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ความผิดและบทก าหนดโทษตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 
1 ความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน 

1.1 ความผิดฐานเรี่ยไร ชักชวนให้บริจาคให้พรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 73 ประกอบมาตรา 127 ห้ามมิให้ราชการการเมือง ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งหน้าที่ เรี่ย ไร หรือ ชักชวนให้มีการบริจาคให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับ เลือกตั้ งเป็ น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบปี หรอืปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มกี าหนดห้าปี 

1.2 ความผิดฐานเจ้าหน้าที่ใช้ต าแหน่งโดยมิชอบแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 78 วรรค 1 ประกอบ

มาตรา 149 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใด ๆ เพื่อเป็นคุณ

หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่น

บาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มกี าหนดยี่สบิปี 

 

2 ความผิดเกี่ยวกับบุคคลอื่นใด 

2.1 ความผิดฐานครอบง ากิจกรรมของพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 29 ประกอบมาตรา 108 หา้มผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระท าการอันเป็น

การควบคุม ครอบง า หรอืชีน้ ากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ท าให้พรรคการเมืองหรอืสมาชิกพรรค

ขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หา้ปีถึงสบิปี และปรับตั้งแต่

หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้ 

2.2 ความผิดฐานให้สินบนเพื่อให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 30 ประกอบมาตรา 109 หา้มมใิห้ผูใ้ด เสนอให ้หรือ

สัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมเพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคล

ใดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มกี าหนดห้าปี 

2.3 ความผิดฐานเรียกรับสินบนเพื่อให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 มาตรา 31 ประกอบมาตรา 109 วรรคหนึ่ง ห้ามมิ

ให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัคร
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เข้าเป็นสมาชิก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรอืปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมกี าหนดห้าปี 

2.4 ความผิดฐานย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านของตนเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 40 

ประกอบมาตรา 150 ห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินการหรือยินยอมให้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านของตน 

เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้ง

จ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นัน้มกี าหนดห้าปี 

2.5 ความผิดฐานหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ง

วันจนสิน้สุดวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ประกอบมาตรา 156 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็น

โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองนับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวัน

เลือกตั้ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรอืปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  

2.6 ความผิดฐานเผยแพร่ผลส ารวจความเห็นประชาชน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 157 ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา 

72 หรือเปิดเผยหรอืเผยแพร่ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในระหว่าง

เวลาเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหกพันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

2.7 ความผิดฐานให้สินบน จัดงานรื่นเริง เลี้ยงหรือจัดเลี้ยง รวมทั้งหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ให้

อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 ประกอบมาตรา 159 ห้ามมิให้ผู้สมัคร

ผูใ้ดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้น

การลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วย

วิธีการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม

ของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิผู้นัน้มกี าหนดยี่สบิปี 

2.8 ความผิดฐานจัดยานพาหนะรับส่งไปลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรค

หนึ่ง ห้ามมิให้ผู้สมัครผู้ใดกระท าการจัดยานพาหนะน าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังที่เลือกตั้งหรือน ากลับไปจากที่

เลือกตั้ง หรือจัดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปหรือกลับเพื่อการออกเสียงลงคะแนน โดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารพาหนะ
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หรือค่าจ้างที่ต้องเสียตามปกติ เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนเลือกหรือลงคะแนนไม่

เลือกผู้สมัครผู้ใด ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิผู้นัน้มกี าหนดยี่สบิปี 

2.9 ความผิดฐานหาเสียงตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 

79 ประกอบมาตรา 156 (1) ห้ามมิให้ผู้ใดหาเสียงเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรค

การเมืองนับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

2.10 ความผิดฐานถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 97 ประกอบมาตรา 164 ห้ามมิให้ผู้มีสิทธิ 

เลือกตั้งใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุก

ไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

2.11 ความผิดฐานขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปที่เลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 100 ประกอบมาตรา 

164 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สามารถใช้สิทธิได้ หรือขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไป ณ ที่เลือกตั้ง หรือมิให้ไปถึง  

ณ ที่ดังกล่าวภายในก าหนดเวลาที่จะออกเสียงลงคะแนนได้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ

ปรับตั้งแตห่นึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิผู้นัน้มกี าหนดสิบปี 
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