิ
ิ พิ ล
คุุกคาม ใส่่ร้า้ ยด้้วยความเท็็จ หรืือ
จููงใจให้้เข้้าใจผิิดในคะแนนนิิยม
ของผู้้�สมัคั รใด เพื่่อ� จููงใจให้้ผู้�มีีสิ
้ ทธิ
ิ ิ
เลืือกตั้้ง� ลงคะแนนให้้แก่่ตนเองหรืือ
ผู้้�สมัคั รอื่่น� ให้้งดเว้้นการลงคะแนน
ให้้แก่่ผู้�สมั
้ คั ร หรืือการชัักชวนให้้ไป
ลงคะแนนไม่่เลืือกผู้้ใ� ดเป็็นสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่่�ง (๕)

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
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ลำำ�ดัับที่่�
ฐานความผิิด
1.9 ผู้้�สมััคร
จััดยานพาหนะนำำ�ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง�
ไปยัังที่่�เลืือกตั้้�งหรืือนำำ�กลัับจาก
ที่่� เ ลืื อ กตั้้� ง หรืื อ จัั ด ให้้ ผู้้�มีีสิิ ทธิิ
เลืื อ กตั้้� ง ไปหรืื อ กลัั บ เพื่่� อ การ
ออกเสีียงลงคะแนนโดยไม่่เสีีย
ค่่าโดยสารหรืือค่่าจ้้างซึ่่�งต้้องเสีีย
ตามปกติิ
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่่�ง
1.10 ผู้้�ใด
จััดยานพาหนะนำำ�ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง�
นำำ�ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� ไปยัังที่่เ� ลืือกตั้้ง�
หรืือนำำ�กลัับจากที่่�เลืือกตั้้�ง หรืือ
จัั ด ให้้ ผู้้�มีีสิิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง ไปหรืื อ
กลัับเพื่่�อการออกเสีียงลงคะแนน
โดยไม่่ต้้องเสีียค่่าโดยสารหรืือ
ค่่าจ้้างซึ่่�งต้้องเสีียตามปกติิ เพื่่�อ
จููงใจหรืือควบคุุมให้้ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง�
ไปลงคะแนนเลืือกหรืือลงคะแนน
ไม่่เลืือกผู้้�สมััครผู้้�ใด
มาตรา ๖๗ วรรคสอง

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
มาตรา ๖๗ วรรคสาม
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ  บทบัั ญ ญัั ติิ ม าตรานี้้� มิิ ใ ห้้ ใช้้ บัั ง คัั บ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท  แก่่ ก ารที่่� ห น่่ ว ยงานของรัั ฐ จัั ด
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล ยานพาหนะเพื่่�ออำำ�นวยความสะดวก
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� แก่่ ผู้�มีีสิ
้ ิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง  ทั้้� ง นี้้�  ต ามที่่�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
คณะกรรมการการเลืือกตั้้ง� กำำ�หนดตาม
มาตรา ๑๑๖
ระเบีียบคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม ว่่ า ด้้ ว ยการจัั ด ยานพาหนะโดย
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า หน่่วยงานของรััฐเพื่่�ออำำ�นวยความ
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน สะดวกแก่่ ผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งสมาชิิก
การเลืือกตั้้�ง
สภาท้้ อ งถิ่่� น หรืื อ ผู้้�บริิ ห ารท้้ อ งถิ่่� น
พ.ศ. ๒๕๖๓
มาตรา ๑๓๐
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๕ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ข้้อ ๖ ของระเบีียบคณะกรรมการ
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ  ก า ร เ ลืื อ ก ตั้้� ง ว่่ า ด้้ ว ย ก า รจัั ด
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ ยานพาหนะฯ พ.ศ ๒๕๖๓
เลืือกตั้้�งของผู้้�นั้้�นมีีกำำ�หนด ๕ ปีี ห้้ า มมิิ ใ ห้้ ห น่่ ว ยงานของรัั ฐ ที่่� จ ะจัั ด
ยานพาหนะตามระเบีียบนี้้� กระทำำ�
การใดเพื่่� อจููงใจหรืื อควบคุุ มให้้ ผู้้�มีี
สิิทธิิเลืือกตั้้�งไปลงคะแนนเลืือกหรืือ
ลงคะแนนไม่่เลืือกผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง
เป็็นสมาชิิกสภาท้้องถิ่่�นหรืือผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่่�น

1.11 ผู้้�ใดซึ่่�งมิิได้้มีีสััญชาติิไทย
มาตรา ๑๓๑
เว้้นแต่่ การกระทำำ�นั้้�นเป็็นการช่่วย
(คนต่่างด้้าว)
จำำ�คุุกตั้้ง� แต่่ ๑ - ๑๐ ปีี และปรัับ  ราชการตามที่่� ท างราชการร้้ อ งขอ
เข้้ามีีส่่วนช่่วยเหลืือในการเลืือกตั้้ง� ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรืือเป็็นการประกอบอาชีีพตามปกติิ
หรืือกระทำำ�การใด ๆ เพื่่อ� ประโยชน์์
โดยสุุจริิตของผู้้�นั้้�น
แก่่การเลืือกตั้้ง� โดยประการที่่อ� าจ
เป็็นคุุณหรืือเป็็นโทษแก่่ผู้�สมั
้ ัคร
มาตรา ๖๘
1.12 ผู้้�ใด
ทำำ�การโฆษณาหาเสีียงเลืือกตั้้�ง
นอกเวลาที่่�กำำ�หนด
มาตรา ๗๐

มาตรา ๑๒๙ (๒)
ห้้ามหาเสีียงนัับตั้้�งแต่่เวลา ๑๘.๐๐
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ  นาฬิิกา ของวัันก่่อนวัันเลืือกตั้้ง� หนึ่่ง� วััน
ไม่่เกิิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ� จนสิ้้�นสุุดวัันเลืือกตั้้�ง
ทั้้�งปรัับ
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ลำำ�ดับั ที่่�
ฐานความผิิด
1.13 ผู้้�ใด
ปิิ ด ประกาศหรืื อ ติิ ด แผ่่ น ป้้ า ย
เกี่่� ย วกัั บ การหาเสีียงเลืื อ กตั้้� ง
ไม่่เป็็นไปตามที่่�คณะกรรมการ
การเลืือกตั้้ง� หรืือผู้้ซึ่� ง่� คณะกรรมการ
การเลืือกตั้้�งมอบหมายกำำ�หนด
มาตรา ๗๑

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่่�ง
การปิิ ด ประกาศหรืื อ ติิ ด แผ่่ น ป้้ า ย
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ  เกี่่�ยวกัับการเลืือกตั้้�ง คณะกรรมการ
ไม่่ เกิิ น ๑๐,๐๐๐ บาท  หรืื อ การเลืื อ กตั้้� ง  กำำ� หนดให้้ เ ป็็ น ไป
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ต า ม ร ะ เ บีี ย บค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
(ค่่าปรัับให้้นำำ�ส่่งเป็็นรายได้้ของ การเลืือกตั้้�งว่่าด้้วยวิิธีีการหาเสีียง
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่� และลัักษณะต้้องห้้ามในการหาเสีียง
ความผิิดได้้เกิิดขึ้้�น)
เลืื อ กตั้้� ง สมาชิิ ก สภาท้้ อ งถิ่่� น หรืื อ
ผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำำ�หนด
ลัักษณะต้้องห้้ามในการหาเสีียงเลืือกตั้้ง�
หมวด ๔ ข้้อ ๑๗ ถึึงข้้อ ๒๑
1.14 ผู้้�ใด
มาตรา ๑๒๙ (๒)
เว้้นแต่่ เป็็นการดำำ�เนิินการตามคำำ�สั่่ง� ของ
นำำ�สิ่่�งพิิมพ์์ แผ่่นประกาศ หรืือ จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ  ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�องค์์กร
สิ่่ง� อื่่น� ใด มาปิิดหรืือแสดงไว้้ภายใน ไม่่ เกิิ น ๑๐,๐๐๐ บาท  หรืื อ ปกครองส่่วนท้้องถิ่น่� หรืือเพื่่อ� ประโยชน์์
ที่่�เลืือกตั้้�ง
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ
ในการอำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้ใ้� ช้้สิทธิ
ิ ิ
มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่่�ง
เลืือกตั้้�งตามระเบีียบที่่� กกต. กำำ�หนด
ในกรณีีที่่�มีีสิ่่ง� พิิมพ์์ แผ่่นประกาศ หรืือ
สิ่่ง� อื่่น� ใด ปิิดหรืือแสดงไว้้ภายในที่่เ� ลืือกตั้้ง�
อยู่่�ก่่ อ นหรืื อ ในวัั น เลืื อ กตั้้� ง อัั น เป็็ น
การฝ่่าฝืืนวรรคหนึ่่ง� ให้้คณะกรรมการ
ประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�งทำำ�ลาย ปกปิิด
หรืือนำำ�ออกไปไว้้นอกที่่�เลืือกตั้้�ง
2. ความผิิดเกี่่�ยวกัับผู้้�สมััครและการสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
2.1

ผู้้�ใด
เรีียก รัั บ  หรืื อ ยอมจะรัั บ เงิิ น
ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
อัันอาจคำำ�นวณเป็็นเงิินได้้สำำ�หรัับ
ตนเองหรืือผู้้�อื่่�น เพื่่�อให้้ตนสมััคร
รัับเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่่�ง

2.2

ผู้้�ใด
ให้้ เสนอให้้ สััญญาว่่าจะให้้ หรืือ
จััดเตรีียมเพื่่อ� จะให้้ทรัพั ย์์สินิ หรืือ
ผลประโยชน์์อื่่น� ใดอัันอาจคำำ�นวณ
เป็็นเงิินได้้แก่่ผู้ใ้� ดเพื่่อ� ให้้ผู้้�นั้้น� หรืือ
ผู้้�อื่่�นสมััครรัับเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๕๔ วรรคสอง

32

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
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ลำำ�ดัับที่่�

2.3

3.1

ฐานความผิิด

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง
ผู้้�ใด
มาตรา ๑๒๐
ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งโดยรู้้�อยู่่�แล้้ว จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี และปรัับ 
ว่่าตนเป็็นผู้้�ขาดคุุณสมบััติิหรืือมีี ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ลัักษณะต้้องห้้ามในการสมััคร และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
รัับเลืือกตั้้�ง
เลืือกตั้้�ง ๒๐ ปีี
มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐
3. ความผิิดเกี่่�ยวกัับผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งและบััญชีีรายชื่่�อผู้้�มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�ง
ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�งผู้้�ใด
ไม่่ไปใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�ง และไม่่แจ้้ง
เหตุุที่่ไ� ม่่อาจไปใช้้สิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� หรืือ
แจ้้งเหตุุแล้้วแต่่เหตุุนั้้�นมิิใช่่เหตุุ
อัันสมควร
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่่�ง

มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่่�ง
ผู้้�นั้้�นถููกจำำ�กััดสิิทธิิ ดัังต่่อไปนี้้�
(๑) สมััครรัับเลืือกตั้้ง� เป็็นสมาชิิก
สภาผู้้�แทนราษฎร หรืือสมาชิิก
สภาท้้องถิ่น่� และผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่น่�
หรืือสมััครรัับเลืือกเป็็นสมาชิิก
วุุฒิิสภา
(๒) สมััครรัับเลืือกเป็็นกำำ�นันั และ
ผู้้�ใหญ่่บ้้านตามกฎหมายว่่าด้้วย
ลัักษณะปกครองท้้องที่่�
(๓) เข้้าชื่่�อร้้องขอให้้ถอดถอน
สมาชิิกสภาท้้องถิ่น�่ หรืือผู้้�บริหิ าร
ท้้องถิ่่น� ตามกฎหมายว่่าด้้วยการลง
คะแนนเสีียงเพื่่อ� ถอดถอนสมาชิิก
สภาท้้องถิ่่น� หรืือผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่่น�
(๔) ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ข้้ า ราชการ
การเมืืองตามกฎหมายว่่าด้้วย
ระเบีียบข้้าราชการการเมืือง และ
ข้้าราชการรััฐสภาฝ่่ายการเมืือง
ตามกฎหมายว่่ า ด้้ ว ยระเบีียบ
ข้้าราชการรััฐสภา
(๕) ดำำ�รงตำำ�แหน่่งรองผู้้�บริิหาร
ท้้องถิ่น่� เลขานุุการผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่น่�
ผู้้�ช่ว่ ยเลขานุุการผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่น�่
ประธานที่่ป� รึึกษาผู้้�บริหิ ารท้้องถิ่่น�
ที่่�ปรึึกษาผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�นหรืือ
คณะที่่�ปรึึกษาผู้้�บริิหารท้้องถิ่่�น
ตามกฎหมายว่่าด้้วยการจััดตั้้�ง
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
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3.2

34

ฐานความผิิด

บทกำำ�หนดโทษ
(๖) ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง เลขานุุ ก าร
ประธานสภาท้้ อ งถิ่่� น ผู้้�ช่่ ว ย
เลขานุุการประธานสภาท้้องถิ่่�น
และเลขานุุ ก ารรองประธาน
สภาท้้องถิ่น�่ ตามกฎหมายว่่าด้้วย
การจัั ด ตั้้� ง องค์์ ก รปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�น
มาตรา ๔๒ วรรคสอง
การจำำ�กัดั สิิทธิติ ามวรรคหนึ่่ง� ให้้มีี
กำำ�หนดเวลาครั้้�งละสองปีีนัับแต่่
วัันเลืือกตั้้�งครั้้�งที่่�ผู้�มีีสิ
้ ทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�ง
ไม่่ ไ ปใช้้ สิิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง หากใน
การเลืือกตั้้�งครั้้�งต่่อไปผู้้�นั้้�นไม่่ไป
ใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�งอีีก ให้้นัับเวลา
การจำำ�กััดสิิทธิิครั้้�งหลัังนี้้�โดยนัับ
จากวัันที่่�มิิได้้ไปใช้้สิิทธิิเลืือกตั้้�ง
ครั้้�งใหม่่ และหากกำำ�หนดเวลา
การจำำ�กััดสิิทธิิครั้้�งก่่อนยัังเหลืือ
อยู่่�เท่่าใดให้้กำำ�หนดเวลาการจำำ�กัดั
สิิทธิินั้้�นสิ้้�นสุุดลง
ผู้้�ใด
มาตรา ๑๒๕
ดำำ�เนิินการย้้ายบุุคคลเข้้ามาใน จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๒ ปีีหรืือปรัับไม่่เกิิน
ทะเบีียนบ้้านเพื่่อ� ประโยชน์์ในการ ๔๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ
เลืือกตั้้�งโดยมิิชอบ
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่่�ง
เลืือกตั้้�งของผู้้�นั้้�นมีีกำำ�หนด ๕ ปีี

หมายเหตุุ

มาตรา ๔๘ วรรคสอง
กรณีีดัังต่่อไปนี้้� ให้้สัันนิิษฐานว่่าเป็็น
การย้้ายบุุคคลเข้้ามาในทะเบีียนบ้้าน
เพื่่อ� ประโยชน์์ในการเลืือกตั้้ง� โดยมิิชอบ
(๑) การย้้ายบุุคคลตั้้�งแต่่ ๕ คนขึ้้�นไป
ซึ่่�งไม่่มีีชื่่�อสกุุลเดีียวกัับเจ้้าบ้้านเข้้ามา
ในทะเบีียนบ้้านเพื่่�อให้้บุุคคลดัังกล่่าว
มีีสิิทธิิเลืือกตั้้�งที่่�จะมีีขึ้้�นภายใน ๒ ปีี
นัับแต่่วัันที่่�ย้้ายเข้้ามาในทะเบีียนบ้้าน
(๒) ก า ร ย้้ า ย บุุ คค ล เข้้ า ม า ใ น
ทะเบีียนบ้้านโดยบุุคคลนั้้�นมิิได้้อยู่่�
อาศััยจริิง
(๓) การย้้ายบุุคคลเข้้ามาในทะเบีียนบ้้าน
โดยมิิได้้รัับความยิินยอมจากเจ้้าบ้้าน
มาตรา ๔๘ วรรคสาม
ความในวรรคสอง (๑) มิิให้้ใช้้บัังคัับ
แก่่หน่่วยงานของรััฐ สถานศึึกษา หรืือ
สถานประกอบการ หรืือสถานที่่�อื่่�นใด
ที่่�คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งประกาศ
กำำ�หนด ที่่�ย้้ายเจ้้าหน้้าที่่� นัักศึึกษา
หรืือพนัักงานของตน หรืือบุุคคลที่่�
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งประกาศ
กำำ�หนดเข้้ามาในทะเบีียนบ้้านของตน
ทั้้�งนี้้� ตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขที่่�
กกต.กำำ�หนด
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ลำำ�ดัับที่่�
ฐานความผิิด
บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
4. ความผิิดเกี่่�ยวกัับการลงคะแนนเลืือกตั้้�ง การนัับคะแนนเลืือกตั้้�ง การประกาศผลการเลืือกตั้้�ง
4.1

ผู้้�ใด
รู้้� อ ยู่่�แล้้ ว ว่่ า ตนเป็็ น ผู้้� ไ ม่่ มีีสิิ ทธิิ
เลืื อ กตั้้� ง พยายามออกเสีียงลง
คะแนน หรืือออกเสีียงลงคะแนน
มาตรา ๘๔

4.2

ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�ง
ใช้้บัตั รอื่่น� ที่่มิ� ใิ ช่่บัตั รเลืือกตั้้ง� ที่่ไ� ด้้รับั
จากกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้ง�
เพื่่�อการออกเสีียงลงคะแนน
มาตรา ๘๕ วรรคหนึ่่�ง

4.3

ผู้้�ใด
นำำ� บัั ต รเลืื อ กตั้้� ง ออกไปจากที่่�
เลืือกตั้้�ง
มาตรา ๘๕ วรรคสอง

4.4

ผู้้�ใด
จงใจทำำ�เครื่่�องหมายโดยวิิธีีใดไว้้
ที่่บั� ตั รเลืือกตั้้ง� นอกจากเครื่่�องหมาย
ที่่�ลงคะแนน
มาตรา ๘๖
ผู้้�ใด
ใช้้ เ ครื่่� อ งมืื อ หรืื อ อุุ ป กรณ์์ ใ ด
ถ่่ายภาพบััตรเลืือกตั้้�งเพื่่�อให้้เห็็น
เครื่่�องหมายลงคะแนนในคููหา
เลืือกตั้้ง� ในระหว่่างการออกเสีียง
ลงคะแนน
มาตรา ๘๗

4.5

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๓๔
เว้้นแต่่ เป็็นการกระทำำ�ตามหน้้าที่่แ� ละ
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๕ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน อำำ�นาจ
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี
มาตรา ๑๓๔
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๕ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี
มาตรา ๑๓๕
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๑ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ
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ลำำ�ดับั ที่่�
ฐานความผิิด
4.6 ผู้้�ใด
นำำ�บััตรเลืือกตั้้ง� ใส่่ในหีีบบััตรเลืือกตั้้ง�
โดยไม่่ มีีอำำ� นาจโดยชอบด้้ ว ย
กฎหมาย หรืือกระทำำ�การใดใน
บัั ญ ชีีรายชื่่� อ ผู้้�มีีสิิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง
เพื่่� อ แสดงว่่ า มีีผู้้� ม าแสดงตน
เพื่่อ� ออกเสีียงลงคะแนนโดยผิิดไป
จากความจริิง หรืือกระทำำ�การใด
อัั น เป็็ น เหตุุ ใ ห้้ มีี บัั ต รเลืื อ กตั้้� ง
เพิ่่�มขึ้้�นจากความจริิง
มาตรา ๘๘

บทกำำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง

4.7

ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๓๕
นำำ�บัั ตรเลืื อกตั้้� งที่่� ออกเสีียงลง จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๑ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
คะแนนแล้้วแสดงต่่อผู้้�อื่่น� เพื่่�อให้้ ๒๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ
ผู้้�อื่่น� ทราบว่่าตนได้้ลงคะแนนเลืือก
หรืือลงคะแนนไม่่เลืือกผู้้�สมัคั รผู้้ใ� ด
มาตรา ๘๙

4.8

ผู้้�ใด
กระทำำ� การใดโดยไม่่ มีีอำำ� นาจ
โดยชอบด้้วยกฎหมาย เพื่่�อมิิให้้
ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� สามารถใช้้สิทธิ
ิ ไิ ด้้
หรืือขััดขวางหรืือหน่่วงเหนี่่�ยว
มิิให้้ผู้้�มีีสิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง� ไป ณ ที่่เ� ลืือกตั้้ง�
หรืือมิิให้้ไปถึึง ณ ที่่�ดังั กล่่าว ภายใน
กำำ� หนดเวลาที่่� จ ะออกเสีียงลง
คะแนนได้้
มาตรา ๙๐

มาตรา ๑๓๔
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๕ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี

4.9

ผู้้�ใด
จ่่าย แจก หรืือให้้เงิิน ทรััพย์์สิิน
หรืือประโยชน์์อื่่�นใดแก่่ผู้�มีีสิ
้ ิทธิิ
เลืือกตั้้ง� เพื่่อ� จููงใจมิิให้้ไปออกเสีียง
ลงคะแนน หรืือกระทำำ�การใด ๆ
เพื่่� อ มิิ ใ ห้้ ผู้�มีีสิ
้ ิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง ไป
ออกเสีียงลงคะแนน
มาตรา ๙๑ วรรคหนึ่่�ง

มาตรา ๑๓๖
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๑๐ ปีี หรืือปรัับ
ไม่่เกิิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  หรืือ
ทั้้� ง จำำ�ทั้้� ง ปรัั บ  และให้้ ศ าลสั่่� ง
เพิิกถอนสิิทธิิเลืือกตั้้�งของผู้้�นั้้�น
มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี

36

หมายเหตุุ

มาตรา ๙๑ วรรคสอง
มีีบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชนของผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิ
เลืือกตั้้�งผู้้�อื่่�นตั้้�งแต่่สองคนขึ้้�นไปไว้้ใน
ความครอบครอง โดยไม่่มีีเหตุุอันั สมควร
ในระหว่่างวัันประกาศให้้มีีการเลืือกตั้้ง�
ถึึ งวัั นถัั ดจากวัั นเลืื อกตั้้� ง ให้้ ถืือว่่ า
กระทำำ�การตามมาตรา ๙๑ วรรคหนึ่่�ง
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ลำำ�ดัับที่่�
ฐานความผิิด
4.10 ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิเลืือกตั้้�ง
เรีียก รัั บ  หรืื อ ยอมจะรัั บ เงิิ น
ทรััพย์์สิิน หรืือประโยชน์์อื่่�นใด
สำำ�หรัับตนเองหรืือผู้้�อื่่�น เพื่่�อลง
คะแนนเลืื อ ก หรืื อ ลงคะแนน
ไม่่เลืือกผู้้�สมัคั รใดหรืืองดเว้้น ไม่่ลง
คะแนนให้้แก่่ผู้�สมั
้ ัครผู้้�ใด
มาตรา ๙๒

4.11 ผู้้�ใด
เปิิ ด  ทำำ� ลาย ทำำ� ให้้ เ สีียหาย
ทำำ�ให้้เปลี่่�ยนสภาพ หรืือทำำ�ให้้
ไร้้ประโยชน์์ หรืือนำำ�ไปซึ่่�งหีีบ
บัั ต รเลืื อ กตั้้� ง โดยไม่่ มีีอำำ� นาจ
โดยชอบด้้วยกฎหมาย ตั้้ง� แต่่เวลาที่่�
เปิิดการออกเสีียงลงคะแนนจนถึึง
เวลาปิิดการออกเสีียงลงคะแนน
มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่่�ง
4.12 ผู้้�ใด
จงใจขัั ด ขวางการขนส่่ ง หีีบ
บััตรเลืือกตั้้�ง หรืือกระทำำ�ด้้วย
ประการใด ๆ เพื่่�อให้้การขนส่่ง
หีีบบััตรเลืือกตั้้�งล่่าช้้า
มาตรา ๑๓๓
4.13 ผู้้�ใด
กระทำำ�การใด ๆ เพื่่อ� ให้้บัตั รเลืือกตั้้ง�
ที่่อ� ยู่่�ในสถานที่่นั� บค
ั ะแนนเลืือกตั้้ง�
มีีจำำ�นวนผิิดจากความจริิง
มาตรา ๙๙

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
มาตรา ๑๒๖ วรรคสาม
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ  ถ้้าผู้้�นั้้น� ได้้แจ้้งถึึงการกระทำำ�อันั เป็็นการ
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ฝ่่าฝืืนนั้้น� ต่่อคณะกรรมการการเลืือกตั้้ง�
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล หรืือผู้้�ซึ่่�งคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มอบหมายก่่อนถููกจัับกุุม ผู้้�นั้้�นไม่่ต้้อง
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
รัับโทษและไม่่ต้้องถููกเพิิกถอนสิิทธิิ
มาตรา ๑๑๖
เลืือกตั้้�งหรืือสิิทธิสมั
ิ ัครรัับเลืือกตั้้�ง
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๓๓
มาตรา ๙๖ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี และปรัับ  ความในวรรคหนึ่่�ง ให้้ใช้้บัังคัับกัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท  หีีบบััตรเลืือกตั้้�งที่่�เก็็บบััตรเลืือกตั้้�ง
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ ภายหลัั ง จากการนัั บค ะแนนแล้้ ว
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี รวมตลอดทั้้ง� บััตรเลืือกตั้้ง� เอกสาร และ
หลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเลืือกตั้้�ง
ที่่ค� ณะกรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้ง�
ได้้จััดทำำ�ขึ้้�นด้้วยโดยอนุุโลม เว้้นแต่่
เป็็ น การกระทำำ�ต ามระเบีียบที่่�
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�งกำำ�หนด
มาตรา ๑๓๓
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี และปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง
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ลำำ�ดับั ที่่�
ฐานความผิิด
4.14 กรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง
จงใจนัับบััตรเลืือกตั้้�ง อ่่านบััตร
เลืือกตั้้�ง นัับคะแนนเลืือกตั้้�งหรืือ
รวมคะแนนเลืือกตั้้�งให้้ผิิดจาก
ความจริิ ง หรืื อ กระทำำ� การใด
ให้้บัตั รเลืือกตั้้ง� ชำำ�รุดุ เสีียหายหรืือ
ให้้เป็็นบััตรเสีีย หรืือกระทำำ�การใด
แก่่บัตั รเสีียเพื่่อ� ให้้เป็็นบััตรเลืือกตั้้ง�
ที่่� ใช้้ ไ ด้้ หรืื อ ทำำ� รายงานการ
เลืือกตั้้�งผิิดจากความจริิง
มาตรา ๑๐๑

บทกำำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
มาตรา ๑๑๖
ผู้้� ซึ่่� ง ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด ต า ม
มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่่�ง ให้้ถืือว่่า
กระทำำ�การอัันเป็็นการทุุจริิตใน
การเลืือกตั้้�ง

หมายเหตุุ

4.15 ผู้้�บัังคัับบััญชาหรืือนายจ้้าง
มาตรา ๑๑๗
ขัั ด ขวาง หน่่ ว งเหนี่่� ย ว หรืื อ จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๒ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
ไม่่ให้้ความสะดวกโดยไม่่มีีเหตุุ ๔๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ
อัันสมควรในการไปใช้้สิทธิ
ิ เิ ลืือกตั้้ง�
ของผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาหรืือลููกจ้้าง
แล้้วแต่่กรณีี
มาตรา ๑๑๗
4.16 ผู้้�ใด
จงใจกระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ
ให้้บัตั รเลืือกตั้้ง� ที่่ต� นได้้รับั มอบจาก
กรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง
ชำำ�รุุดหรืือเสีียหาย
มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่่�ง

มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่่�ง
ปรัับไม่่เกิิน ๕,๐๐๐ บาท  และ
มิิ ใ ห้้ ถืื อ ว่่ า เป็็ น ความผิิ ด ฐาน
ทำำ�ให้้เสีียทรััพย์์
มาตรา ๑๒๑ วรรคสาม
ถ้้ า ผู้้� ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด เ ป็็ น
เจ้้าพนัักงานผู้้�ดำำ�เนิินการเลืือกตั้้ง�
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี และปรัับ
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี

4.17 ผู้้�ใด
จงใจกระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ
ให้้บัตั รเลืือกตั้้ง� ชำำ�รุดุ หรืือเสีียหาย
หรืือให้้เป็็นบััตรเสีียอัันมิิใช่่เป็็นการ
กระทำำ�ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่่ง�
และเป็็นการกระทำำ�โดยมีีเจตนา

มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๕ ปีี และปรัับไม่่เกิิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท  และให้้ศาล
สั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ ข องผู้้�นั้้� น
มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี
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เพื่่� อ ให้้ ก ารเลืื อ กตั้้� ง ไม่่ เ ป็็ น ไป
โดยสุุจริิตหรืือเที่่�ยงธรรม หรืือ
กระทำำ�ด้้วยประการใด ๆ แก่่
บััตรเสีียเพื่่�อให้้เป็็นบััตรเลืือกตั้้�ง
ที่่�ใช้้ได้้ หรืือทำำ�หรืือใช้้บััตรปลอม
เพื่่อ� ใช้้ในการออกเสีียงลงคะแนน
มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง

บทกำำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๑ วรรคสาม
ถ้้ า ผู้้� ก ร ะ ทำำ�ค ว า ม ผิิ ด เ ป็็ น
เจ้้าพนัักงานผู้้�ดำำ�เนิินการเลืือกตั้้ง�
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี และปรัับ
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี

หมายเหตุุ

4.18 กรรมการประจำำ�หน่่วยเลืือกตั้้�ง มาตรา ๑๒๒
เปิิดเผยให้้แก่่ผู้ใ้� ดทราบว่่า ผู้้�มีีสิทธิ
ิ ิ จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๑ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
เลืือกตั้้�งผู้้�ใดมาลงคะแนนหรืือ ๒๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ
ยัังไม่่มาลงคะแนนเพื่่อ� เป็็นคุุณหรืือ
เป็็นโทษแก่่ผู้�สมั
้ คั ร ในระหว่่างเวลา
เปิิดการออกเสีียงลงคะแนนจนถึึง
เวลาปิิดการออกเสีียงลงคะแนน
มาตรา ๑๒๒
5. ความผิิดเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�อัันเป็็นเท็็จ
5.1

ผู้้�ใด
กระทำำ�การอัันเป็็นเท็็จ เพื่่อ� ให้้ผู้�อื่่้ น�
เข้้าใจผิิดว่่าผู้้�สมััครผู้้�ใดกระทำำ�
การฝ่่ า ฝืื น หรืื อ ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
พระราชบััญญััตินี้ิ ้�
มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่่�ง

มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๒ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน
๔๐,๐๐๐ บาท  และให้้ ศ าล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๕ ปีี

5.2

ผู้้�ใด
กระทำำ� การอัั น เป็็ น เท็็ จ เพื่่� อ ให้้
ผู้้�อื่่น� เข้้าใจผิิดว่่าผู้้�สมัคั รผู้้ใ� ดกระทำำ�
การฝ่่ า ฝืื น หรืื อ ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
พระราชบัั ญ ญัั ติิ นี้้� เ ป็็ น การ
เพื่่� อ จะแกล้้ ง ให้้ ผู้�สมั
้ ั ค รนั้้� น
ถููกเพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� หรืือสิิทธิิ
สมััครรัับเลืือกตั้้ง� หรืือเพื่่อ� ไม่่ให้้มีี
การประกาศผลการเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง

มาตรา ๑๑๘ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๕ - ๑๐ ปีี และปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๑๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
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5.3 ผู้้�ใด
กระทำำ� การอัั น เป็็ น เท็็ จ เพื่่� อ ให้้
ผู้้�อื่่น� เข้้าใจผิิดว่่าผู้้�สมัคั รผู้้ใ� ดกระทำำ�
การฝ่่ า ฝืื น หรืื อ ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
พระราชบััญญััติินี้้�เป็็นการแจ้้ง
หรืื อ ให้้ ถ้้ อ ยคำำ�อัั น เป็็ น เท็็ จต่่ อ
คณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง หรืือ
ผู้้�ซึ่่�งคณะกรรมการการเลืือกตั้้�ง
มอบหมาย เพื่่�อให้้เข้้าใจผิิดว่่า
ผู้้�สมัคั รผู้้ใ� ดกระทำำ�การฝ่่าฝืืนหรืือ
ไม่่ปฏิิบััติติ ามพระราชบััญญััตินี้ิ ้�
มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม
5.4 หััวหน้้าพรรคการเมืือง
กระทำำ� ก่่อ สนัับสนุุน หรืือรู้�เ้ ห็็น
เป็็นใจให้้ผู้้�อื่่�นกระทำำ�การอัันเป็็น
เท็็ จ  เพื่่� อ ให้้ ผู้�อื่่้ � น เข้้ า ใจผิิ ด ว่่ า
ผู้้�สมัคั รผู้้ใ� ดกระทำำ�การฝ่่าฝืืนหรืือ
ไม่่ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติินี้้�
เป็็นการเพื่่อ� จะแกล้้งให้้ผู้้�สมัคั รนั้้น�
ถููกเพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� หรืือสิิทธิิ
สมััครรัับเลืือกตั้้ง� หรืือเพื่่อ� ไม่่ให้้มีี
การประกาศผลการเลืือกตั้้ง� หรืือ
เป็็นการแจ้้ง หรืือให้้ถ้อ้ ยคำำ�อันั เป็็น
เท็็จต่อ่ คณะกรรมการการเลืือกตั้้ง�
ห รืื อ ผู้้� ซึ่่� ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การเลืือกตั้้�งมอบหมาย เพื่่�อให้้
เข้้าใจผิิดว่่าผู้้�สมััครผู้้�ใดกระทำำ�
การฝ่่ า ฝืื น หรืื อ ไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต าม
พระราชบััญญััตินี้ิ ้�
มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่่�

40

บทกำำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๑๘ วรรคสาม
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๗ - ๑๐ ปีี และปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๑๔๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
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มาตรา ๑๑๘ วรรคสี่่�
ให้้ ถืื อ ว่่ า พรรคการเมืื อ งนั้้� น
กระทำำ� การอัั น อาจเป็็ น ภัั ย ต่่ อ
ความมั่่�นคงของรััฐตามกฎหมาย
ประกอบรัั ฐ ธรรมนููญว่่ า ด้้ ว ย
พรรคการเมืือง

พระราชบััญญััติปิ ระกอบรััฐธรรมนููญ
ว่่าด้้วยพรรคการเมืือง พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๙๒ เมื่่อ� คณะกรรมการมีีหลัักฐาน
อัันควรเชื่่�อได้้ว่่าพรรคการเมืืองใด
กระทำำ�การอย่่างใดอย่่างหนึ่่ง� ดัังต่่อไปนี้้�
ให้้ ยื่่� น ศาลรัั ฐ ธรรมนููญ เพื่่� อ สั่่� ง ยุุ บ 
พรรคการเมืืองนั้้�น
(๑) กระทำำ� การล้้ ม ล้้ า งการ
ปกครองระบอบประชาธิิปไตยอัันมีี
พระมหากษััตริิย์์ทรงเป็็นประมุุขหรืือ
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งอำำ�นาจในการปกครอง
ประเทศโดยวิิธีีการซึ่่�งมิิได้้เป็็นไปตาม
วิิถีีทางที่่�บััญญััติิไว้้ในรััฐธรรมนููญ
(๒) กระทำำ� การอัั น อาจเป็็ น
ปฏิิ ปัั ก ษ์์ ต่่ อ การปกครองระบอบ
ประชาธิิปไตยอัันมีีพระมหากษััตริิย์์
ทรงเป็็นประมุุข
(๓) กระทำำ�การฝ่่าฝืืนมาตรา ๒
วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ มาตรา ๗๒ หรืือมาตรา ๗๔
(๔) มีี เ ห ตุุ อัั น จ ะ ต้้ อ ง ยุุ บ
พรรคการเมืืองตามที่่มีี� กฎหมายกำำ�หนด
เมื่่�อศาลรััฐธรรมนููญดำำ�เนิินการ
ไต่่สวนแล้้ว มีีหลัักฐานอัันควรเชื่่อ� ได้้ว่า่
พรรคการเมืืองกระทำำ�การตามวรรคหนึ่่ง�
ให้้ศาลรััฐธรรมนููญสั่่ง� ยุุบพรรคการเมืือง
และเพิิกถอนสิิทธิสมั
ิ คั รรัับเลืือกตั้้ง� ของ
คณะกรรมการบริิหารพรรคการเมืือง
นั้้�น
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6.1

กรรมการการเลืือกตั้้ง� เลขาธิิการ
คณะกรรมการการเลืื อ กตั้้� ง
ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�
จัั ง หวัั ด ผู้้� ต รวจการเลืื อ กตั้้� ง
กรรมการการเลืือกตั้้�งประจำำ�
องค์์ ก รปกครองส่่ ว นท้้ อ งถิ่่� น
ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� หรืือ
ผู้้�ได้้รัับแต่่งตั้้�งหรืือมอบหมาย
ให้้ ดำำ� เนิิ น การเกี่่� ย วกัั บ การ
เลืือกตั้้�งตามพระราชบััญญััติินี้้�
จงใจไม่่ ป ฏิิ บัั ติิ ต ามหน้้ า ที่่� ห รืื อ
กระทำำ�การอัันมิิชอบด้้วยหน้้าที่่�
เพื่่� อ เป็็ น คุุ ณ หรืื อ เป็็ น โทษแก่่
ผู้้�สมัคั ร หรืือกระทำำ�การหรืือละเว้้น
กระทำำ�การโดยทุุจริติ หรืือประพฤติิ
มิิชอบในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
มาตรา ๑๑๙
เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ
ใช้้ตำำ�แหน่่งหน้้าที่่ก� ระทำำ�การใด ๆ
อัันเป็็นคุุณหรืือเป็็นโทษแก่่ผู้�สมั
้ คั ร
มาตรา ๖๙

มาตรา ๑๑๙
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๓ - ๒๐ ปีี และปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ศาลสั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิสมั
ิ คั ร
รัับเลืือกตั้้�ง

ผู้้�สมััคร
ใช้้จ่่ายในการเลืือกตั้้�งเกิินจำำ�นวน
ค่่าใช้้จ่่ายที่่�กำำ�หนด
มาตรา ๖๐ วรรคสาม

มาตรา ๑๒๗
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๕ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืื อ ปรัั บ เป็็ น จำำ� นวนสามเท่่ า
ของจำำ�นวนเงิินที่่�เกิินค่่าใช้้จ่่ายที่่�
ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้�งประจำำ�
จัังหวััดประกาศกำำ�หนด แล้้วแต่่
จำำ�นวนใดจะมากกว่่ากััน หรืือ
ทั้้� ง จำำ�ทั้้� ง ปรัั บ  และให้้ ศ าลสั่่� ง
เพิิกถอนสิิทธิิเลืือกตั้้�งของผู้้�นั้้�น
มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี

6.2

7.1

บทกำำ�หนดโทษ
6. ความผิิดเกี่่�ยวกัับเจ้้าหน้้าที่่ข� องรััฐ

หมายเหตุุ

มาตรา ๑๒๖ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๑๐ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิเิ ลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น�
มีีกำำ�หนด ๒๐ ปีี
7. ความผิิดเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่่ายในการเลืือกตั้้�ง
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ลำำ�ดับั ที่่�
ฐานความผิิด
7.2 ผู้้�สมััคร
ไม่่ยื่่�นบััญชีีรายรัับและรายจ่่าย
ต่่อคณะกรรมการภายในระยะเวลา
ที่่�กำำ�หนด หรืือจงใจยื่่�นเอกสาร
หรืือหลัักฐานไม่่ถููกต้้องครบถ้้วน
ตามความจริิง
มาตรา ๑๒๘
ผู้้�สมััคร
ยื่่� น บัั ญ ชีีรายรัั บ และรายจ่่ า ย
เป็็นเท็็จ 
มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง

7.3

บทกำำ�หนดโทษ
หมายเหตุุ
มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่่�ง
มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุกุ ไม่่เกิิน ๒ ปีี หรืือปรัับไม่่เกิิน ภายใน ๙๐ วัันนัับจากวัันเลืือกตั้้ง� ผู้้�สมัคั ร
๔๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ  ต้้องยื่่น� บััญชีีรายรัับและรายจ่่ายในการ
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ เลืือกตั้้�งพร้้อมทั้้�งหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เลืือกตั้้�งของผู้้�นั้้�นมีีกำำ�หนด ๕ ปีี ให้้ถููกต้้องครบถ้้วนตามความจริิงต่่อ
ผู้้�อำำ�นวยการการเลืือกตั้้ง� ประจำำ�จัังหวััด
มาตรา ๑๒๘ วรรคสอง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๕ ปีี และปรัับ
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
และให้้ ศ าลสั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ
เลืือกตั้้ง� ของผู้้�นั้้น� มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี
8. ความผิิดฐานอื่่�น ๆ

8.1

ผู้้�ใด
ขาย จำำ�หน่่าย จ่่ายแจก หรืือ
จััดเลี้้ย� งสุุราทุุกชนิิด ในเขตเลืือกตั้้ง�
ในระหว่่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิิกา
ของวัันก่่อนวัันเลืือกตั้้�งหนึ่่�งวััน
จนถึึงเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิิกา ของ
วัันเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๒๓

มาตรา ๑๒๓
จำำ�คุุกไม่่เกิิน ๖ เดืือน หรืือปรัับ 
ไม่่ เกิิ น ๑๐,๐๐๐ บาท  หรืื อ
ทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ

8.2

ผู้้�ใด
เล่่นหรืือจััดให้้มีีการเล่่นการพนััน
ขัั น ต่่ อ ใด ๆ เกี่่� ย วกัั บผ ลของ
การเลืือกตั้้�ง
มาตรา ๑๒๔

มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่่�ง
จำำ�คุุกตั้้�งแต่่ ๑ - ๕ ปีี หรืือปรัับ 
ตั้้ง� แต่่ ๒๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรืือทั้้�งจำำ�ทั้้�งปรัับ  และให้้ศาล
สั่่� ง เพิิ ก ถอนสิิ ทธิิ เ ลืื อ กตั้้� ง ของ
ผู้้เ� ล่่น มีีกำำ�หนด ๑๐ ปีี และเพิิกถอน
สิิทธิิสมััครรัับเลืือกตั้้�งของผู้้�จััด
ให้้มีีการเล่่น
มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง
ถ้้าการกระทำำ�ผิิดเป็็นการกระทำำ�
ของผู้้�สมัคั ร จำำ�คุกุ ตั้้ง� แต่่ ๑ - ๑๐ ปีี
หรืื อ ปรัั บตั้้� ง แต่่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรืือทั้้ง� จำำ�ทั้้ง� ปรัับ 
และให้้ศาลสั่่ง� เพิิกถอนสิิทธิสมั
ิ คั ร
รัับเลืือกตั้้�งของผู้้�นั้้�น
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วิิทยุุในราชการสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ
ความเร่่งด่่วน
จาก
ถึึง ผู้้�รัับปฏิิบััติิ
ผู้้�รัับทราบ
ที่่� 0007.33/

ด่่วนที่่�สุุด	ชั้้�นความลัับ

ผบ.ตร.
ผบช. หรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
ผบก. ในสัังกััด สง.ผบ.ตร. หรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
จตช., รอง ผบ.ตร., ผู้้�ช่่วย ผบ.ตร. หรืือตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
วัันที่่�           ธัันวาคม 2561

1. อ้้างถึึง
1.1 แผนรัักษาความปลอดภััยและความสงบเรีียบร้้อยการจััดการเลืือกตั้้ง�  สำำ�นักั งานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิ (พิิทัักษ์์เลืือกตั้้�ง/62)
1.2 หนัังสืือสำำ�นัักเลขาธิิการคณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ด่่วนมาก ที่่� คสช(สลธ)/300 
ลง 28  พ.ย. 61  เรื่่�อง ขอเชิิญเข้้าร่่วมการประชุุมชี้้�แจงแผนและขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการทางการเมืือง
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเลืือกตั้้�งทั่่�วไป
1.3 ระเบีียบสำำ�นัักคณะรััฐมนตรีีว่่าด้้วยมารยาททางการเมืืองของข้้าราชการพลเรืือน
ลงวัันที่่� 16 มีี.ค. 2499
2. เนื่่�องจากในห้้วงระยะเวลานี้้� เป็็นห้้วงระยะเวลาที่่�มีีการดำำ�เนิินการทางการเมืืองให้้เป็็นไป
ตามกรอบของกฎหมายว่่าด้้วยการเลืือกตั้้�งหลายฉบัับและมีีความต่่อเนื่่�องกััน เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการ
ในส่่ ว นที่่�  ต ร. รัั บผิิ ด ชอบเป็็ น ไปด้้ ว ยความเรีียบร้้ อ ย จึึ ง กำำ�ชัั บ การวางตัั ว เป็็ น กลางทางการเมืื อ ง
ของข้้าราชการตำำ�รวจ ดัังนี้้�
2.1 ไม่่ดำำ�รงตำำ�แหน่่งในพรรคการเมืืองใด ๆ
2.2 ไม่่ใช่่สถานที่่�ราชการในกิิจการทางการเมืือง
2.3 ไม่่วิิพากษ์์วิิจารณ์์การกระทำำ�ของรััฐบาลให้้ปรากฏแก่่ประชาชน
2.4 ไม่่แต่่งเครื่่�องแบบราชการไปร่่วมประชุุมพรรคการเมืือง หรืือไปร่่วมประชุุมในที่่�สาธารณะใด ๆ
อัันเป็็นการประชุุมที่่�มีีลัักษณะทางการเมืือง
2.5 ไม่่ประดัับเครื่่�องหมายพรรคการเมืืองในเวลาสวมเครื่่�องแบบราชการ หรืือในเวลาราชการ
หรืือในสถานที่่�ราชการ
2.6 ไม่่แต่่งเครื่่�องแบบของพรรคการเมืืองเข้้าไปในสถานที่่�ราชการ
2.7 ไม่่บัังคัับให้้ผู้�้อยู่่�ใต้้บัังคัับบััญชาหรืือประชาชนเป็็นสมาชิิกในพรรคการเมืืองใด
และไม่่กระทำำ�การในทางให้้คุุณให้้โทษ เพราะเหตุุที่่�ผู้้�อยู่่�ใต้้บัังคัับบััญชาหรืือประชาชนนิิยมหรืือเป็็นสมาชิิก
ในพรรคการเมืืองใดที่่�ตั้้�งขึ้้�นโดยชอบด้้วยกฎหมาย
2.8 ไม่่ทำำ�การขอร้้องให้้บุุคคลใดอุุทิิศเงิินหรืือทรััพย์์สิินเพื่่�อประโยชน์์แก่่พรรคการเมืือง
2.9 ไม่่โฆษณาหาเสีียงเพื่่�อประโยชน์์แก่่พรรคการเมืือง หรืือแสดงการสนัับสนุนุ พรรคการเมืืองใด ๆ
ให้้เป็็นการเปิิดเผยในที่่�ประชุุมพรรคการเมืือง และในที่่�ปรากฏแก่่ประชาชนหรืือเขีียนจดหมายหรืือบทความ
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ไปลงหนัังสืือพิิมพ์์ หรืือพิิมพ์์หนัังสืือหรืือใบปลิิวซึ่่�งจะจำำ�หน่่ายแจกจ่่ายไปยัังประชาชน อัันเป็็นข้้อความ
ที่่�มีีลัักษณะของการเมืือง
2.10 ไม่่ปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�เพื่่�อแทรกแซงในทางการเมืือง หรืือใช้้การเมืืองเป็็นเครื่่�องมืือ เพื่่�อกระทำำ�
กิิจการต่่าง ๆ
2.11 ในช่่วงระยะเวลาที่่�มีีการเลืือกสมาชิิกวุุฒิิสภา การเลืือตั้้�งสมาชิิกสภาผู้้�แทนราษฎร
ไม่่แสดงออกโดยตรงหรืือโดยปริิยายที่่�จะเป็็นการช่่วยเหลืือส่่งเสริิมสนัับสนุุนผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง และในทาง
กลัับกัันไม่่กีีดกััน ตำำ�หนิิติิเตีียน ทัับถมหรืือให้้ร้้ายผู้้�สมััครรัับเลืือกตั้้�ง
จึึงแจ้้งมาเพื่่�อถืือปฏิิบััติิโดยเคร่่งครััดต่่อไป
พล.ต.อ.

46

(จัักรทิิพย์์  ชััยจิินดา)
ผบ.ตร.
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มพ์โดย
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิจัดกพิสภาท้
องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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