
ฐานความผิด
ตามกฎหมายเลือกตัง้
สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดั



ประเภทของฐานความผิด

2

▰ ความผิดเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้

▰ ความผิดเก่ียวกบัผูส้มคัรและการสมคัรรบัเลือกตัง้

▰ ความผิดเก่ียวกบัผูมี้สิทธิเลือกตัง้และบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตัง้

▰ ความผิดเก่ียวกบัการลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลการเลือกตัง้

▰ ความผิดเก่ียวกบัการร้องเทจ็และพยานเทจ็

▰ ความผิดเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีของรฐั

▰ ความผิดเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

▰ ความผิดฐานอ่ืนๆ 



ความเก่ียวกบัการ
หาเสียงเลือกตัง้

3

1



กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
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▰ พระราชบญัญติัการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2562

▰ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลกัษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563

▻ ใหก้ารหาเสยีงเลอืกตัง้ปฏบิตัติามระเบยีบนี้นบัแต่วนัที ่กกต. ก าหนดใหม้กีารเลอืกตัง้ สถ. หรอื 
ผถ. ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จนถงึวนัเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ.นัน้ ๆ

▰ ระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตัง้ ว่าด้วยการจดัยานพาหนะโดยหน่วยงานของรฐัเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2563



ความหมายของ การหาเสียงเลือกตัง้

▰ หมายความว่า การแสวงหาคะแนนนิยมจากประชาชนหรือสมาชิก 
จากชุมชน เพื่อใหล้งคะแนนใหแ้ก่ตนเองหรอืผูส้มคัรอื่น แล้วแต่กรีี 
(ระเบยีบ กกต. ว่าดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะต้องหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 4)

▰ หลกั ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้สามารถหาเสยีงไดต้ามวธิกีารที่ กกต. ก าหนด 

5
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ผูส้มคัรรบัเลือกตัง้สามารถหาเสียงได้
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ก าหนด ดงัน้ี
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▰ ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัจะก าหนดจ านวนเงนิค่าใชจ้่ายในการหาเสยีงตามความเหมาะสม เพื่อไม่ใหเ้กดิความ
ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนั

▰ ค่าใชจ้่ายในการหาเสยีงเลอืกตัง้ที่ต้องน ามารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลอืกตัง้ของผูส้มคัร คอื ค่าใชจ้่ ายที่เกดิขึน้ในระหว่าง
ระยะเวลา ดงันี้

▻ (1) กรีีที่เป็นการเลือกตัง้อนัเนื่องมาจากการครบวาระ ตัง้แต่ 180 วนัก่อนวนัที่ครบวาระจนถึงเวลา 18.00 น. 
ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้ 

▻ (2) กรีีทีเ่ป็นการเลอืกตัง้แทนต าแหน่งทีว่า่ง ตัง้แต่วนัทีต่ าแหน่งวา่งลงจนถงึเวลา 18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้

▰ อยูร่ะหวา่งการก าหนดจ านวนเงนิคา่ใชจ้า่ยแต่ละประเภท 

▰ ฝ่าฝืนมบีทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.การเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2562 มาตรา 127

ต้องใช้จ่ายในการเลือกตัง้ไม่เกินจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ท่ีผูอ้ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัก าหนด 
(พ.ร.บ. การเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2562 มาตรา 60 วรรคสาม )

1.
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1. การเลอืกตัง้เนื่องมาจากครบวาระหรอืครบอาย ุใหก้ระท าได ้
ตัง้แต่ 180 วนั ก่อนวนัครบวาระหรอืครบอายจุนถงึเวลา 18.00 นาฬกิา ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้

2. การเลอืกตัง้เนื่องจากยบุสภาหรอืถอืวา่มกีารยุบสภาใหก้ระท าได้
ตัง้แต่วนัยบุสภาหรอืวนัทีถ่อืวา่มกีารยบุสภาจนถงึเวลา 18.00 นาฬกิาของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้

3. การเลอืกตัง้เนื่องจากต าแหน่งว่างอนัมใิชเ่พราะเหตุครบวาระหรอืครบอาย ุใหก้ระท าได้
ตัง้แต่วนัทีต่ าแหน่งวา่งลงจนถงึเวลา 18.00 นาฬกิาของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้

4. ในกรีีมกีารสัง่ใหเ้ลอืกตัง้ใหม ่ใหก้ระท าได้
ตัง้แต่วนัทีม่คี าสัง่ใหม้กีารเลอืกตัง้ใหมจ่นถงึเวลา 18.00 นาฬกิา ของวนัก่อนวนัเลอืกตัง้

5. ในกรีีมกีารสัง่ใหม้กีารออกเสยีงลงคะแนนใหม ่ผูใ้ดจะหาเสยีงเลอืกตัง้มไิด ้เวน้แต่ กกต. จะมมีติ
เป็นอยา่งอื่นโดยค านึงถงึความสจุรติและเทีย่งธรรม 

ฝ่าฝืน มรีะวางโทษ
จ าคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท

หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั
ตาม พ.ร.บ. การเลือกตัง้ 
สถ. หรือ ผถ. พ.ศ. 2562

มาตรา 129 (1) 

ด าเนินการหาเสียงภายในเวลาท่ีก าหนด
(พ.ร.บ. การเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2562 มาตรา 64 )2.
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▰ “การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส”์ หมายความว่า การหาเสยีง
เลอืกตัง้ ทีก่ระท าขึน้โดยผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดหรอืแต่บางส่วน หรอืการใชร้ะบบ
คอมพิวเตอร์ หรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อหาเสียงเลือกตัง้ตามที่กฎหมายก าห นด 
โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เผยแพร ่แก่ประชาชนโดยทัว่ไป
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 4)

▰ ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรีี สามารถใช้วิธีการหาเสียงเลือกตั ้ง
ทางอเิลก็ทรอนิกสไ์ดด้ว้ยตนเอง หรอืมอบหรอืวา่จา้งบุคคลหรอืนิตบิุคคลด าเนินการแทนได ้

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ วิธีการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์ มีดงัน้ี

(1) เวบ็ไซต ์ (5) อเีมล ์

(2) โซเซยีลมเีดยี (6) เอสเอม็เอส

(3) ยทูปู (7) สือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นทุกประเภท

(4) แอปพลเิคชนั 
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 8)

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ รายละเอียดท่ีต้องระบไุว้ในส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ (ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้ม
ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 9)

▻ ระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าของตวัผู้สมคัร ชื่อของพรรคการเมอืง สญัลกัษี์ของ พรรคก ารเมอืง 
สญัลกัษี์ นโยบายของผูส้มคัร คตพิจน์ ค าขวญั ขอ้มลูประวตัเิฉพาะทีเ่กีย่วกบัตวัผู้สมคัร 

▻ ระบุชือ่ตวั ชือ่สกุล ทีอ่ยูข่องผูว้า่จา้ง ผูผ้ลติ จ านวน และวนัเดอืนปีทีผ่ลติไว้บรเิวีทีเ่หน็ไดช้ดัเจนดว้ย

▻ ในกรีีการน าขอ้มูลเกี่ยวกบัพรรคการเมอืงตามวรรคหนึ่ง หรอืการน าภาพบุคคลเพื่อใช ้ในกา รหาเสยีง
เลือกตัง้  จะต้องได้ร ับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั ้น และไม่ข ัดต่อ มาตรา 34
แห่ง พ.ร.บ.การเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2562 และอาจน าภาพผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็น สถ. หรอื ผถ.
ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เดยีวกนัมาใชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ดว้ยกไ็ด้

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 หมวด 2)3.
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▰ การแจ้งวิธีการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีง
และลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 10)

▻ ก่อนด าเนินการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์ใหผู้ส้มคัร พรรคการเมอืง แลว้แต่
กรีี แจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้หลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งตามแบบทีก่ าหนดทา้ยระเบียบ ใหผู้อ้ านวยการ
การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบ

▻ กกต. อาจก าหนดวธิกีารแจง้ทางอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิกีารอื่นตามที ่กกต. ประกาศก าหนด

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 หมวด 2)3.



13

▰ การหาเสียงเลือกตัง้โดยบคุคลท่ีมิได้เป็นผูส้มคัรหรอืพรรคการเมือง (ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ย
วธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 11)

▻ ให้บุคคลที่มิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะหาเสียงเลือกตัง้โด ยวิธีการ
ทางอเิล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้สมคัรผู้ใด แสดงตนและระบุขอ้มูลเหล่านี้ ในรูปแบบตวัอกัษร ภาพ 
หรอืเสยีง ไวใ้นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

▻ ชื่อและชื่อสกุล หรือชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สญัลักษี์ หรือเครื่องหมายใด
ทีส่ามารถระบุเจาะจงตวับุคคลทีด่ าเนินการได้

▻ ชือ่และชือ่สกุลหรอืชือ่นิตบิุคคลของผูจ้ดัท า

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ ให้บุคคลท่ีมิได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมืองท่ีใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตัง้
โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์แจ้งค่าใช้จ่ายต่อผู้สมคัรและให้ผู้สมคัรแจ้งผู้อ านวยการ
การเลือกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบ เพ่ือรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ (ระเบยีบ กกต. ว่าดว้ย
วธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 12)

▻ ประเภทของค่าใช้จ่ายท่ีต้องแจ้ง 

▻ (1) คา่จา้งจดัท าสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พือ่ใชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

▻ (2) คา่ตอบแทนในการด าเนินการ ไมว่า่ดว้ยวธิกีารใดเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซต ์โซเซยีลมเีดยีอเีมล ์
โปรแกรมคน้หา หรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่น รบัรูถ้งึการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์

▻ (3) รายการคา่ใชจ้า่ยตาม (1) หรอื (2) อยา่งหนึ่งอยา่งใด 
รวมแลว้เกนิกว่า 5,000 บาท

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ ถ้าผูส้มคัรยินยอมหรอืไม่คดัค้านในการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
ของบคุคลท่ีมิได้เป็นผูส้มคัรหรอืพรรคการเมือง (ระเบยีบ กกต. ว่าดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะ
ตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 13)

▻ ใหน้บัรวมรายการใชจ้่ายดงักล่าวเป็นคา่ใชจ้่ายของผูส้มคัรนัน้ดว้ย

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ การด าเนินการของ กกต. กรณีมีการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์
ไม่ถกูต้อง (ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 14)

▻ เม่ือมีความปรากฏต่อ กกต. ว่า 

▻ ผูส้มคัร พรรคการเมอืง หรอืผูใ้ดแลว้แต่กรีี มกีารกระท าทีผ่ดิกฎหมายเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ สถ. 
หรอื ผถ.หรอื

▻ ผู้สมคัรด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด ด าเนินการน าสถาบันพระมหากษัตริย์
มาเกีย่วขอ้งกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ เป็นการตอ้งหา้ม ตามระเบยีบ ขอ้ 22 หรอื 

▻ ผูส้มคัรหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส ์โดยใชถ้้อยค าทีรุ่นแรง หรอืปลุกระดมก่อใหเ้กดิ
ความไมส่งบขึน้ในพืน้ที ่เป็นการตอ้งหา้มตามระเบยีบ ขอ้ 23 (4)

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ การด าเนินของ กกต. กรณีมีการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ไม่ถกูต้อง 
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 14)

▻ ให ้กกต. สัง่ใหแ้กไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืลบขอ้มลู และใหเ้ลขาธกิารแจง้ค าสัง่ใหผู้ส้มคัร  พรรคการเมอืง 
หรอืผูใ้ด แลว้แต่กรีี ทีก่ระท าการไมเ่ป็นไปตามระเบยีบคีะกรรมการ เพือ่ปฏบิตัติามค าสัง่นัน้โดยเรว็  
ทัง้นี้ กกต. อาจมอบหมายใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งด าเนินการแทนกไ็ด้

▻ เมือ่ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัไดร้บัรายงานหรอืพบเหตุการี์หาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีาร
ทางอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่มถู่กตอ้ง ใหร้ายงานต่อเลขาธกิารภายใน 24 ชัว่โมง 
เพือ่ให ้กกต. สัง่ใหแ้กไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืลบขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 หมวด 2)3.
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▰ การด าเนินการของ กกต. กรณีมีการหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ไม่ถกูต้อง (ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 14)

▻ กรีีผูส้มคัร พรรคการเมอืง หรอืผูใ้ด แลว้แต่กรีี ไมแ่กไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืลบขอ้มลูภายในเวลาทีก่ าหนด 

▻ ให้ เลขาธิการแจ้งหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องพิจารีาด า เนินการตามอ านาจหน้าที ่
และผูใ้หบ้รกิารเพือ่พจิารีาด าเนินการ หากมคี่าใชจ้่าย ใหผู้ส้มคัรนัน้เป็นผู้รบัผดิชอบ

▻ กกต. อาจน ามาเป็นเหตุด าเนินการสืบสวนหรือไต่สวนตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการสืบสวน 
การไต่สวนและการวนิิจฉยัชีข้าดได้

▻ ทัง้น้ี ยงัถือเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 73 แห่ง พ.ร.บ. การเลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ. พ.ศ. 2562
มีระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 6 เดือน หรือปรบัไม่เกิน 10,000 บาท หรือ
ทัง้จ าทัง้ปรบั ตามมาตรา 129 (1)

การหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์3.
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▰ “ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มสีทิธิเลอืกตัง้ที่ได้รบัการว่าจ้างจากผู้สมคัรให้เขา้ร่วม 
กจิกรรมในการโฆษีาหาเสยีงเลอืกตัง้ ตลอดระยะเวลาหรอืช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคล
ที่ได้แจ้ง รายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อส านักงานคีะกรรมการการเลือกตัง้ประจ า
จงัหวดั ยกเวน้บุคคลในครอบครวั ไดแ้ก่ สาม ีภรยิาหรอืบุตรทีช่อบดว้ยกฎหมาย
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 4)

▰ ผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตัง้ในเ ขตเลือกตัง้ 
ใหแ้จง้รายละเอยีดเกีย่วกบัผูช้่วยหาเสยีง หน้าทีแ่ละค่าตอบแทนผูช้่วยหาเสยีงรวมทัง้หลกัฐาน
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งตามแบบทีก่ าหนดท้ายระเบยีบ ใหผู้อ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบ
ก่อนวนัด าเนินการ

แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัผูช่้วยหาเสียง4.
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▰ ผูส้มคัรสามารถจดัหาเสือ้ผา้ สิง่ของ เลีย้งอาหารหรอืเครือ่งดืม่ ส าหรบัผูช้ว่ยหาเสยีง 

▰ ผู้สมคัรต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสยีงที่ได้ช่วยเหลอืในการหาเสยีงเลือกตัง้ตามอตัรา
คา่จา้งแรงงานขัน้ต ่า

▰ ผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่และค่าตอบแทนผู้ช่ วยหาเสียง
จะด าเนินการหาเสยีงเลอืกตัง้ดว้ยวธิกีารนี้มไิด้

▰ ผู้สมคัรสามารแจ้งเปลี่ยนตวัผู้ช่วยหาเสยีงได้ไม่เกนิ 3 ครัง้ ครัง้ละไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจ านวน
ผูช้ว่ยหาเสยีงในการเลอืกตัง้นัน้

แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัผูช่้วยหาเสียง
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 หมวด 3 ขอ้ 15)4.
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▰ ผู้สมคัรต้องแจ้งถึงกรีีบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมคัร เข้าช่วยเหลือในการหาเสียง
เลอืกตัง้ ใหผู้อ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบโดยเรว็ (ระเบยีบ กกต. ว่าด้วยวธิกีารหาเสยีงและ
ลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 หมวด 3 ขอ้ 16)

▰ พ.ร.บ. การเลือกตัง้ ส.ถ. หรือ ผ.ถ. พ.ศ. 2562 มาตรา 68 หา้มมใิห้ผูใ้ดซึ่งมไิดม้สีญัชาตไิทย
เขา้มสี่วนช่วยเหลอืในการเลอืกตัง้ หรอืกระท าการใด ๆ เพือ่ประโยชน์แก่การเลอืกตัง้โดยประการ
ที่อาจเป็นคุีหรือเป็นโทษแก่ผู้สมคัร ทัง้นี้  เว้นแต่การกระท า นัน้เป็นการช่ วยราชการตามที่
ทางราชการรอ้งขอ หรอืเป็นการประกอบอาชพีตามปกตโิดยสจุรติของผูน้ัน้ 

▻ ฝ่าฝืนมีระวางโทษจ าคกุตัง้แต่ 1 - 10 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 - 200,000 บาท ตามมาตรา 131 

แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัผูช่้วยหาเสียง4.
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▰ “ประกาศเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้” หมายความว่า ประกาศของผูส้มคัรที่มลีกัษีะเป็นกระดาษ
หรอืวสัดุอื่นใดทีม่ลีกัษีะคลา้ยคลงึกนัทีม่ขีอ้ความหรอืรปูทีผู่ส้มคัรไดจ้ดัท าเพือ่ใชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ 

▰ “แผ่นป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้” หมายความว่า แผ่นป้ายของผูส้มคัรทีม่ลี ักษีะเป็นกระดาษ 
กระดาน หรอืวสัดุอื่นใดทีม่ลีกัษีะคลา้ยคลงึกนัและมคีวามแขง็แรงทีม่ขีอ้ความหรอืรปูทีผู่้สมคัรไดจ้ดัท าขึน้เพือ่ใช้
ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ 
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 4)

▰ การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้ ผู้สมคัรสามารถกระท าได้
เฉพาะสถานท่ีท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้ประจ าองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด

จดัท าและปิดประกาศหรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้5.



จดัท าและปิดประกาศหรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้
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▰ ประกาศหรอืแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้ ต้องมีขนาด ดงัน้ี

▻ ประกาศ กวา้งไมเ่กนิ 30 ซม. และยาวไมเ่กนิ 42 ซม.

▻ แผน่ป้าย กวา้งไมเ่กนิ 130 ซม. และยาวไมเ่กนิ 245 ซม. 

(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 17)

5.



จดัท าและปิดประกาศหรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้

24

▰ รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้ (ระเบยีบ กกต. ว่าด้วยวิธกีาร
หาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 18)

▻ ผูส้มคัรสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจ าตวัของผูส้มคัร ชื่อของพรรคการเมอืง สญัลกัษี์ของพรรค
การเมอืง สญัลกัษี์ นโยบายของผูส้มคัร คตพิจน์ ค าขวญั ขอ้มลูประวตั ิเฉพาะทีเ่กีย่วกบัตวัผูส้มคัร พรอ้ม
ระบุชื่อตวั ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จ านวน และวนัเดือนปี ที่ผลิตไว้บริ เวีที่เห็นได้ชดัเจนของ
ประกาศและแผน่ป้ายเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้

▻ ในกรีีการน าขอ้มูลเกี่ยวกบัพรรคการเมอืงตามวรรคหนึ่ง หรอืการน าภาพบุคคลเพื่อใช้ในการ หาเสยีง
เลอืกตัง้ จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบุคคลหรอืพรรคการเมอืงนัน้ และไมข่ดัต่อมาตรา 34 แหง่ พ.ร.บ.การ
เลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2562 และอาจน าภาพ ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เดยีวกนั มาใชใ้นการหาเสยีงเลอืกตัง้ดว้ยกไ็ด ้

5.



จดัท าและปิดประกาศหรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้
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▰ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลกัษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ. พ.ศ. 2563 ข้อ 19 
ใหค้ีะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มหีน้าทีแ่ละอ านาจ ในการประกาศก าหนดเกีย่วกับการหาเสยีง
เลอืกตัง้ในเรือ่ง ดงัต่อไปนี้ 

▻ (1) จ านวนของประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ และแผน่ป้ายเกีย่วกบัการหาเสยีง เลอืกตัง้ทีผู่ส้มคัรจดัท าได ้

▻ (2) หลกัเกีฑ ์วธิกีารปิดประกาศและตดิแผน่ป้ายเกีย่วกบั การหาเสยีงเลอืกตัง้ 

▻ (3) สถานทีปิ่ดประกาศเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ และตดิแผน่ป้ายเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้

▰ ใหใ้ชป้ระกาศดงักล่าวจนกวา่จะครบอายุของสภาทอ้งถิน่นัน้

▰ สถานทีปิ่ดประกาศและสถานทีต่ดิแผน่ป้ายเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ตอ้งค านึงถงึความเหมาะสม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
ความสะอาด ความปลอดภยั ความมัน่คงแขง็แรง มทีศันียภาพและทศันวสิยัทีด่ไีมเ่กดิอนัตรายแก่ประชาชนหรอืต่อยานพาหนะ 
รวมทัง้ไมก่่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของทางราชการ หรอืประชาชน และจะตอ้งไมเ่ป็นการ
กดีขวางทางสญัจรและการจราจร

5.



จดัท าและปิดประกาศหรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้
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▰ จ านวนของประกาศและแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้ท่ีผูส้มคัรจดัท าได้
(ระเบยีบ กกต. วา่ดว้ยวธิกีารหาเสยีงและลกัษีะตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ สถ. หรอื ผถ. พ.ศ. 2563 ขอ้ 19)

▻ ประกาศ ไมเ่กนิ 5 เท่า ของจ านวนหน่วยเลอืกตัง้ของแต่ละองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

▻ แผน่ป้าย ไมเ่กนิ 3 เท่า ของจ านวนหน่วยเลอืกตัง้ของแต่ละองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

▻ กรณีการเลือกตัง้เทศบาลนคร 

▻ ประกาศ ไมเ่กนิ 10 เท่า ของจ านวนหน่วยเลอืกตัง้ของแต่ละองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

▻ แผน่ป้าย ไมเ่กนิ 5 เท่า ของจ านวนหน่วยเลอืกตัง้ของแต่ละองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

5.



จดัท าและปิดประกาศหรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้
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▰ กรณีท่ีผู้สมคัรปิดประกาศเก่ียวกบัการหาเสียงเลือกตัง้หรือติดแผ่นป้ายเก่ียวกบัการหาเสียง
เลือกตัง้ไม่ถกูต้องตามหมวดน้ี 

▻ ใหห้วัหน้าหน่วยงาน หวัหน้าพนกังานสว่นทอ้งถิน่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ มอี านาจสัง่ผูส้มคัรใหแ้กไ้ข
ใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนด และ

▻ หากไม่ด าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด ใหผู้ม้อี านาจขา้งต้นมอี านาจรือ้ถอน ท าลาย 
ปลดออก ปกปิด หรอืลบขอ้ความ ภาพ หรอืรูปรอยดงักล่าว หรอืสัง่ใหห้น่วยงานอื่นด าเนินการ 
โดยใหค้ดิคา่ใชจ้่ายกบัผูส้มคัรนัน้ และ

▻ กกต. อาจน ามาเป็นเหตุในการสบืสวนหรอืไต่สวนตามระเบยีบ กกต.เลอืกตัง้ว่าดว้ยการสบืสวน 
การไต่สวน และการวนิิจฉยัชีข้าดได้

5.
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▰ มาตรา 71 การปิดประกาศหรอืตดิแผ่นป้ายเกี่ยวกบัการหาเสียง
เลอืกตัง้จะกระท าได ้เฉพาะในสถานที ่รวมทัง้มขีนาดและจ านวน
ไมเ่กนิที ่กกต. หรอืผูซ้ึง่ กกต.มอบหมายก าหนด
▻ ฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรบัไม่เกิน 

10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั ตามมาตรา 132

▰ มาตรา 74 วรรคหน่ึง เมื่อได้มีประกาศก าหนดที่เลือกตัง้แล้ว 
หา้มผูใ้ดน าสิง่พมิพ ์แผน่ประกาศ หรอืสิง่อื่นใด มาปิดหรอืแสดงไว้
ในที่เลือกตัง้ เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามค าสัง่ของ ผอ.การ
เลอืกตัง้ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
▻ ฝ่าฝืน ระวางโทษ จ าคุกไม่เกนิ 6 เดอืน หรอื ปรบัไม่เกนิ 

10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั ตามมาตรา 129 (2) 

บทก าหนดโทษ กรณีปิดประกาศ  หรือติดแผน่ป้ายเก่ียวกบัการเลือกตัง้ 
ไม่เป็นไปตามท่ี กกต. ก าหนด 

ตาม  พ.ร.บ. การเลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ.  พ.ศ. 2562
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ข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตัง้



ข้อห้ามตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลกัษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ. พ.ศ. 2563
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▰ ข้อ 22 ห้ามผู้สมคัรด าเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดด าเนินการน าสถาบนั
พระมหากษตัริยม์าเก่ียวข้องกบัการหาเสียงเลือกตัง้ 

▰ ข้อ 23 ห้ามผู้สมคัรหาเสียงเลือกตัง้ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตัง้ 
ในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

▻ (1) แจกจ่ายเอกสารเกีย่วกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้โดยวธิกีารวาง หรอืโปรยในทีส่าธารีะ

▻ (2) แจกเอกสารหรอืวดีทิศัน์เกี่ยวกบัการหาเสยีงเลอืกตัง้ที่มไิดม้กีารระบุชื่อตวั ชื่อสกุล ทีอ่ยู่ของ
ผูว้า่จา้ง ผูผ้ลติ จ านวน และวนัเดอืนปีทีผ่ลติไวอ้ยา่งชดัเจน

▻ (3) ใชพ้าหนะต่าง ๆ ในการหาเสยีงเลอืกตัง้ หรอืจดัสถานทีห่รอืเวทเีพื่อโฆษีาหาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่ไิด้
แจง้รายละเอยีดใหผู้อ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบตามแบบทีก่ าหนดทา้ยระเบยีบ 



ข้อห้ามตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลกัษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ. พ.ศ. 2563
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▰ ข้อ 23 ห้ามผู้สมคัรหาเสียงเลือกตัง้ หรือยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใดหาเสียงเลือกตัง้ 
ในลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี 

▻ (4) หาเสยีงเลอืกตัง้โดยใชถ้อ้ยค าทีรุ่นแรง หรอืปลุกระดมก่อใหเ้กดิความไมส่งบขึน้ในพืน้ที ่

▻ (5) ช่วยเหลือเงนิ ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอนัอาจค านวีเป็นเงนิได้ให้แก่ผู้ ใดตามปกต ิ
ประเพีีต่าง ๆ 

▻ (6) หาเสยีงเลอืกตัง้โดยน าชื่อของพรรคการเมอืง สญัลกัษี์ของพรรคการเมอืง คตพิจน์ ค าขวญั 
หรอืภาพบุคคล โดยมไิดม้หีนงัสอืใหค้วามยนิยอมจากบุคคลหรอืพรรคการเมอืงนัน้

▻ (7) จงใจไมป่ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบนี้
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▰ มาตรา 66 เพื่อใหก้ารหาเสยีงเลอืกตัง้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สุจรติ และเทีย่งธรรม กกต. จะก าหนดลกัษีะ
ตอ้งหา้มในการหาเสยีงเลอืกตัง้ของผูส้มคัรกไ็ด้
▻ เมือ่ กกต. ก าหนดลกัษีะตอ้งหา้มตามวรรคหนึ่งแลว้ หา้มผูส้มคัรด าเนินการหรอืยนิยอมให้มกีารด าเนินการ

หาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่ลีกัษีะดงักลา่ว
▻ ผูส้มคัรผูใ้ดมผีูช้่วยหาเสยีงจ านวนเท่าใด ให้แจ้งส านักงานคีะกรรมการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบ

รายละเอยีดเกีย่วกบัผูช้่วยหาเสยีง หน้าที ่และค่าตอบแทนผูช้่วยหาเสยีง ทัง้นี้ ตามวธิีการทีค่ีะกรรมการ
การเลอืกตัง้ก าหนด

▻ คา่ตอบแทนตามวรรคสามตอ้งน าไปรวมเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ดว้ย
▰ ฝ่าฝืนมาตรา 66 วรรคสอง มีระวางโทษ จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรบัไม่เกิน 10,000 บาท หรือ

ทัง้จ าทัง้ปรบั ตามมาตรา 129 (2)

บทก าหนดโทษ กรณีผูส้มคัรด าเนินการหรือยอมให้มีการด าเนินการหา
เสียงเลือกตัง้ท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามท่ี กกต. ก าหนด

ตาม  พ.ร.บ. การเลือกตัง้ สถ. หรือ ผถ.  พ.ศ. 2562



ข้อห้ามหาเสียงเลือกตัง้ตาม พ.ร.บ. การเลือกตัง้ 
สถ. หรือ ผถ. พ.ศ. 2562
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▰ มาตรา 129 (2) 

ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั

>>> มีช่วงเวลาให้ประชาชนได้ตดัสินใจ <<<

ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตัง้โดยวิธีการใดๆ นับตัง้แต่เวลา 18.00 น.
ของวนัก่อนวนัเลือกตัง้หน่ึงวนั จนส้ินสดุวนัเลือกตัง้ ตามมาตรา 70
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▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่  1 –10 ปี หรอื
ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี

▰ มาตรา 126 วรรคส่ี ในกรีีทีศ่าลมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษ ใหศ้าลสัง่
ใหจ้่ายเงนิสนิบนน าจบัไมเ่กนิกึง่หน่ึงจากจ านวนคา่ปรบัแก่ผูแ้จง้ความน าจบั

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้
▰ มาตรา 65 วรรคท้าย ใหถ้อืวา่เป็นความผดิมลูฐาน

ตามกฎหมาย ปปง. 

เจตนาพิเศษ
เพือ่จงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนใหแ้ก่ตนหรอืผูส้มคัรอื่น งดเวน้การลงคะแนน
ใหผู้ส้มคัร หรอืการชกัขวนใหไ้ปลงคะแนนไมเ่ลอืกผูใ้ดเป็น สถ. หรอื ผถ. 

ห้ามหาเสียงด้วยการ จดัท า ให้ เสนอให้ สญัญาว่าจะให้ หรือ จดัเตรียมเพ่ือจะ
ให้ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจค านวณเป็นเงินได้ มาตรา 65 (1)
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▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่  1 –10 ปี หรอื
ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี

▰ มาตรา 126 วรรคส่ี ในกรีทีีศ่าลมคี าพพิากษาถงึทีส่ดุใหล้งโทษ ใหศ้าลสัง่
ใหจ้่ายเงนิสนิบนน าจบัไมเ่กนิกึง่หน่ึงจากจ านวนคา่ปรบัแก่ผูแ้จง้ความน าจบั

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้
▰ มาตรา 65 วรรคห้า ใหถ้อืวา่เป็นความผดิมลูฐาน

ตามกฎหมาย ปปง. 

เจตนาพิเศษ
เพือ่จงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนใหแ้ก่ตนหรอืผูส้มคัรอื่น งดเวน้การลงคะแนน
ใหผู้ส้มคัร หรอืการชกัขวนใหไ้ปลงคะแนนไมเ่ลอืกผูใ้ดเป็น สถ. หรอื ผถ. 

ห้ามหาเสียงด้วยการ ให้ เสนอให้ หรือ สญัญาว่าจะให้ เงิน ทรพัยสิ์น หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด แก่ชมุชน หรือสถาบนัอ่ืนใด มาตรา 65 (2)
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▰ มาตรา 126 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่  1 –10 ปี หรอื
ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี

เจตนาพิเศษ
เพือ่จงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนใหแ้ก่ตนหรอืผูส้มคัรอื่น งดเวน้
การลงคะแนนใหผู้ส้มคัร หรอืการชกัขวนใหไ้ปลงคะแนนไมเ่ลอืกผูใ้ด
เป็น สถ. หรอื ผถ. 

ห้ามหาเสียงด้วยการ จดัให้มี มหรสพ หรือ การรื่นเริงต่างๆ มาตรา 65 (3) 



38

▰ มาตรา 126 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่  1 –10 ปี หรอื
ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี

เจตนาพิเศษ
เพือ่จงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนใหแ้ก่ตนหรอืผูส้มคัรอื่น งดเวน้
การลงคะแนนใหผู้ส้มคัร หรอืการชกัขวนใหไ้ปลงคะแนนไมเ่ลอืกผูใ้ด
เป็น สถ. หรอื ผถ. 

ห้ามหาเสียงด้วยการ เล้ียง หรือ รบัจดัเล้ียง ตามมาตรา 65 (4) 
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▰ มาตรา 126 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่  1 –10 ปี หรอื
ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี

เจตนาพิเศษ
เพือ่จงูใจใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ลงคะแนนใหแ้ก่ตนหรอืผูส้มคัรอื่น งดเวน้
การลงคะแนนใหผู้ส้มคัร หรอืการชกัขวนใหไ้ปลงคะแนนไมเ่ลอืกผูใ้ด
เป็น สถ. หรอื ผถ. 

ห้ามหาเสียงด้วยการ บงัคบั ขู่เขญ็ ใช้อิทธิพลคกุคาม ตามมาตรา 65 (5) 
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▰ กรณี ผูส้มคัร เป็นผูจ้ดัหายานพาหนะ น าผูมี้สิทธิเลือกตัง้ไป หรือ
น ากลบั หรือจดัให้ไป หรือกลบั ตามมาตรา 67 วรรคหน่ึง  

ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 –10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี 
ตามมาตรา 126 วรรคหนึ่ง และใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติ

ในการเลอืกตัง้ ตามมาตรา 116
▰ ถ้ามีเจตนาพิเศษ  >>> เพ่ือจงูใจ หรือ ควบคมุให้ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ไป

ลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผูส้มคัรผูใ้ด <<<
ต้องรบัโทษเพ่ิมขึน้ ตามมาตรา 67 วรรคสอง

▻ ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 5 ปี หรอื ปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอื 
ทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 5 ปี
ตามมาตรา 130ไม่ใช้บงัคบักบักรณีท่ีหน่วยงานของรฐัเป็นผูจ้ดัยานพาหนะ

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ ทัง้น้ี ตามท่ี กกต. ก าหนด  

ห้ามจดัยานพาหนะ รบั-ส่ง ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ 
โดยไม่เสียค่าโดยสาร หรือค่าจ้าง ตามมาตรา 67
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ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการจดัยานพาหนะโดยหน่วยงานของรฐั
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ิน

พ.ศ. 2563
▰ ขอ้ 4 ก่อนวนัเลอืกตัง้หรอืในวนัเลอืกตัง้ แลว้แต่กรีี ใหห้น่วยงานของรฐัทีจ่ะจดัยานพาหนะ เพื่ออ านวยความสะดวก

ใหแ้ก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ ตอ้งแจง้เรือ่งใหผู้อ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทราบก่อนด าเนินการ

หา้มมใิหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่จดัยานพาหนะ เพือ่
อ านวยความสะดวกแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้

▰ ขอ้ 5 ในกรีีหน่วยงานของรฐัทีจ่ะจดัยานพาหนะตามระเบยีบนี้ ตอ้งด าเนินการปิดประกาศหรอืแผน่ป้ายทีย่านพาหนะ
ใหช้ดัเจนวา่ เป็นยานพาหนะของหน่วยงานใดและจดัไวส้ าหรบัรบัและสง่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้เพือ่ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ 

▰ ขอ้ 6 หา้มมใิหห้น่วยงานของรฐัทีจ่ะจดัยานพาหนะตามระเบยีบนี้ กระท าการใดเพือ่จงูใจหรอืควบคุมใหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้
ไปลงคะแนนเลอืกหรอืลงคะแนนไมเ่ลอืกผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้เป็นสมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ผูใ้ด



ความผิดเก่ียวกบัผูส้มคัร
และการสมคัรรบัเลือกตัง้
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▰ ผูท้ีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้จะตอ้งมคีุีสมบตัคิรบถว้น และตอ้งไมม่ลีกัษีะตอ้งหา้ม ตามมาตรา 49
▰ ฝ่าฝืน ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 - 10 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท 

และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ 20 ปี

ลงสมคัรรบัเลือกตัง้โดยรู้อยู่แล้วว่าตนขาดคณุสมบติั
หรือมีลกัษณะต้องห้าม ตามมาตรา 120

มีสญัชาติไทยโดยการเกิด

▪ สถ. ต้องมีอายไุม่ต ากว่า 25 ปี นับถึงวนัเลือกตัง้
▪ ผถ. ต้องมีอายไุม่ต ากว่า 35 ปี นับถึงวนัเลือกตัง้

มีช่ือในทะเบียนบา้นในเขตองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสมคัร
รบัเลือกตัง้เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวนัสมคัรรบัเลือกตัง้

คณุสมบติัอ่ืนตามท่ีกฎหมายจดัตัง้องคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ินก าหนด
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ผูท่ี้จะสมคัรเป็น สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงัน้ี

เป็นพนักงาน ลกูจ้าง รฐั 
ราชการรฐัวิสาหกิจ 

ติดยาเสพติดให้โทษ

จ าคกุ ถกูคมุขงั
โดยหมายศาล

เป็นภิกษุ สามเณร
นักพรต นักบวช

ล้มละลาย

เคยถกูจ าคกุและพ้นโทษ
ไม่ถึง 5 ปี เว้นผิดโดยประมาท 

หรือลหโุทษ

เป็นเจ้าของหรือ
ถือหุ้นในส่ือ

อยู่ระหว่างถกูระงบัการ
ใช้สิทธิสมคัร ชัว่คราวหรือ

เพิกถอนสิทธิสมคัร
รบัเลือกตัง้

อยู่ในระหว่างถกูจ ากดั
สิทธิสมคัรรบัเลือกตัง้
เพราะไม่ไปใช้สิทธิ

เลือกตัง้

เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุ
การทจุริตเลือกตัง้

เป็นข้าราชการมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ า วิกลจริต 

จิตฟัน่เฟือน

เคยถกูเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้และ
ยงัไม่พ้น 5 ปีนับแต่วนัท่ีพ้นจาก
การเพิกถอนถึงวนัเลือกตัง้
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ผูท่ี้จะสมคัรเป็น สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงัน้ี

เป็น ส.ส. ส.ว. 
ส.ถ. หรือ ผ.ถ.  หรือ
เป็นผูส้มคัร ส.ส. ส.ว. 
ส.ถ. หรือ ผ.ถ. ในอปท.
เดียวกนั หรือ อปท.อ่ืน

เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสดุ
ให้จ าคกุ ตามกม. ปปช.

อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง

เป็นตลุาการศาลรฐัธรรมนูญ
หรือผูด้ ารงต าแหน่ง
ในองคก์รอิสระ

ผิดต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีราชการ

เคยต้องค าพิพากษา
ถึงท่ีสดุ

ผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ในการยติุธรรม

ทุจริต ตาม ป.อ.

ผิดกม.ความผิด
พนักงานในองคก์ร 

หรือหน่วยงานของรฐั

ผิดกม.กู้ยืมเงินท่ีเป็น
การฉ้อโกงประชาชน

ผิดกม.ยาเสพติด
ผลิต น าเข้า ส่งออก ค้า

ผิดกม.พนัน
เป็นเจ้ามือหรือ

เจ้าส านัก

ฟอกเงิน
ปปง.
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ผูท่ี้จะสมคัรเป็น สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือ
ผูบ้ริหารท้องถ่ิน ต้องไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงัน้ี

เคยพ้น หรือถกูสัง่ให้พ้นจาก
ต าแหน่งในองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ทอดท้ิงหรือละเลยไม่ปฏิบติั
ตามอ านาจ หน้าท่ี ประพฤติ

เส่ือมเสียแก่ต าแหน่ง

มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ในสญัญากบั อบจ. อบต. เทศบาล

กระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ ทุจริตต่อหน้าท่ี

จงใจไม่ปฏิบติัตามกม. กฎ ระเบียบ
ของทางราชการ หรือ มติครม. 
เป็นเหตใุห้เสียหายแก่ราชการ

อย่างร้ายแรง

เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกา
หรือศาลฎีกาแผนกผูด้ ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองพิพากษา

มีพฤติการณ์ร า่รวย
ผิดปกติ

ทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ
จงใจปฏิบติัหน้าท่ี

หรือ
ใช้อ านาจขดัต่อ 
รธน. หรือ กม. 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม

อย่างร้ายแรง
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จ้างและรบัจ้างให้ลงสมคัร ตามมาตรา 54

▰ หา้มผูท้ีจ่ะสมคัรรบัเลอืกตัง้ เรยีก รบั หรอืยอมจะรบั เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดอนัอาจ
ค านวีเป็นเงนิไดส้ าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น เพือ่ใหต้นสมคัรรบัเลอืกตัง้  (รบัจา้งลงสมคัร)

▰ หา้มผูใ้ดให ้เสนอให ้สญัญาวา่จะให ้หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะใหท้รพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดอนัอาจ
ค านวีเป็นเงนิไดแ้ก่ผูใ้ด เพือ่ใหผู้น้ัน้หรอืผูอ้ื่นลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ (จา้งคนลงสมคัร)

▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 –10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี 

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้



ความผิดเก่ียวกบัผูมี้สิทธิ
เลือกตัง้และบญัชีรายช่ือ
ผูมี้สิทธิเลือกตัง้
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▪ สมคัรรบัเลือกตัง้ ส.ส. ส.ว.  ส.ถ.  ผ.ถ.
▪ สมคัรรบัเลือกเป็น ก านัน และผูใ้หญ่บา้น
▪ เข้าช่ือร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
▪ ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองฯ และ 

ข้าราชการรฐัสภาฝ่ายการเมืองฯ
▪ ด ารงต าแหน่งรอง ผ.ถ. เลขาฯ ผ.ถ. หรือ

ผช.เลขาฯ ผ.ถ. หรือ ปธ.ท่ีปรึกษา  ท่ีปรึกษาท้องถ่ิน 
คณะท่ีปรึกษาท้องถ่ิน

▪ ด ารงต าแหน่งเลขาฯ ผช.เลขาฯ ปธ.สภาท้องถ่ิน 
และเลขาฯ รอง ปธ.สภาท้องถ่ิน

49

รฐัธรรมนูญ มาตรา 50(7) บญัญติัให้การไปใช้สิทธิเลือกตัง้เป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย

จ ากดัสิทธิครัง้ละ  2 ปี นับแต่
วนัเลือกตัง้ครัง้ท่ีไม่ไปใช้สิทธิ

ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้และ
ไม่แจ้งเหตอุนัสมควร ตามมาตรา 42
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▰ บทสนันิษฐาน การย้ายบคุคลเข้ามาในทะเบียนบา้น
เพ่ือประโยชน์ในการเลือกตัง้โดยมิชอบ มีดงัน้ี

(1) การยา้ยบุคคลตัง้แต่ 5 คนขึน้ไปซึง่ไมม่ชีือ่สกุล
เดยีวกบัเจา้บา้นเขา้มาในทะเบยีนบา้น เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวมสีทิธิ
เลอืกตัง้ทีจ่ะมขีึน้ภายใน 2 ปี นบัแต่วนัทีย่า้ยเขา้มาในทะเบยีนบา้น

(2) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบยีนบา้นโดยบุคคลนัน้
มิได้อยู่อาศยัจริง***

(3) การยา้ยบุคคลเขา้มาในทะเบยีนบา้นโดยมไิดร้บั
ความยนิยอมจากเจา้บา้น
▰ มาตรา 125 ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี หรอืไมเ่กนิ

40,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี าหนด 5 ปี

กรณี (1) ไม่ใช้บงัคบัแก่หน่วยงานของรฐั สถานศึกษา หรือสถานประกอบการ 
หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ี กกต. ประกาศก าหนด ท่ีย้ายเจ้าหน้าท่ี นักศึกษา หรือ 

พนักงานของตน หรือบคุคลท่ี กกต. ประกาศก าหนด เข้ามาในทะเบียนบา้นของตน 
ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี กกต. ก าหนด

ย้ายบคุคลเข้ามาในทะเบียนบา้นเพ่ือประโยชน์
ในการเลือกตัง้โดยมิชอบ  ตามมาตรา 48



ความผิดเก่ียวกบัการลงคะแนน 
การนับคะแนน และการ
ประกาศผลการเลือกตัง้

51
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ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ต้องมีคณุสมบติั ดงัน้ี

มีสญัชาติไทย หรอืแปลง
สญัชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

มีอายไุม่ต า่กว่า 18 ปี
ในวนัเลือกตัง้

มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น
ในเขตเลือกตัง้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

นับถึงวนัเลือกตัง้
บคุคลเหล่าน้ีไม่มีสิทธิเลือกตัง้
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ผูใ้ดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตัง้พยายามออกเสียง
ลงคะแนนหรือออกเสียงลงคะแนน  มาตรา 84

▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
1 –10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี 

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติ
ในการเลอืกตัง้

ผูท่ี้จะไปใช้สิทธิเลือกตัง้จะต้องเป็นผูมี้คณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ผูใ้ดเป็นผูมี้ลกัษณะต้องห้ามถือเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตัง้ ไปใช้สิทธิเลือกตัง้จะมีความผิด 
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ใช้บตัรอ่ืนท่ีมิใช่บตัรเลือกตัง้ลงคะแนนเลือกตัง้

▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
1 –10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี 

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืว่ากระท าการอนัเป็นการทุจรติ
ในการเลอืกตัง้

มาตรา 85 วรรคหน่ึง

ผูก้ระท าอาจมคีวามผดิฐานใชเ้อกสารราชการปลอม 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 6 เดอืน ถงึ 5 ปี 
และปรบัตัง้แต่ 1,000-10,000 บาท 
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น าบตัรเลือกตัง้ออกไปจากท่ีเลือกตัง้ 

▰ มาตรา 134 ระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 5 ปี
ปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้มกี าหนด 10 ปี

มาตรา 85 วรรคสอง
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จงใจท าเครื่องหมายโดยวิธีใดในบตัรเลือกตัง้นอกจาก
เครื่องหมายลงคะแนน  มาตรา 86

▰ มาตรา 134 ระวางโทษจ าคกุ
ไมเ่กนิ 5 ปี ปรบัไมเ่กนิ 100,000
บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และ
ใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 10 ปี

ท าสญัลกัษณ์ไว้เพื่อท่ีจะสามารถ
ตรวจสอบผลการซ้ือเสียงของตนได้ 
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ถ่ายภาพบตัรเลือกตัง้ เพ่ือให้เหน็เคร่ืองหมายลงคะแนน
ในคหูาเลือกตัง้ มาตรา 87

▰ มาตรา 135 ระวางโทษจ าคกุ
ไมเ่กนิ 1 ปี ปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั
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น าบตัรเลือกตัง้ใส่ในหีบฯ โดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ
ท าการใดในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตัง้ เพ่ือแสดงว่ามีผูแ้สดงตนผิดไปจาก
ความจริง หรือ ท าให้มีบตัรเลือกตัง้เพ่ิมขึน้ผิดจากความเป็นจริง มาตรา 88

▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
1 –10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่ เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี 

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติ
ในการเลอืกตัง้
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น าบตัรเลือกตัง้ท่ีออกเสียงลงคะแนนแล้ว แสดงต่อผูอ่ื้น 
มาตรา 89

▰ มาตรา 135 ระวางโทษจ าคกุ
ไมเ่กนิ 1 ปี หรอื ปรบัไมเ่กนิ 20,000 บาท 
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั
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ขดัขวาง หรือ หน่วงเหน่ียว มิให้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้ มาตรา 90

▰ กระท าการใดโดยไมม่อี านาจโดยชอบดว้ย กฎหมาย 
เพือ่มใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้สามารถใชส้ทิธไิด ้หรอื

▰ ขดัขวาง หรอืหน่วงเหนี่ยว มใิหผู้ม้สีทิธเิลอืกตัง้ไป 
ี ทีเ่ลอืกตัง้ หรอืมใิหไ้ปถงึทีด่งักลา่วภายในเวลา
ทีจ่ะออกเสยีงลงคะแนน

▰ มาตรา 134 ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 5 ปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิ 100,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และ
ใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 10 ปี
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ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจ้างขดัขวางไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตัง้
มาตรา 117

▰ ผูบ้งัคบับญัชาหรอืนายจา้งผูใ้ดขดัขวาง 
หน่วงเหนี่ยว  หรอื ไมใ่หค้วามสะดวก โดยไมม่เีหตุ
อนัสมควรในการไปใชส้ทิธเิลอืกตัง้ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืลกูจา้ง แลว้แต่กรีี

▰ ระวางโทษ จ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี หรอืปรบัไมเ่กนิ 
40,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั
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จูงใจ หรือกระท ำกำรใดเพื่อมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน  
มำตรำ 91

▰ มาตรา 91 วรรคหน่ึง  
แจก หรอืใหเ้งนิ ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดแก่ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
เพือ่จงูใจมใิหไ้ปออกเสยีงลงคะแนน  หรอื กระท าการใดๆ เพือ่มใิห้
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ไปออกเสยีงลงคะแนน 

▰ มาตรา 91 วรรคสอง
ผูใ้ดมบีตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูอ้ื่นตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไปไวใ้นความครอบครอง โดยไมม่เีหตุอนัสมควรในระหวา่งวนั
ประกาศใหม้กีารเลอืกตัง้ถงึวนัถดัจากวนัเลอืกตัง้  ใหถ้อืวา่ผูน้ัน้
กระท าการตามวรรคหนึ่ง

▰ มาตรา 136 ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิ 10 ปี 
หรอื ปรบัไมเ่กนิ 200,000 บาท หรอื 
ทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ มกี าหนด 10 ปี
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ผูมี้สิทธิเลือกตัง้ เรียก รบั หรือยอมจะรบัเงิน ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด 
ส าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น เพ่ือลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผูส้มคัรใด หรือ

ไม่ลงคะแนนเลือกผูส้มคัรใด มาตรา 92

▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
1 –10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี 

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติ
ในการเลอืกตัง้
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มาตรา 126 วรรคสาม
ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ทีผู่ใ้ดเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัเงนิ หรอื
ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

เพือ่ลงคะแนนเลอืกหรอืลงคะแนนไมเ่ลอืกผูส้มคัรผูใ้ด หรอื
งดเวน้ไมล่งคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรผูใ้ด

ถา้ไดแ้จง้ถงึการกระท าอนัเป็นการฝ่าฝืนนัน้ต่อ กกต. หรอื
ผูซ้ึง่ กกต.มอบหมาย ก่อนถกูจบักุม 

ไมต่อ้งรบัโทษและไมต่อ้งถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้หรอื
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ และไมถ่อืวา่เป็นการทุจรติการเลอืกตัง้ 

ตามมาตรา 116

กรณียกเว้นโทษ ของผูก้ระท าผิดตามมาตรา 92

“ผูซ่ึ้ง กกต. มอบหมาย”  ค าสัง่ กกต. ที ่204/2562
ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2562

▰ ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดัทีม่กีารเลอืกตัง้

▰ กกต.ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีจ่ดัการเลอืกตัง้

▰ พนกังานสบืสวนและไต่สวนของ สนง.กกต.จว. ทีม่กีารเลอืกตัง้

▰ พนกังานสบืสวนและไต่สวนของ สนง.กกต. 

▰ พนกังานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจชัน้ผูใ้หญ่ตาม ป.วอิาญา 
ในเขตพืน้ทีท่ีม่กีารเลอืกตัง้ 
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ความผิดเก่ียวกบัหีบบตัรเลือกตัง้ มาตรา 96

▰ ฝ่าฝืนมาตรา 96 หรอืจงใจขดัขวางการขนสง่ หรอื ท าใหก้ารขนสง่หบีบตัรฯล่าชา้  ระวางโทษจ าคุก
ตัง้แต่ 1-10 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี ตามมาตรา 133

▰ เปิด

▰ ท าลาย 

▰ ท าใหเ้สยีหาย 

▰ ท าใหเ้ปลีย่นสภาพ

▰ ท าใหไ้รป้ระโยชน์

▰ น าหบีบตัรเลอืกตัง้ไป
โดยไมม่อี านาจโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย

ห้าม✋
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ความผิดของ กปน. หรือ พนง.จนท. มาตรา 101

▰ จงใจ นบับตัรเลอืกตัง้ อ่านบตัรเลอืกตัง้ หรอื
รวมคะแนนเลอืกตัง้ใหผ้ดิไปจากความจรงิ หรอื

▰ กระท าการใดใหบ้ตัรเลอืกตัง้ช ารุด เสยีหาย หรอืใหเ้ป็นบตัรเสยี หรอื

▰ กระท าการใดแก่บตัรเสยีเพือ่ใหเ้ป็นบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชไ้ด ้ หรอื

▰ ท ารายงานการเลอืกตัง้ผดิจากความจรงิ

▰ มาตรา 126 วรรคหน่ึง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 –10 ปี หรอื 
ปรบัตัง้แต่ 20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 20 ปี 

▰ มาตรา 116 ใหถ้อืวา่กระท าการอนัเป็นการทุจรติในการเลอืกตัง้
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กระท าด้วยประการใด ให้บตัรเลือกตัง้ช ารดุ 
หรือ เสียหาย มาตรา 121

▰ มาตรา 121 วรรคหน่ึง ผูใ้ด จงใจท าใหบ้ตัรเลอืกตัง้ทีต่นไดร้บัมาจาก กปน. ช ารุด เสยีหาย
มโีทษปรบัไมเ่กนิ 5,000 บาท และมใิหถ้อืวา่เป็นความผดิฐานท าใหเ้สยีทรพัย์

▰ มาตรา 121 วรรคสอง 
1. ท าใหบ้ตัรเลอืกตัง้อื่นๆ ทีไ่มใ่ชบ่ตัรเลอืกตัง้ทีต่นรบัมาจาก กปน. เสยีหาย เชน่ 

บตัรเลอืกตัง้ทีเ่ตรยีมไวส้ าหรบัใชล้งคะแนน หรอืบตัรเลอืกตัง้ทีผู่อ้ ื่นลงทะเบยีนแลว้ ช ารุดเสยีหายโดย
เป็นการกระท าทีม่เีจตนาพเิศษ เพือ่ใหก้ารเลอืกตัง้ไมเ่ป็นไปดว้ยความสจุรติและเทีย่งธรรม หรอื

2. กระท าดว้ยประการใด ๆ แก่บตัรเสยีเพือ่ใหเ้ป็นบตัรเลอืกตัง้ทีใ่ชไ้ด ้หรอื
3. ท าหรอืใชบ้ตัรปลอมเพือ่ใชใ้นการออกเสยีงลงคะแนน  

เป็นความผิด มีโทษจ าคกุไม่เกิน 5 ปี และปรบัไม่เกิน100,000บาท 
และเพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ 10 ปี
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กปน.เปิดเผยรายช่ือผูม้าลงคะแนน หรือยงัไม่มาลงคะแนน
มาตรา 122

▰ ในระหวา่งเวลาเปิดการออกเสยีงลงคะแนน
จนถงึเวลาปิดการออกเสยีงลงคะแนน  ถา้ กปน.
เปิดเผยใหแ้ก่ผูใ้ดทราบวา่ ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูใ้ด
มาลงคะแนน หรอื ยงัไมม่าลงคะแนน เพือ่เป็นคุี
หรอืเป็นโทษแก่ผูส้มคัร 

▰ อตัราโทษ จ าคุกไมเ่กนิ 1 ปี  หรอืปรบัไมเ่กนิ 
20,000 บาท หรอื ทัง้จ าทัง้ปรบั



ความผิดเก่ียวกบัการร้องเทจ็
หรือเป็นพยานเทจ็
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การกระท าอนัเป็นเทจ็ มาตรา 118

▰ ผูใ้ดกระท าการอนัเป็นเทจ็  เพือ่ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจผดิวา่ผูส้มคัรผูใ้ดกระท าการฝ่าฝืน หรอืไมป่ฏบิตัติาม
พระราชบญัญตันิี้ อตัราโทษ จ าคุกไมเ่กนิ 2 ปีหรอืปรบัไมเ่กนิ 40,000 บาท และใหศ้าลสัง่เพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี าหนด 5 ปี

▰ ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการเพือ่จะแกลง้ใหผู้ส้มคัรนัน้ถกูเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ หรอื 
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืเพือ่ไมใ่หม้กีารประกาศผลการเลอืกตัง้  อตัราโทษ จ าคกุตัง้แต่ 5-10 ปี 
และปรบัตัง้แต่ 100,000-200,000 บาท  และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้ของผูน้ัน้มกี าหนด 20 ปี
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การกระท าอนัเป็นเทจ็ มาตรา 118

▰ ถา้การกระท าตามวรรคหน่ึง เป็นการแจง้หรอืใหถ้อ้ยค าต่อ กกต. หรอื ผูซ้ึง่ กกต.มอบหมาย 
มอีตัราโทษจ าคุกตัง้แต่ 7 -10 ปี  และปรบัตัง้แต่ 140,000 - 200,000 บาท  และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธิ
เลอืกตัง้ ของผูน้ัน้มกี าหนด 20 ปี

▰ ถา้การกระท าตามวรรคสองหรอืวรรคสาม  เป็นการกระท า หรอืก่อใหผู้อ้ื่นกระท า สนบัสนุน หรอืรูเ้หน็
เป็นใจของหวัหน้าพรรคการเมอืง  ใหถ้อืวา่พรรคการเมอืงนัน้กระท าการอนัอาจเป็นภยัต่อ ความมัน่คง
ของรฐัตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยพรรคการเมอืง



ความผิดเก่ียวกบั
เจ้าหน้าท่ีของรฐั
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กรรมการ..กระท าผิด จงใจไม่ปฏิบติัตามหน้าท่ี หรือ กระท าการอนัมิชอบด้วยหน้าท่ี
เพ่ือเป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร หรือกระท าการหรือละเว้นกระท าการโดยทุจริต หรือ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี  มาตรา 119

▰ กรรมการการเลอืกตัง้  

▰ เลขาธกิารคีะกรรมการการเลอืกตัง้  

▰ ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั  

▰ ผูต้รวจการเลอืกตัง้  

▰ กรรมการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  

▰ ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ าองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอื

▰ ผูซ้ึง่ไดร้บัแต่งตัง้หรอืมอบหมายใหด้ าเนินการเกีย่วกบั
การเลอืกตัง้ตามพระราชบญัญตันิี้

▰ ระวางโทษ จ าคุกตัง้แต่ 3 ปี ถงึ 20 ปี  และปรบัตัง้แต่ 
20,000 -200,000  บาท และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้****
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▰ ข้อยกเว้น เป็นการกระท าตามหน้าทีแ่ละอ านาจ

▰ มาตรา 126 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 -10 ปี หรอื 
ปรบัตัง้แต่ 20,000 - 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี

▰ กกต. - มอี านาจสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัยตุ ิระงบั เปลีย่นแปลง แกไ้ขการกระท าทีฝ่่าฝืน
- ในกรีจี าเป็นใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้พน้จากหน้าทีช่ ัว่คราว 

หรอื สัง่ใหป้ระจ า ฯลฯ หรอืหา้มเขา้เขตเลอืกตัง้จนกว่าจะประกาศผลนบัคะแนนได้

เจ้าหน้าท่ีของรฐัใช้ต าแหน่งหน้าท่ีกระท าการใด ๆ อนั
เป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร  มาตรา 69 
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▰ พระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

▻ มาตรา 43 ก าหนดใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญั มเีสรภีาพในการรวมกลุ่ม แต่ทัง้นี้
ตอ้งไมก่ระทบประสทิธภิาพในการบรหิารราชการแผน่ดนิและความต่อเนื่องในการ
จดัท าบรกิารสาธารีะ และตอ้งไมม่วีตัถุประสงคท์างการเมอืง

▻ มาตรา 81 ก าหนดใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุดว้ยความบรสิทุธิใ์จ 

▻ มาตรา 82(9) ก าหนดใหข้า้ราชการพลเรอืนสามญัตอ้งวางตวัเป็นกลางทางการเมอืง

การวางตวัเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ
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การวางตวัเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ
ตามระเบียบส านักคณะรฐัมนตรีว่า ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรอืน

ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2499

▰ ขา้ราชการพลเรอืนจะนิยมหรอืเป็นสมาชกิในพรรคการเมอืงใดๆ ทีต่ ัง้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
และจะไปในการประชุมของพรรคการเมอืงนัน้ เป็นการสว่นตวักไ็ด ้แต่ในทางทีเ่กีย่วกบั
ประชาชนและในหน้าทีร่าชการจะตอ้งกระท าตวัเป็นกลาง ปฏบิตัติามนโยบายของรฐับาล
โดยไมค่ านึงถงึพรรคการเมอืง และต้องไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดงัต่อไปน้ี

▻ ไมด่ ารงต าแหน่งในพรรคการเมอืงใดๆ เวน้แต่เป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ประเภท 2
หรอืขา้ราชการการเมอืง

▻ ไมใ่ชส้ถานทีร่าชการในกจิการทางการเมอืง
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การวางตวัเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ
ตามระเบียบส านักคณะรฐัมนตรีว่า ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรอืน

ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2499 ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดงัน้ี

▻ ไมว่พิากษ์วจิารี์การกระท าของรฐับาลใหป้รากฏแก่ประชาชน

▻ ไมแ่ต่งเครือ่งแบบราชการไปรว่มประชุมพรรคการเมอืง หรอืไปรว่มประชุมในที่
สาธารีสถานใดๆ อนัเป็นการประชุมทีม่ลีกัษีะทางการเมอืง

▻ ไมป่ระดบั เครือ่งหมายพรรคการเมอืงในเวลาสวมเครือ่งแบบราชการหรอืในเวลาราชการ
หรอืในสถานทีร่าชการ

▻ ไมแ่ต่งเครือ่งแบบของพรรคการเมอืงเขา้ไปในสถานทีร่าชการ
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การวางตวัเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ
ตามระเบียบส านักคณะรฐัมนตรีว่า ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรอืน

ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2499 ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดงัน้ี
▻ ไมบ่งัคบัใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาหรอืประชาชนเป็นสมาชกิในพรรคการเมอืงใดและ

ไมก่ระท าการในทางใหคุ้ีใหโ้ทษ เพราะเหตุทีผู่อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาหรอืประชาชนนิยม 
หรอืเป็นสมาชกิในพรรคการเมอืงใดทีต่ ัง้ขึน้โดยชอบดว้ยกฎหมาย

▻ ไมท่ าการขอรอ้งใหบุ้คคลใดอุทศิเงนิหรอืทรพัยส์นิเพือ่ประโยชน์แก่พรรคการเมอืง

▻ ไมโ่ฆษีาหาเสยีงเพือ่ประโยชน์แก่พรรคการเมอืง หรอืแสดงการสนบัสนุนพรรค
การเมอืงใดๆ ใหเ้ป็นการเปิดเผยในทีป่ระชุมพรรคการเมอืง และในทีท่ีป่รากฏแก่
ประชาชน หรอืเขยีนจดหมายหรอืบทความไปลงหนงัสอืพมิพห์รอืพมิพห์นงัสอื หรอื
ใบปลวิซึง่จะจ าหน่ายแจกจ่ายไปยงัประชาชน อนัเป็นขอ้ความทีม่ี
ลกัษีะของการเมอืง
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การวางตวัเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการ
ตามระเบียบส านักคณะรฐัมนตรีว่า ด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรอืน

ลงวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2499 ต้องไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ดงัน้ี

▻ ไมป่ฏบิตัหิน้าทีแ่ทรกแซงในทางการเมอืง หรอืใชก้ารเมอืงเป็นเครือ่งมอืเพื่อกระท า
กจิการต่างๆ อาทเิชน่ วิง่เตน้ ตดิต่อกบั สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรหรอืพรรคการเมอืง
เพือ่ใหน้ ารา่งพระราชบญัญตัหิรอืญตัตเิสนอสภาฯ หรอืตัง้กระทูถ้ามรฐับาล

▻ ในระยะเวลาทีม่กีารสมคัรรบัเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ไมแ่สดงออกโดยตรง
หรอืโดยปรยิาย ทีจ่ะเป็นการชว่ยเหลอืสง่เสรมิสนบัสนุนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ และ
ในทางกลบักนัไมก่ดีกนั ต าหนิตเิตยีน ทบัถม หรอืใหร้า้ยผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้



ความผิดเก่ียวกบัค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตัง้
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ผูส้มคัรใช้จ่ายในการเลือกตัง้เกินจ านวนค่าใช้จ่าย
ท่ีก าหนด มำตรำ 60 วรรคสำม  

▰ การก าหนดจ านวนคา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้นัน้ ผูอ้ านวยการการเลอืกตัง้ประจ า
จงัหวดัจะก าหนดตามความเหมาะสม เพือ่ไมใ่หเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนั 
โดยและเมือ่ก าหนดจ านวนคา่ใชจ้า่ยแลว้ หา้มผูส้มคัรใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้
เกนิจ านวนเงนิคา่ใชจ้า่ยทีก่ าหนด 

▰ คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วรวมถงึบรรดาเงนิทีผู่อ้ ื่นไดจ้า่ยหรอืรบัวา่จะจา่ยแทน และ
ทรพัยส์นิทีบุ่คคลอื่นไดน้ ามาใหใ้ชส้อย หรอืยกใหโ้ดยไมค่ดิคา่ตอบแทน

▰ มาตรา 127 ระวางโทษจ าคกุตัง้แต่ 1-5 ปี หรอืปรบัตัง้แต่ 10,000-100,000 บาท 
หรอืปรบัเป็นจ านวน 3 เทา่ของจ านวนเงนิทีเ่กนิจ านวนคา่ใชจ้า่ยทีผู่อ้ านวยการ
การเลอืกตัง้ประจ าจงัหวดั แลว้แต่จ านวนใดจะมากกวา่กนั หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
และใหเ้พกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 10 ปี
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ผูส้มคัรไม่ย่ืนบญัชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ หรือ
ย่ืนไม่ครบถ้วน หรือย่ืนบญัชีค่าใช้จ่ายอนัเป็นเทจ็

▰ ผูส้มคัรจะตอ้งยืน่บญัชรีายรบัและรายจา่ยในการเลอืกตัง้ พรอ้มทัง้หลกัฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้งภายใน 90 วนันบัจากวนัเลอืกตัง้ ตามมาตรา 62 การไมย่ืน่บญัชี
คา่ใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ภายในก าหนด มรีะวางโทษจ าคกุไมเ่กนิ 2 ปี หรอื
ปรบัไมเ่กนิ 40,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 
5 ปี ตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง

▰ การยืน่บญัชรีายรบัรายจา่ยแมจ้ะยืน่ภายในก าหนด แต่หากยืน่โดยแสดงหลกัฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้งไมถู่กตอ้งครบถว้น จะมคีวามผดิและรบัโทษสถานเดยีวกนักบัไมย่ืน่
บญัชรีายรบัและรายจ่ายภายในก าหนด*****

▰ การยืน่บญัชรีายรบัและรายจา่ยเป็นเทจ็ เป็นความผดิมรีะวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 
1- 5 ปี และปรบัตัง้แต่ 20,000 -100,000 บาท และเพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้มกี าหนด 
10 ปี ตามมาตรา 128 วรรคสอง
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▰ ข้อยกเว้น เป็นการกระท าตามหน้าทีแ่ละอ านาจ

▰ มาตรา 126 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 -10 ปี หรอื 
ปรบัตัง้แต่ 20,000 - 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี

▰ กกต. - มอี านาจสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัยตุ ิระงบั เปลีย่นแปลง แกไ้ขการกระท าทีฝ่่าฝืน
- ในกรีจี าเป็นใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้พน้จากหน้าทีช่ ัว่คราว 

หรอื สัง่ใหป้ระจ า ฯลฯ หรอืหา้มเขา้เขตเลอืกตัง้จนกว่าจะประกาศผลนบัคะแนนได้

เจ้าหน้าท่ีของรฐัใช้ต าแหน่งหน้าท่ีกระท าการใด ๆ อนั
เป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร  มาตรา 69 
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▰ ข้อยกเว้น เป็นการกระท าตามหน้าทีแ่ละอ านาจ

▰ มาตรา 126 วรรคสอง ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 -10 ปี หรอื 
ปรบัตัง้แต่ 20,000 - 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอนสทิธเิลอืกตัง้
มกี าหนด 20 ปี

▰ กกต. - มอี านาจสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัยตุ ิระงบั เปลีย่นแปลง แกไ้ขการกระท าทีฝ่่าฝืน
- ในกรีจี าเป็นใหแ้จง้ผูบ้งัคบับญัชาสัง่ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้พน้จากหน้าทีช่ ัว่คราว 

หรอื สัง่ใหป้ระจ า ฯลฯ หรอืหา้มเขา้เขตเลอืกตัง้จนกว่าจะประกาศผลนบัคะแนนได้

เจ้าหน้าท่ีของรฐัใช้ต าแหน่งหน้าท่ีกระท าการใด ๆ อนั
เป็นคณุหรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัร  มาตรา 69 
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ห้ามสมาชิกสภาท้องถ่ินและผูบ้ริหารท้องถ่ิน
ท าโครงการท่ีมีลกัษณะเป็นการชกัจงูใจให้มาลงคะแนนให้แก่ตนเอง

มาตรา 65 วรรคสองและวรรคสาม  
▰ หา้มอนุมตัโิครงการหรอืกจิกรรมใหมท่ีม่ลีกัษีะการชกัจงูใจใหม้าลงคะแนนใหแ้ก่ตนเอง ภายใน 90 วนั

ก่อนวนัครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรอื ก่อนการลาออกจากต าแหน่งของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ แลว้แต่กรีี 
ใหถ้อืวา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอืปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้กระท า
การอนัเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ตามมาตรา 65 วรรคหน่ึง  เวน้แต่โครงการ หรอืกจิกรรม ดงักล่าวมี
ลกัษีะเป็นการบรรเทาทุกขจ์ากภยัธรรมชาต ิหรอืภยัพบิตัสิาธารีะ หรอืเป็นโครงการหรอื กจิกรรม
ต่อเนื่องทีก่ระท าเป็นปกตอิยูแ่ลว้ หรอืเป็นโครงการทีด่ าเนินการตามมตคิีะรฐัมนตรี

▰ การประกาศนโยบายหรอืการด าเนินการตามแนวทางในการแกไ้ขปัญหาตามหน้าทีแ่ละอ านาจของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดว้ยวธิกีารใชจ้่ายจากเงนิงบประมาีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
มใิหถ้อืวา่เป็นกรีีตาม มาตรา 65 (1)  หรอื (2)  เวน้แต่เป็นการโฆษีาหาเสยีงเกีย่วกบันโยบายที่
ไมส่อดคลอ้งกบัหน้าทีแ่ละอ านาจขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่



ความผิดฐานอ่ืนๆ
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▰ สุรา หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนผสมทุกข์ชนิด ซึ่งที่ผ่านมาสุราเคย
ถูกใช้เป็นทรัพย์ในการซื้อเสียง 

▰ ฝ่าฝืนระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก หรือจดัเล้ียงสรุาในเขตเลือกตัง้ 
ในระว่างเวลา 18.00 น. ของวนัก่อนวนัเลือกตัง้ จนถึงเวลา 18.00 น.ของวนั

เลือกตัง้  มาตรา 123
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เล่น หรือจดัให้มีการเล่นการพนันขนัต่อ
เก่ียวกบัผลการเลือกตัง้  มาตรา  124

▰ ผูใ้ดเล่นหรอืจดัใหม้กีารเล่นการพนนัขนัต่อใด ๆ  เกีย่วกบัผลของการเลอืกตัง้  

▻ ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 - 5 ปี  หรอืปรบัตัง้แต่ 
20,000 -100,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอน
สทิธเิลอืกตัง้ของผูเ้ล่น มกี าหนด 10 ปี  และเพกิถอนสทิธสิมคัร
รบัเลอืกตัง้ของผูจ้ดัใหม้กีารเล่น

▰ ถา้การกระท าตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผูส้มคัร

▻ ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1 ปี – 10 ปี หรอื ปรบัตัง้แต่ 
20,000 – 200,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั และใหศ้าลสัง่เพกิถอน
สทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ของผูน้ัน้


