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ข้อควรปฏบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง 
 

รุจินันท์  วาธีวัฒนารัตน์1 
 

ก าร เ ลื อ ก ต้ั ง   (Election)   เ ป็ น
กระบวนการทางประชาธิปไตยแบบทางอ้อม 

(Indirect democracy) ที่ เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เลือกตัวแทนของตนเข้ามาด ารง
ต าแหน่งต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะหมายถึง 
ต าแหน่งทางการเมือง  เช่น  สมาชิกวุฒิสภา  
สภาผู้แทนราษฎร  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น
อ ย่า ง ย่ิ งที่ ผู้ ใ ช้สิทธิหรือ ผู้ที่ จะสมัครรับ
เลือกตั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการหาเสียง การ
จัดสรรการออกอากาศ  ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งซึ่งล้วนแต่มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ไว้
ทั้งนั้น  เพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิและพึงประสงค์จะ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแม้ ผู้ลงสมัครรับ
เลือกตั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง  
ดังนั้นควรต้องศึกษาหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้
เพื่อจะได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย 

1.  การหาเสียงเลือกต้ัง   
ข้อควรปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ผู้ สมั ค รห รือพรรคก าร เมื อ ง  ส าม า รถ
ด าเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ แจกเอกสาร
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในเขตชุมชน  
สถานที่ งานพิธีการเช่น งานบวช งานศพ 
เอกสารหาเสียงสามารถมีรูปถ่ายหรือข้อความ

เกี่ยวกับตัวผู้สมัครได้  ผู้สมัครสามารถใช้
พาหนะในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดสถานที่
หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงนอกเหนือจาก
การจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลาง 
โดยเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่จะจัดให้มีสถานที่
โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางอย่างน้อยอ าเภอ
ละสองแห่ง  ยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานคร
ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ ากรุงเทพและต้องมีการประกาศ
ให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองทราบโดยทั่ว
กัน  ผู้หาเสียงสามารถใช้เคร่ืองขยายเสียงเพื่อ
ช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งได้ ในการจัดท า
แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง  ผู้สมัครสามารถใส่
ข้อมูลได้ดั งนี้   รูปถ่ า ย   ช่ือ   หมายเลข
ประจ าตัวและรูปถ่ายที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร  
และยังสามารถจัดท าเอกสารที่มีการกากบาท
ในช่องลงคะแนนเลือกตั้งให้กับตนเองเพื่อใช้
ในการหาเสียงเลือกตั้งให้กับตนเองได้  แต่
การจัดท าเอกสารดังกล่าวต้องไม่มีขนาด  
ลักษณะหรือสีที่คล้ายกับบัตรเลือกตั้ง  ผู้หา
เสียงอาจโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์   
จดหมาย   สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้   นอกจากนี้กฎหมายยังอนุญาตให้มีกลุ่ม
คนช่วยผู้สมัครหาเสียงได้แต่ต้องมีการแจ้ง

บทความวิชาการ 

1   รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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รายช่ือและจ านวนผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ทราบด้วย    

ข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งตาม
ระ เบี ยบของคณะกรรมก าร เลื อ กตั้ งที่
ประชาชนทุกท่านควรปฏิบัติมีดังต่อไปนี้  มิ
บั ง ค วรน าสถาบั นพระมหาก ษัต ริ ย์ม า
เกี่ยวข้องกับการหาเสียง  จัดฝึกอบรมให้กับ
บุคคลผู้ช่วยในการหาเสียงโดยให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง  หลีกเลี่ยงการใช้
วิชา ชีพหรือการประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
รายการวิทยุโทรทัศน์  วิทยุกระจายเสียง  
สื่อสารมวลชน  สื่อโฆษณา  เช่น  นักแสดง  
นักร้อง  นักดนตรี  พิธีกร  สื่อมวลชน เพื่อ
เอื้อประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งแก่
ตนเอง  ผู้อื่น หรือพรรคการเมือง  ในช่วงที่มี
การเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง  และผู้หาเสียง
ต้องด าเนินการหาเสียงโดยใช้ถ้อยค าสุภาพ 

ข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการหาเสียง
เลือกตั้ง   เช่น   ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  
กระท าการใดๆ อันเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่ตนหรือ
ผู้สมัครอื่น  หรือพรรคการเมืองใด  หรือให้
งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองด้วยวิธีการดังนี้คือ  จัดท าให้  เสนอ
ให้  สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ให้แก่ผู้ใด  เช่น  
ในงานวันเกิด  งานบวช  งานแต่งงาน  งาน
ขึ้นบ้านใหม่  งานบุญ  งานเทศกาล  งานศพ  
เป็นต้น  ห้ามผู้สมัคร  พรรคการเมือง  ให้  
เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้เงิน  ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใดไม่ ว่าทางตรงหรือ

ทางอ้อมแก่ ชุมชน  สมาคม  มูลนิ ธิ   วัด  
มัสยิต ศาลเจ้า โรงเจ โบสถ์คริสต์  สถาบัน 
การศึกษา สถานสงเคราะห์ สหกรณ์ เป็นต้น  
นอกจากนี้ยังห้ามหาเสียงด้วยวิธีการโฆษณา
ด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการ ร่ืน เ ริง  
การละเล่น  เลี้ยง  หรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด ที่
ส าคัญผู้หาเสียงต้องไม่หลอกลวง  บังคับ  ขู่
เข็ญ  ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของ
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด  เช่น  การ
ปราศรัยด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง  การพูด
ใส่ร้าย นอกจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
กฎหมายยังก าหนดไว้ว่า  ห้ามผู้สมัคร  พรรค
การเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหาเสียงด้วย
วิธีการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง
ด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ 

2.  การห้ามหาเสียงเลือกต้ังในวัน
ลงคะแนน 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่า
ด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส.  ณ ที่
เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนล่วงหน้า  พ.ศ.  
2550  ข้อ  4  ก าหนดไว้ว่า  ในวันลงคะแนน
เลือกตั้งล่วงหน้า  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือ
พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือ
ผู้สนับสนุน ผู้สมัคร รับ เลื อกตั้ งต้ อ งไม่
ด าเนินการแจกเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง
หรือโฆษณาหาเสียงโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง
หรือกระท าการหาเสียงด้วยวิธีการอื่นใดอันมี
ลักษณะท านองเดียวกัน  ณ  ที่เลือกตั้งหรือ
บริเวณใกล้เคียง 
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3.  การหาเสียงในวันเลือกต้ัง 
เมื่อได้มีการประกาศก าหนดวัน

เลือกตั้ง  ส.ส.  แล้ว  ห้ามมีการน าสิ่งพิมพ์  
แผ่นประกาศ  แผ่นป้าย  หรือสิ่งอื่นใดมาปิด
หรือแสดงไว้ในที่เลือกตั้ง  เว้นแต่เป็นการ
ด าเนินการตามค าสั่งของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง  เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ ผู้มีสิท ธิเลื อกตั้ง   ในกรณีที่มี
สิ่งพิมพ์  แผ่นป้ายดังกล่าว  ปิดหรือแสดงไว้
ในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือในวันเลือกตั้ง  หรือ
ใน วันลงคะแนนเลื อกตั้ งล่ วงหน้ า   ใ ห้
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจ
ปลดออก ปิดทับหรือน าออกไปไว้นอกที่
เลือกตั้ง 
 4.  การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่าย
ในการเลือกต้ัง  ส.ส. 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้ ง   พ .ศ.  2550  ก าหนดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรค
การเมืองไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง  เร่ืองก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ.  
2554  ข้อ  4  คือ  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.  
แบบแบ่งเขตแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง  ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท  ส่วน
แบบบัญชีรายช่ือไม่เกินเงินซึ่งค านวณจาก
จ านวนผู้สมัครในบัญชีรายช่ือของพรรค
การเมืองคูณด้วยจ านวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท  
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งใด  
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.  แบบแบ่ง

เขต  ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ไม่เกินห้า
แสนบาท   
 กรณีที่คณะกรรมการ ก.ก.ต. ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะผู้สมัครได้รับ
คะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละย่ีสิบของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหรือไม่
มากกว่าจ านวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่ประสงค์
ลงคะแนน ให้คณะกรรมการ  ก.ก.ต.  ประกาศ
การเลือกตั้งใหม่และผู้สมัครจะใช้ค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งได้ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  
แต่ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่อีกเพราะผู้สมัคร
ได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละย่ีสิบ  
ผู้สมัครต้องใช้เงินไม่เกินเท่าจ านวนแรกคือ
ไม่เกินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท  และถ้ามีการจัด
ให้มีการเลือกตั้งดังกล่าว ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  
ส.ส.  แบบแบ่งเขตเพิ่ม  ต้องใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งจ านวนหนึ่งล้านห้าแสนบาท  แต่ถ้ามี
การประกาศผลการเลือกตั้งแล้วและมีเหตุให้
ต้องมีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ ว่าง  ผู้
สมัครฯ  แต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาท 
 5.  การจัดสรรเวลาออกอากาศให้
พรรคการเมือง 
 เ ร่ื อ งนี้ ก า หน ดไ ว้ ใน ป ระ ก า ศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดสรรเวลาออกอากาศให้แก่
พรรคการเมืองในการแถลงผลงานของพรรค
การเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ  พ.ศ.  2551  ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังนี้  พรรคการเมืองแต่ละพรรค
สามารถน าผลงานของพรรคตนออกอากาศ
ได้ในช่วงเวลาตามการจัดสรรเวลา  คือ  
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สถานีวิทยุกระจายเสียง ในช่วงเวลา  08.00–
22.00  น.   สถานีวิทยุโทรทัศน์ ในช่วงเวลา 
07.00 –   22.00  น.  สิทธิในการออกอากาศ
ของพรรคการเมืองจะสิ้นสุดเมื่ออายุของสภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภา  ไม่
มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือ
ในการออกอากาศใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ  
กระท าการอันเป็นการกระทบกระเทือนสิทธิ
และเสรีภาพของผู้อื่น  กระท าการอันเป็น
ปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือขัด
ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 6.  การท าลายแผ่นป้ายหาเสียง 

 เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่า ขณะนี้ได้เกิดเหตุมีการท าลายป้ายหาเสียง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ส.ส.และพรรค
การเมืองต่าง ๆ ในหลายท้องที่ โดยเฉพาะใน
ท้องที่ที่มีการแข่งขันสูง การกระท าดังกล่าว
นอกจากจะเป็นความผิดที่มีผลต่อความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยัง
เป็นสถานการณ์ที่จะท าให้การเลือกตั้ง ส.ส. 
ไม่เป็นไปโดยความเรียบร้อย และสุจริต และ
เที่ยงธรรม  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
ผบ.ตร./ผอ.ศรส.ลต.ตร. จึงได้มีหนังสือด่วน
ที่สุด วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการท าลาย
ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง  

1. เพิ่มความเข้มข้นในการสืบสวน
หาข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการแข่งขัน
และความขัดแย้งในการเลือกตั้ง รวมถึง
ติดตามพฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นผู้ท าลายป้ายหาเสียง

เลือกตั้ง และเพิ่มความถี่ในการตรวจสถานที่
ที่มีการปิดป้ายหาเสียงเลือกตั้งด้วย  

2. การจับกุม เนื่องจากการท าลาย
ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง เป็นความผิดฐานท าให้
เสียทรัพย์ ตาม ป.อาญา มาตรา 358 เจ้า
พนักงานมีอ านาจจับกุมผู้กระท าผิดซ่ึงหน้าได้ 
ตาม ป.วิ อาญามาตรา 78 ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่
ต ารวจพบเห็นการกระท าดังกล่าวในลักษณะ
เป็นการกระท าความผิดซึ่งหน้า ให้ด าเนินการ
จับกุม น าส่งพนักงานสอบสวนเพื่อท าการ
สอบสวนต่อไป  

3. การสอบสวน เนื่องจากความผิด
ฐานท าให้เสียทรัพย์เป็นความผิดอันยอม
ความได้  พนักงานสอบสวนจะท าการ
สอบสวนได้ต่ อ เมื่ อมี การ ร้องทุกข์ ตาม
ระเบียบ ตาม ป.วิ อาญา มาตรา 121 ดังนั้น
หากมีการจับกุม ผู้กระท า ผิดซึ่ งหน้ าใ ห้
พนักงานสอบสวนรีบบันทึกปากค าผู้ถูกจับ
ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแจ้งผู้เสียหายทราบ 
หากไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ก็ให้ปล่อยผู้ถูก
จับไป  
4. เมื่อมี พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการ
ทั่วไปแล้ว ตามมาตรา  53 แห่ง  พ.ร.ป.
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ฯ บัญญัติ 
ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระท าการอย่าง
หนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัคร
อื่น หรือพรรคการเมืองอื่น หรือให้งดเว้นการ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
ใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ หลอกลวง บังคับ ขู่
เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ 
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของ
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ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ซึ่งการท าลาย
ป้ายหาเสียง นอกจากเป็นความผิดฐานท าให้
เสียทรัพย์แล้ว การกระท าอาจเข้าข่ายเป็น
ความผิดตาม มาตรา 53 ด้วย หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่า  การท าลายป้ายหาเสียงได้
กระท าโดยมีลักษณะเข้าตามองค์ประกอบ
ความผิดข้างต้น 
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