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กติติกรรมประกาศ 
 

ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี เกิดข้ึนดว้ยความเมตตาอยา่งยิ่งและการเอาใจใส่จาก
บุคคลทั้งหลาย โดยไดรั้บความกรุณาจากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรชยั เล่ือนฉวี ท่ีท่านไดส้ละเวลา
อนัมีค่ารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผลกัดนัให้ขา้พเจา้มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาคน้ควา้
หาข้อมูลอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ และท่านยงัได้ให้ค  าแนะน า ค  าช้ีแนะ และให้แนวความคิด
ทางดา้นวิชาการ ทั้งดา้นแหล่งขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงท่านให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกลชิ้ด และท่านไดย้งั
ตรวจทานพร้อมทั้งใหค้  าแนะน าขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ ์พิพฒันกุล ท่ีท่านไดก้รุณารับเป็นประธาน
ในการสอบวิทยานิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์ดร.วีระ โลจายะ และท่าน
รองศาสตราจารย ์ดร.ภูริชญา วฒันรุ่ง ท่ีท่านไดใ้ห้ความกรุณามาเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ
ใหค้  าแนะน าอยา่งดียิง่ในการตรวจสอบเน้ือหาทั้งหมดเพื่อความสมบูรณ์ถูกตอ้งของวทิยานิพนธ์ 

ขอบคุณท่านดร.นิลวรรณ เพชระบูรณิน สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ 
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การส่ือสารและโทรคมนาคม  ให้ค  าแนะน าปรึกษา
วทิยานิพนธ์ และขอบคุณ ร.ต.อ.โชคชยั สิทธิผลกุล อยัการผูเ้ช่ียวชาญ และเลขานุการอยัการสูงสุดให้
ค  าแนะน าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และขอบคุณคุณปณิตา เป้าอนัพงษก์ุล อยัการประจ าส านกังานอยัการ
สูงสุด และเลขานุการอธิบดีอยัการส านักงานเยาวชนและครอบครัว ท่ีช่วยค้นควา้หาข้อมูลทาง
กฎหมาย และคอยใหก้ าลงัตลอดมา  

ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงส าหรับบิดามารดาของผูเ้ขียน รวมทั้งขอบคุณทุกคนใน
ครอบครัว และขอบพระคุณอาจารยทุ์กๆ ท่าน และขอบคุณคุณภูวเดช วงศเ์ค่ียม และคุณพสธร พนัธ์ุ
สุวรรณ ตลอดจนขอบคุณเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยัและเจา้หน้าท่ีห้องสมุดท่ีอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูเ้ขียน และเพื่อนๆ ทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลงัใจและคอยมอบส่ิงดีๆ ใหต้ลอดมา 

อน่ึง หากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีสามารถก่อให้เกิดความรู้และขอ้คิดท่ีมีประโยชน์อนัควรแก่
การศึกษาหรือปฏิบติั ผูเ้ขียนขอมอบความดีคร้ังน้ีดว้ยความระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์
ทุกท่าน ตลอดจนผูแ้ต่งหนังสือต าราทุกท่านท่ีผูเ้ขียนได้ใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี และผูมี้
พระคุณของผูเ้ขียนทุกท่าน หากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีขอ้ผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ผูเ้ขียน
ขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
 
    

   ปรมี หลา้ล ้า 
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บทคัดย่อ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาถึง แนวคิด ทฤษฎี หลกัการพื้นฐาน      

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้ง ตลอดจนระบบการเลือกตั้งและระบบการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
ตามกฎหมายไทย กับระบบการเลือกตั้ งและระบบการคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมาย
ต่างประเทศ เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้าของไทย โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายเลือกตั้ งไทยให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพฒันารูปแบบการจัดการเลือกตั้ ง
ล่วงหนา้ท่ีเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้  าหนดหลกัการส าคญัให้การ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งเป็นหน้าท่ีของปวงชนชาวไทย ซ่ึงการเลือกตั้ งล่วงหน้านั้ นรัฐธรรมนูญมี
เจตนารมณ์ส าคญัท่ีตอ้งการอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไดอ้อกมาใชสิ้ทธิของตนเองทางการเมืองโดยให้ผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งท่ีไม่สามารถมา
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งท่ีก าหนดไวไ้ด ้แต่การเลือกตั้งล่วงหนา้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของ
ไทยมีปัญหาทางกฎหมายอยู่บางประการ เก่ียวกับการลงทะเบียนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งปัญหา
ดงักล่าวเกิดเพราะบทบญัญติัมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 วรรคสามและหลกัความได้
สัดส่วนตามรัฐธรรมนูญ เพราะบทบญัญติัมาตรา 97 ท่ีก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีจะใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหน้าจะต้องลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยผูข้อ
ลงทะเบียนไวใ้นการเลือกตั้งล่วงหนา้คร้ังก่อนซ่ึงมีจ านวนมากไม่ทราบว่าการลงทะเบียนนั้นมีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการแจ้งเปล่ียนแปลง และท าให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ งไม่สามารถ
ลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้ งตามภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบ้าน โดยประชาชนต้องไป
เปล่ียนแปลงทางทะเบียนก่อนเพื่อให้รายช่ือจึงจะกลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ อนั
เป็นการสร้างภาระให้แก่ประชาชนเกินสมควร นอกจากน้ี กรณีปัญหาการอ านวยความสะดวก

ฆ 
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ใหก้บับุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งท่ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดเ้พราะลกัษณะงานของบุคคลดงักล่าว
นั้นมีภาระท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างจ าเป็นเร่งด่วนจึงไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เช่น 
แพทย ์พยาบาล เป็นตน้ รวมทั้งบุคคลท่ีมีความล าบากในการมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เช่น คนเรือ ซ่ึงรัฐ
ตอ้งอ านวยความสะดวกใหก้บับุคคลดงักล่าวดว้ย  

จากการศึกษาพบว่า เพื่อให้บทบัญญัติมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 
เป็นไปตามหลกัความไดส้ัดส่วนและหลกัการอ านวยความสะดวกของรัฐธรรมนูญ มาตา 72 ควรมี
การแก้ไขปรับปรุง มาตรา 97 วรรคสอง โดยก าหนดให้การลงทะเบียนโดยให้มีผลเฉพาะการ
เลือกตั้งทัว่ไป และการลงทะเบียนมีผลตามท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้เป็นคร้ัง ๆ ไป 
โดยให้รายช่ือท่ีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไวมี้ผลเฉพาะในการเลือกตั้งคร้ังนั้นเท่านั้น และเม่ือมี
การเลือกตั้งทัว่ไปในคร้ังต่อไป ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งมาลงทะเบียนใหม่ เพื่อท าให้ไดท้ราบจ านวน    
ผูล้งทะเบียนท่ีแทจ้ริงและไม่เป็นการสร้างภาระใหก้บัประชาชน  

นอกจากน้ีในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผูไ้ม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ งได้
หมายถึงบุคคลผูข้ดัข้องไม่สามารถละทิ้งการงานหรือเดินทางเพื่อไปลงคะแนนเสียงได้ เช่น
พยาบาล แพทย ์เป็นตน้ รวมถึงบุคคลผูท่ี้อยูใ่นท่ีท่ีมีความล าบากท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง เช่น ลูกเรือ
เดินทะเลท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้ง จากการศึกษาพบว่า ในประเทศอิตาลี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ กฎหมายเลือกตั้งได้ก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีไดโ้ดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล และ
ในประเทศญ่ีปุ่นก าหนดใหลู้กเรือเดินทะเลสามารถออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ด ้กฎหมายการ
เลือกตั้งของไทยจึงควรก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
หรือหน่วยเลือกตั้ งเคล่ือนท่ีได้ควรก าหนดให้ลูกเรือเดินทะเลสามารถออกเสียงเลือกตั้ งทาง
ไปรษณียไ์ด ้ ส่วนกรณีการจดัยานพาหนะแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่ในเขตชนบทห่างไกล หรือถ่ิน
ทุรกันดารซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกกับประชาชนนั้ น กฎหมายการเลือกตั้ งจึงควร
ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดเขตพื้นท่ีแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู่ในเขต
ชนบทห่างไกลหรือถ่ินทุรกนัดาร ทั้งน้ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอนั
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to study concept, theory and principle in relation to the 
election including comparison between the election system and pre-election under Thai laws and 
the election system and pre-election under foreign laws in order to find a guideline which is 
suitable to resolve the problems of pre-election in Thailand as well as pre-election laws shall be 
improved to be efficient for development of the pre-election model appropriately.   

The Constitution of Thailand B.E. 2550 prescribes an important principal, exercising 
an election right is a duty. The Constitution's intention of the pre-election is to facilitate eligible 
voters fully to exercise their political right by pre-election, in case that the eligible voters are 
unable to vote on the election date. However, there are some problems relating to the members of 
the Representatives pre-election: the election registration of the eligible voters due to Section 97 
of the Organic Act on the Election of Members of the Representatives and the Installation of 
Senators under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 is not in accordance with 
intention of the Constitution of Thailand B.E. 2550, Section 72, paragraph three and the principle 
of proportionality under the Constitution. Because of such Section 97 prescribes the eligible 
voters, who desire to exercise their right of pre-election, shall register to exercise the right before 
the election date not later than 30 days. But, those who applied for the previous pre-election 
registration not aware that the registration will be valid until informing to change. This has made 
the registered eligible voters cannot vote at the polling station in their hometown, where 
appearing their names in the house registration; For this case, the registered eligible voter have to 
change the registration before, then their names will be shown back at the old constituency. This 
has brought immoderate burdens to people; the problem of facilitation to any person is, in 
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extenuating circumstances, unable to vote because of his/her work is in urgent and timely manner 
such as doctor, nurse etc. including those who live in the place that difficult to go for vote for 
instance sailors. The government should facilitate to the said persons. 

On the basis of the results of this research, it can be concluded that: Section 97 of the 
Organic Act on the Election of Members of the Representatives and the Installation of Senators 
under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 should be amended in order to be 
corresponding to the principle of proportionality of the Constitution of Thailand B.E. 2550, 
Section 72: It should be amended that the registration shall be in force only for a general election 
and shall effect to the registered eligible voters occasionally: the pre electoral rolls shall effect 
only one for that election and for the next general election, the eligible voters shall register for 
pre-election again. This shall make us know the true amount of the registered eligible voters and 
shall not make any burden to people. 

Last but not least, the right protection of those who not coming to vote in this case 
means any person is unable to neglect his/her work or travel to vote such as doctor, nurse etc. 
including those who live in the place that difficult to go for vote for instance sailors who is tied up 
with his/her work on the election date. The study of foreign laws found that the election laws of 
Italy, Switzerland, Australia, and South Korea prescribes that the eligible voters are able to vote 
in a special polling station or moveable polling station where located in hospitals. In Japanese 
election laws prescribes that the sailors shall vote for election through post. Therefore, Thai 
election laws shall be amended that the eligible voters shall vote for election at a special polling 
station or moveable polling station. As well as the sailors shall vote for election through post as 
well. Also, there should be provided vehicles to the eligible voters who residing in far-way rural 
areas or wilderness areas. These recommendations shall facilitate the eligible voters to come vote 
for election according to the intention of the Constitution. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การเลือกตั้ งถือเป็นเง่ือนไขพื้นฐานประการส าคัญของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนเจา้ของอ านาจอธิปไตยเขา้มามีส่วนร่วม
ในทางการเมือง ดว้ยการแสดงเจตจ านงของตนในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกผูแ้ทนราษฎรเขา้มา
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เพื่อน าอ านาจอธิปไตยท่ีเป็นของประชาชนมาใชใ้นการบริหารประเทศ 
ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ าตอ้งเป็นระบบการเลือกตั้งท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ
พื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ตามค ากล่าวท่ีว่าการเลือกตั้งต้องเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อใหต้รงตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากท่ีสุด 

ประเทศไทยมีการจดัให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า เน่ืองดว้ยมองว่าการเลือกตั้งล่วงหน้า 
เป็นการส่งเสริมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดมี้โอกาสมาใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งให้มากข้ึน และยงัเป็นการ
เปิดโอกาสใหก้บัผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีตอ้งการมาเลือกตั้ง แต่มีกิจธุระหรือมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่สามารถมา
เลือกตั้งไดใ้นวนัเลือกตั้งทัว่ไป และการเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น การเลือกตั้งล่วงหน้าจึง
เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่พร้อมจะไปเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไป อีกทั้งยงัท า
ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดรั้บความสะดวก และยงัเป็นการเสริมแรงจูงใจให้ผูมี้สิทธิประสงค์ใช้สิทธิ
เลือกตั้งมากข้ึน  

การเลือกตั้งล่วงหน้าตอ้งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มาตรา 72 ก าหนดให้บุคคลมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง และมาตรา 235 ท่ีก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็นผู ้ควบคุมและด าเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้ ง ท าให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนา้ท่ีในการอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการลงคะแนนใช้
สิทธิเลือกตั้ง ในการอ านวยความสะดวกดงักล่าว1 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 95 นั้นไดเ้ปิดโอกาสให้
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไดรั้บค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมี
                                                 

1 สุทธิพล ทวชียัการ. ค  ากล่าวรายงานในพิธีเปิดการสมัมนาทางวชิาการ การขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อน 
วนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและความคิดเห็นเก่ียวกบัการลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง. วนัจนัทร์ท่ี 26 ตุลาคม 2552 
เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ กรุงเทพมหานคร. 
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สิทธิเลือกตั้ง หรือ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะเดินทางในกรณีท่ีไปนอกเขตเลือกตั้ ง รวมถึงกรณีท่ีไม่
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้สามารถขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้
ส่วนมาตรา 96 และมาตรา 97 ก าหนดใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกเขตจงัหวดัท่ีตนมี
ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น หรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งคร้ังสุดทา้ยนอ้ยกวา่ 90 วนั ให้มี
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเกินกวา่ 90 วนั ไดโ้ดย
ตอ้งมาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ผูล้งทะเบียนตามวรรค
หน่ึงมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนัเลือกตั้ง 30 วนั หากบุคคลท่ีมีสิทธิขอ
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งไดก้็สามารถขอใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้าได้ ซ่ึงการไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ งดังกล่าวนั้นถือเป็นการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ ง 
กฎหมายก าหนดใหต้อ้งเสียสิทธิทางการเมืองบางประการตามท่ีกฎหมายบญัญติั เน่ืองจากกฎหมาย
ก าหนดให้การเลือกตั้งนั้นเป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคนซ่ึงเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง โดยการเลือกตั้ง
ล่วงหนา้รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัมีเจตนารมณ์ส าคญัท่ีตอ้งการอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งอยา่งเต็มท่ีเพื่อให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดอ้อกมาใชสิ้ทธิของตนเองทางการเมือง สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีตอ้งการให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดยประเด็นปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในการเลือกตั้งล่วงหนา้ในประเทศไทยมีดงัน้ี 

ประการแรกเป็นปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูม้าลงทะเบียนใช้สิทธิการเลือกตั้งล่วงหน้า
นอกเขตเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตนั้น ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจะตอ้ง
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ก่อให้เกิดปัญหาในกรณีท่ีผูข้อ
ลงทะเบียนไวใ้นการเลือกตั้งคร้ังก่อน ซ่ึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่การลงทะเบียนนั้นมี
ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการแจง้เปล่ียนแปลง ท าให้ไม่สามารถลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตาม
ภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบ้านได้ เม่ือเขาไม่ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงรายช่ือท่ีได้ขอ
ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งท่ีเขามีสิทธิเลือกตั้งอยูเ่น่ืองจากมีภารกิจส าคญัและขอไดไ้ปใช้
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งในจงัหวดัอ่ืนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป 
จึงท าใหร้ายช่ือของเขาอยูใ่นทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งท่ีจงัหวดันั้น ส่งผลให้
เขาไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งได ้ซ่ึงมีประชาชนอีกจ านวนมากในทุกหน่วยเลือกตั้ง
ประสบปัญหาการใช้สิทธิเลือกตั้ ง ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดเพราะบทบัญญัติมาตรา 97 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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มาตรา 72 วรรคสามและไม่สอคลอ้งหลกัความไดส้ัดส่วนตามรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการก่อภาระ
ใหแ้ก่ประชาชนเกินสมควร  

ประการท่ีสองเป็นปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนผูไ้ม่สามารถมาใช้
สิทธิเลือกตั้งได ้

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกกับ
ประชาชนทุกคนซ่ึงบุคคลบางจ าพวกซ่ึงมีจ านวนมากท่ีไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ งก่อน             
วนัเลือกตั้งเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็น บุคคลดงักล่าวนั้นหมายถึงผูมี้สิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถละทิ้ง
การงานเพื่อไปลงคะแนนเสียงได ้เช่น ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในสถานพยาบาล อนัไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล
เป็นตน้ รวมถึงผูป่้วยในโรงพยาบาล ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิเลือกตั้ง หรือบุคคลท่ีอยูพ่ื้นท่ีห่างไกล 
ซ่ึงรัฐไม่ได้ให้ความส าคญักบับุคคลดงักล่าว และกฎหมายเลือกตั้งไทยยงัไม่มีการอ านวยความ
สะดวกแก่บุคคลดงักล่าวเท่าท่ีควร เม่ือพิจารณาถึงลักษณะงานของบุคคลดงักล่าวท่ีตอ้งปฏิบติั
หน้าท่ี เป็นงานท่ีมีลกัษณะต่อเน่ืองเพราะเก่ียวพนักบัสุขภาพ อนามยัของผูป่้วย ดงันั้น บุคคลผูมี้
สิทธิเลือกตั้งแต่ไม่สามารถละทิ้งการงานหรือเดินทางเพื่อไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดก้ลบัตอ้งมี
ภาระท่ีจะตอ้งไปแจง้เหตุท่ีไม่ไปใชสิ้ทธิโดยมีเหตุอนัสมควรเพื่อไม่ให้ตนเสียสิทธิตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั และในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยูห่่างไกล หลกักฎหมาย
การเลือกตั้งห้ามมิให้ผูใ้ดจดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้ง2 นอกจากน้ีกฎหมาย   
การเลือกตั้งไทยยงัไม่มีการอ านวยความสะดวกแก่บุคคลผูท่ี้อยูใ่นท่ีท่ีมีความล าบากท่ีจะออกเสียง
เลือกตั้ง เช่น ลูกเรือเดินทะเลท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้งซ่ึงรัฐตอ้งอ านวยความสะดวกให้เขาสามารถ
ออกเสียงเลือกตั้งได ้ อยา่งไรก็ดี แต่การท่ีหน่วยงานของรัฐจดัยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถกระท าได้ แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีแนวทางปฏิบติัให้หน่วยงาน
ของรัฐจดัยานพาหนะเฉพาะผูมี้ความพิการ หรือผูสู้งอายุ หรือผูป่้วยซ่ึงไม่สามารถเดินทางไปใช้
สิทธิเลือกตั้งดว้ยตนเองได ้โดยใหข้ออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเป็นกรณีๆไป 
ซ่ึงรัฐมีหนา้ท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวกกบัประชาชนท่ีอยูห่่างไกล แต่รัฐกลบัไม่มีการก าหนดเขต
ว่า พื้นท่ีใดบ้างท่ีรัฐควรต้องด าเนินการจดัยานพาหนะ ทั้งน้ี เพื่อประกันการใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยูห่่างไกลใหส้ามารถเขา้มามีส่วนร่วมในทางการเมือง 

จากการกล่าวมาขา้งตน้สะทอ้นให้เห็นถึงช่องโหวข่องการเลือกตั้งล่วงหนา้ท่ีผา่นมาวา่
ยงัคงเป็นจุดอ่อนท่ีส าคญัต่อรูปแบบการเลือกตั้งล่วงหนา้ของประเทศไทย ซ่ึงผูเ้ขียนจะท าการศึกษา
                                                 

2
 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 55 
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วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกตั้ งล่วงหน้าในประเทศไทยซ่ึงยงัต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
ระเบียบอนัเก่ียวกบัการเลือกตั้ง โดยเปล่ียนรูปแบบ และวิธีการเพื่อให้ระบบการเลือกตั้งล่วงหนา้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยในการศึกษาปัญหาดงักล่าวนั้นผูเ้ขียนจะท าการศึกษาว่าการเลือกตั้ง
ล่วงหนา้นั้น เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 โดย
ศึกษาวิเคราะห์บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อนั
เก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้ และเปรียบเทียบกบักฎหมายเลือกตั้งของต่างประเทศ เพื่อท าความ
เขา้ใจและศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการเลือกตั้งล่วงหนา้ของไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพฒันารูปแบบการจดัการเลือกตั้งล่วงหนา้ท่ีเหมาะสม 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
       1.  เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด ทฤษฎี หลกัการพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
       2.  เพื่อศึกษาถึงบทบัญญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ตลอดจนระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอนัเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกตั้งล่วงหนา้ 
       3.  เพื่อวเิคราะห์ปัญหาการเลือกตั้งล่วงหนา้โดยศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งและระบบ
การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมายไทย กบัระบบการเลือกตั้งและระบบการลงคะแนน
เลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
       4.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งล่วงหน้าของไทยกรณีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

บทบญัญัติมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์
กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 วรรคสาม และหลกัความได้
สัดส่วน เพราะบทบญัญติัดงักล่าวก าหนดให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไดล้งทะเบียนเพื่อขอใช้
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งไวต้อ้งด าเนินการแจง้เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ แจง้ขอลงทะเบียน และไป
ลงทะเบียน ตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ซ่ึงประชาชนจ านวนมากท่ีได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหนา้คร้ังก่อนไม่ทราบวา่การลงทะเบียนดงักล่าวนั้นมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการแจง้
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เปล่ียนแปลง ท าให้เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งนั้นก็ไม่อาจใชสิ้ทธิในการเลือกตั้งของตนไดแ้ละยงัเป็นการก่อภาระให้กบัประชาชนเกิน
สมควร อีกทั้งการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ไดก้็ไม่เพียงพอเท่าท่ีควรตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดงันั้น เพื่อให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ได้รับสามารถใช้สิทธิเลือกตั้ งของตนได้อย่างเต็มท่ีอันเป็นไปตามหลักการเลือกตั้ งระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีตอ้งการให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีส่วนร่วมในทางการเมือง จึงตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอนัเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
         1.4.1  ศึกษาถึงประวติัความเป็นมาและแนวทางความคิดเก่ียวกบัระบบการเลือกตั้งล่วงหน้า
ของประเทศไทย รวมถึงวิเคราะห์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550   
         1.4.2  ท าการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายเลือกตั้งของต่างประเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งน ามาใช้
อ้างอิงในหลักกฎหมายเลือกตั้งของไทย รวมทั้งท่ีสมควรน ามาใช้ในการพฒันาหลักกฎหมาย
เลือกตั้งของประเทศไทย เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคเ์จตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทย  
 
1.5  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

ศึกษาวิจยัเชิงเอกสารโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในระบบการ
เลือกตั้ง และสามารถน าผลของการศึกษาไปใช้ประโยชน์เพื่อพฒันาหลักกฎหมายเลือกตั้ งให้
เหมาะสมกบัประเทศไทย โดยมุ่งเน้นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติัของการปรับใช้กฎหมาย โดย
ศึกษาวจิยั 2 ขั้นตอน คือ 
        1.5.1  การรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้จากเอกสารวชิาการต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งขอ้มูลทางส่ือสารสารสนเทศ 
         1.5.2  ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยน าหลกักฎหมายต่างประเทศ มาท าการศึกษาวิเคราะห์
ถึงปัญหาเก่ียวกับการเลือกตั้ งล่วงหน้าท่ีเกิดข้ึน แล้วน าหลักการเลือกตั้ งท่ีดีของกฎหมาย
ต่างประเทศน ามาปรับใชก้บักฎหมายของประเทศไทย  
 
 

DPU



6 

 

1.6  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
       1.  ท าใหท้ราบถึงประวติัความเป็นมาและแนวความคิดของระบบการเลือกตั้งในประเทศไทย 
       2.  ท าให้ทราบถึงบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ตลอดจนระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งอนัเก่ียวขอ้งกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้ 
       3.  ท าใหท้ราบถึงระบบการเลือกตั้งและระบบการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายไทย 
กบัระบบการเลือกตั้งและระบบการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
       4.  ท าใหท้ราบแนวทางแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้ของไทยกรณีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในระบบการเลือกตั้ง 
DPU



 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี หลกัการพืน้ฐานที่เกีย่วข้องกบัการเลอืกตั้ง 
 

 การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยนั้นเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเขา้ร่วมใน
การปกครองประเทศดว้ย อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนร่วมกนั โดยการปกครองน้ีเช่ือวา่ปวงชน
มีความสามารถในการปกครองตนเอง นอกจากน้ี การปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนมีบทบาทส าคญัมาก เพราะเสียงของประชาชนท่ีเลือกผูแ้ทนของตนเพื่อให้ท าหนา้ท่ีแทน
ตนเป็นเหมือนเสียงสวรรค์ท่ีผูแ้ทนจะรู้สึกและรู้ส านึกในการเป็นผูแ้ทนของปวงชน 1 การเลือกตั้ง
นั้นเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีส าคญัท่ีจะท าให้ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของ
อ านาจอธิปไตยสามารถแสดงออกถึงเจตจ านงของตนในการเลือกบุคคลเขา้มาเป็นผูแ้ทนท าหนา้ท่ี
เป็นฝ่ายนิติบญัญติัให้เลือกฝ่ายบริหารและควบคุมการท าหน้าท่ีของฝ่ายบริหารคือ รัฐบาล ภายใต้
ประชาธิปไตยในระบบผูแ้ทน การเลือกตั้งจึงเป็นกลไกหลกัในการแสดงออกซ่ึงการมีส่วนร่วมใน
การเมืองการปกครองท่ีจะขาดเสียมิได้ หากการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริต เท่ียงธรรม การ
ปกครองของประเทศ นั้นก็จะเผชิญปัญหาความชอบธรรมและวิกฤตการเมืองในท่ีสุด โดยในบทน้ี
ผูเ้ขียนขอกล่าวถึงแนวคิด ทฤษฎี และหลกัการพื้นฐานของกฎหมายเลือกตั้งท่ีส าคญั 

 
2.1  แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการเลอืกตั้ง 
  การเลือกตั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการ
ประชาธิปไตยอ่ืน ๆ ไม่ว่าการเลือกตั้งรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารการออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบญัญติั
เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งเป็นวิธีการหน่ึงท่ีท าให้คนส่วนใหญ่ของประเทศไดมี้
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศเป็นการมอบอ านาจอธิปไตยของราษฎรแต่ละคนให้ผูแ้ทนของตน
น าไปใช้ในการปกครองประเทศ เน่ืองจากเราไม่สามารถให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองประเทศได้จึงคิดคน้วิธีการข้ึนมาเรียกว่าการเลือกตั้ง2 การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการ
ส าคญัของการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย เพราะการเลือกตั้งเป็นกระบวนการมอบอ านาจ

                                                 
1  มานิตย ์ จุมปา.  (2540).  ค ำอธิบำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (พ.ศ. 2540).  หนา้ 172 
2  อษัฎางค ์ปาณิกบุตร.(2544).  กำรเลือกตั้ง : กำรเมืองกำรปกครองไทย ตำมรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชำชน. หนา้ 399. 
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อธิปไตย (sovereignty) ซ่ึงเป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองโดยประชาชนเป็นเจ้าของอ านาจ
ร่วมกนัใหแ้ก่ “ผูแ้ทน” เพื่อท าหนา้ท่ีรัฐบาลบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
  การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครองโดยการพิจารณาเลือก
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งไปท าหนา้ท่ีแทนตน เพื่อมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายคุม้ครองสิทธิประโยชน์
ของประชาชน ซ่ึงเป็นกระบวนการทางนิติบญัญติั รวมทั้งการเขา้ไปท าหนา้ท่ีรัฐบาลในการบริหาร
ประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชน3 
  การเลือกตั้ ง เป็นกระบวนการสรรหาผู ้ปกครองหรือรัฐบาลโดยสันติวิ ธีและมี
คุณประโยชน์ 2 ประการ คือ ประการแรกสร้างความชอบธรรมให้กบัอ านาจรัฐบาลหรือผูป้กครอง
ท่ีมาจากการเลือกตั้ง สามารถกระท าการต่าง ๆ ในนามประชาชนได้อย่างเต็มท่ีและมีสิทธ์ิเพราะ
ไดรั้บความนิยมของประชาชน ประการต่อมาเป็นกลไกแห่งการสืบทอดอ านาจโดยสันติ4 
  หลกัการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีสภาท่ีมีฐานะเป็นตวัแทน
ของประชาชนท าหน้าท่ีหลกัในการปกครองประเทศ โดยสภาดงักล่าวจะตอ้งมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชน การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการสรรหาตวัผูป้กครองประการหน่ึงท่ีส าคญัของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงในรัฐเสรีประชาธิปไตยการเลือกตั้งนบัเป็นเง่ือนไขขั้นพื้นฐาน
อนัมิอาจขาดเสียได ้ประชาธิปไตยกบัการเลือกตั้งมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งแน่นแฟ้น การเลือกตั้ง
มีผลท าให้อ านาจรัฐมีความชอบธรรม5ดงันั้น การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการสรรหาตวัแทนของ
ประชาชน เพื่อใหเ้ขา้มาบริหารประเทศ อนัท าให้อ านาจรัฐเกิดความชอบธรรม และเพื่อให้การสรร
หาตวัแทนในการปกครองประเทศเป็นไปอยา่งบริสุทธ์ิยุติธรรมนั้น การเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริงจะตอ้ง
เกิดข้ึน กล่าวคือ รัฐตอ้งประกนัไม่ใหมี้การใชอิ้ทธิพลข่มขู่ บงัคบัขู่เข็ญ โดยผิดกฎหมายให้ผูมี้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ งลงคะแนนเสียงให้ผู ้สมัครรายใดรายหน่ึง เพื่อให้ได้รับเลือกตั้ งเป็นผูแ้ทน 
นอกจากน้ี การใช้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งเป็นไปอย่างเสมอภาค ไม่เลือกเพศ ความเช่ือทางการเมือง 
ภาษา ฐานันดร นอกจากน้ี การเลือกตั้งจะตอ้งเป็นไปอย่างเสรี และการใช้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้ง
เป็นไปโดยลบั กล่าวคือ ไม่สามารถถูกตรวจสอบโดยบุคคลอ่ืนไดว้่าผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้

                                                 
3 พรศกัด์ิ ผอ่งแพว้ และธีรภทัร์ เสรีรังสรรค.์ (2539).  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (รายงานผลการวจิยั).

หนา้ 12. 
4 สุขมุ นวลสกลุ.  (2535). กำรเมืองกำรปกครองไทย.  อา้งใน อษัฎางค ์ปาณิกบุตร.  “การเลือกตั้ง” 

การเมืองการปกครองไทยตามรัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน. หนา้ 399. 
5 วรเจตน์ ภาคีรัตน์.  (2542, กนัยายน – ธนัวาคม).  “กำรเลือกตั้งในรัฐเสรีประชำธิปไตย.”  วำรสำรศำล

รัฐธรรมนูญ 1(3). หนา้ 95-96. 
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ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กบัผูส้มคัรรายใด เป็นการสนบัสนุนหลกัการเลือกตั้งตอ้งเป็นไปอย่าง
เสรี6 
 2.1.1  ความหมายของการเลือกตั้ง 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้นิยามค าว่า “เลือกตั้ง” หมายถึง 
การเลือกสรรบุคคลให้เป็นผูแ้ทนหรือให้ด ารงต าแหน่งดว้ยการออกเสียงลงคะแนน เช่น เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทน เลือกตั้งกรรมการ เป็นตน้ 
 การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองเพราะ
เป็นการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนในการปกครองประเทศ เป็นการสร้างความชอบธรรม
ใหแ้ก่ผูป้กครองประเทศ นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของการเลือกตั้งไว ้ดงัน้ี 
 การเลือกตั้ง (Election) ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินล้วนเป็นกระบวนการทาง
การเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ ดว้ยวิธีการไปออกเสียง
เลือกตั้งผูแ้ทนของตนเพื่อเขา้ไปท าหน้าท่ีในรัฐสภา รัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
เป็นกลไกในการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีจะให้มีการกระท าหรือละเวน้การกระท า
หรือละเวน้การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางการเมือง รวมทั้งการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะ
ท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน 
 จากความหมายของการเลือกตั้งท าให้เกิดสภาพการกระท าแทน ซ่ึงศาสตราจารย ์หยุด 
แสงอุทยั ไดอ้ธิบายไวเ้ป็น 3 นยัคือ7 
 1)  ผูแ้ทนตอ้งแสดงเจตจ านงของประชาชนผูเ้ลือกตั้งตนข้ึนมา หรือเรียกวา่อยูใ่นระบบ
อาณัติ มอบหมายและไม่สามารถแสดงความเห็นของตนเองในท านองขดัแยง้กบัเจตจ านงของ
ประชาชนผูเ้ลือกตั้งข้ึนมา ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูแ้ทนกบัราษฎรมีลกัษณะเป็นตวัการตวัแทน 
 2)  ผูก้ระท าการแทนสามารถแสดงเจตจ านงของตนเองโดยอิสระไม่อยู่ในพนัธะแห่ง
อาณัติมอบหมายใดๆ ของผูเ้ลือกตั้งตนข้ึนมา ผูแ้ทนสามารถใชดุ้ลยพินิจตามความเห็นของตนเอง
ได ้

                                                 
6
 สุภาภรณ์  แจง้สุข.  (2553).  ปัญหำทำงกฎหมำยของวิธีพิจำรณำคดีเลือกตั้งตำมระเบียบท่ีประชุมใหญ่

ศำลฎีกำว่ำด้วยวิธีพิจำรณำและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับกำรเลือกตั้งและกำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและกำรมำซ่ึงสมำชิกวฒิุสภำ พ.ศ. 2550.  หนา้ 7 

7  หยดุ แสงอุทยั ก.  (2512).  ค ำอธิบำยหลกัเกณฑ์ท่ัวไปของกำรเลือกตั้งและพระรำชบัญญติักำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พ.ศ. 2511 (เรียงมำตรำ). หนา้ 128-129. 
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 3)  ผูก้ระท าการแทนสามารถแสดงเจตจ านงของชาติโดยให้แสดงความคิดเห็นของตน
อยา่งบริสุทธ์ิใจ แต่ในขณะเดียวกนัตอ้งค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นส าคญัดว้ย และถือ
วา่เจตจ านงและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติยอ่มอยูเ่หนือกวา่ทอ้งถ่ิน 
 การเลือกตั้ง หมายถึง กระบวนการคดัสรรบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงถือว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน บุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองจะตอ้งไดรั้บอาณัติมอบหมายจากประชาชนโดยผ่านวิธีการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจะถือว่า
เป็นหวัใจของกระบวนการประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริงตอ้งเป็นการเลือกตั้งโดยตรงและลบัเท่านั้น8 
 การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง
ประเทศ เจตจ านงดังกล่าวปรากฏอยู่ในลักษณะของการเรียกร้อง (demand) หรือสนับสนุน 
(support) ต่อการตดัสินใจทั้งหลายในระบบการเมือง9 
 การเลือกตั้งเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการเลือกสรรและ
ก าหนดเจา้หน้าท่ีท่ีจะมาบริหารงานสาธารณะการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นความลบั
และราษฎรมีโอกาสเลือกโดยเสรี10 
 การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมืองอยา่งหน่ึงซ่ึงหมายถึง กิจกรรมทางการเมืองท่ี
แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยดว้ยการไปออกเสียง
เลือกตั้งผูแ้ทนของตน เพื่อท าหน้าท่ีในรัฐสภาและรัฐบาลเป็นกลไกแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของ
ประชาชนท่ีเรียกร้องและสนบัสนุนให้มีการปฏิบติั จดัท า หรือละเวน้การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ในทางการเมือง และการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน11 
 การเลือกตั้ง คือ การท่ีบุคคลไดเ้ลือกบุคคลหน่ึงหรือบุคคลจ านวนหน่ึงจากหลาย ๆ คน 
หรือเลือกจากบญัชีรายช่ือผูเ้ขา้สมคัรรับเลือกตั้งบญัชีหน่ึง หรือบญัชีจ านวนหน่ึงจากบญัชีรายช่ือ
หลาย ๆ บญัชี เพื่อใหไ้ปกระท าการอนัหน่ึงอนัใดแทนตน12 

                                                 
8  คณิน บุญสุวรรณ.  (2548).  ปทำนุกรมศัพท์รัฐสภำและกำรเมืองไทยฉบับสมบูรณ์.  หนา้ 846-847. 
9  พรศกัด์ิ ผอ่งแผว้  (2532).  พฤติกรรมกำรเมือง : ขอบข่ำยทำงทฤษฎี. หนา้ 20. 
10  จรูญ สุภาพ. (2526). พฤติกรรมกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และกำรบริหำรกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร : ศึกษำจำกกรณีเลือกตั้งผู้แทนต ำแหน่งท่ีว่ำงของจังหวดับุรีรัมย์ 28 สิงหำคม 2526 
(รายงานผลการวจิยั).  หนา้ 28. 

11  จรูญ สุภาพ และพรศกัด์ิ ผอ่งแผว้ (2537). กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร จังหวดัมกุดำหำร 
แทนต ำแหน่งท่ีว่ำง 14 สิงหำคม 2526. (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 1. 

12  วสุิทธ์ิ โพธิแท่น  (2524).  ประชำธิปไตยแนวควำมคิด และตัวแบบประเทศประชำธิปไตยในอุดมคติ.  
หนา้ 166-167. 
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 การเลือกตั้งคือ การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการออกเสียงลงคะแนน
ตามความเห็นของตนเองโดยอิสระว่าจะเลือกผูใ้ดเป็นผูแ้ทนของตนเข้าไปใช้อ านาจอธิปไตย
บริหารกิจการของประเทศ ผูท่ี้จะไดรั้บการเลือกตั้งนั้นจะเป็นผูส้มคัรใจเสนอตวัเขา้มาให้ประชาชน
เลือกและผูท่ี้ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นผูแ้ทนของ
ประชาชนทั้งหมดมีสิทธิตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากประชาชนให้เขา้ร่วมเป็นคณะบุคคลด าเนินการ
บริหารและปกครอง13 
 David Butler, and others ให้ความหมายการเลือกตั้งวา่ เป็นรูปแบบหน่ึงของการมีส่วน
ร่วมท่ีเปิดโอกาสให้แก่สามัญชนโดยทั่วไปและการมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมทั่วๆ ไปในกิจการ
สาธารณะของการเลือกตั้งคร้ังน้ีได้กลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็น
พลเมือง14 
 การเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางการเมือง ซ่ึงแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ดว้ยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนของตนเพื่อท าหนา้ท่ี
ในรัฐสภาและในรัฐบาล เป็นกลไกการแสดงออก ซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้องและ
สนบัสนุนให้มีการปฏิบติัจดัท าหรือละเวน้การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมืองและการ
ตดัสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน การท่ีประชาชนเลือกผูแ้ทนหรือกลุ่ม
การเมืองหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์ และนโยบายท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการของตน ก็
เพราะประชาชนเช่ือวา่ผูแ้ทนท่ีตนเลือกไปใชอ้ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะใชอุ้ดมการณ์ท่ีประกาศ
เป็นแนวทางในการน านโยบายไปปฏิบติัและบริหารรัฐกิจในท านองเดียวกนัเพื่อเป็นการพิทกัษ์
ผลประโยชน์ของตนเอง ประชาชนจะไม่เลือกผูแ้ทนท่ีมีอุดมการณ์ และนโยบายท่ีเป็นปฏิปักษ ์
หรือไม่เอ้ือต่อความตอ้งการของตน15 
 การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนแสวงหาทางเลือกในการปกครองและบ าบดัความ
ตอ้งการของตนเอง เป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยได้มีส่วน
ร่วมทางการเมืองอนัเป็นกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้องหรือสนบัสนุนให้มี
การกระท าหรือละเวน้การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมือง หรือการตดัสินใจในนโยบาย
สาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทัว่ไปเลือกผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีมี

                                                 
13 พิมลจรรย ์นามวฒัน์.  (2541).“กำรเลือกตั้ง” เอกสำรกำรสอนชุดวิชำสถำบันและกระบวนกำร

ทำงกำรเมืองไทย หน่วยท่ี 12. หนา้ 716. 
14 วชัรา ไชยสาร. (2544). ระบบกำรเลือกตั้งกับกำรเมืองไทยยคุใหม่..หนา้ 10. 
15 กระมล ทองธรรมชาติและคณะ.  (2531).  กำรเลือกตั้ง พรรคกำรเมือง และเสถียรภำพของรัฐบำล 

หนา้ 97. 
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อุดมการณ์นโยบายและวิสัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัตนดว้ยความคาดหวงัวา่ผูแ้ทนหรือพรรคการเมือง
ท่ีตนเลือกใหไ้ปใชอ้ านาจอธิปไตยแทนตนนั้น จะน าอุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายใน
การบริหารประเทศ และท าหน้าท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการ
แสวงหาทางเลือกในการเมืองการปกครองของประชาชนนัน่เอง 
 การเลือกตั้ง คือ การแสดงออกซ่ึงอ านาจอธิปไตยของประชาชนทุกๆ คนในการเขา้มา
ซ่ึงการปกครองเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ แต่การเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยประชาชน
อยา่งทัว่ถึงนั้น ในปัจจุบนัน้ีเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไดย้ากดว้ยเหตุผลหลายประการ เป็นตน้วา่มีประชาชน
เป็นจ านวนมากไม่สามารถจะจดัหาท่ีประชุมใหไ้ด ้การแบ่งแยกงานกนัท าเป็นผลให้มีการประกอบ
อาชีพในแขนงต่างๆ กนั เป็นเหตุให้หาความพร้อมเพียงในการประชุมไดย้าก ดว้ยเหตุน้ีจึงมีการ
มอบอ านาจให้บุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีความสนใจ มีความถนัดและมีความปรารถนาให้เข้าไปเป็น
ตวัแทนท าหน้าท่ีแทนคนในชาติกนัข้ึน การมอบอ านาจเช่นน้ี คือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร จึงตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีตนไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนดว้ยความบริสุทธ์ิและยุติธรรม
และตอ้งไม่อยูภ่ายใตค้  าสั่งท่ีมิชอบดว้ยประการใดๆโดยการเลือกตั้งนั้นจะตอ้งมีบุคคลหลายๆ คน 
เพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสเลือกเอาคนใดคนหน่ึงไดต้ามใจชอบ ดงันั้น การเลือกตั้งจึงหมายความถึง
กรณีท่ีบุคคลไดเ้ลือกบุคคลหน่ึงจากบุคคลหลายๆ คน หรือเลือกจากบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
บญัชีใดบญัชีหน่ึงจากบญัชีรายช่ือหลายบญัชีเพื่อให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเหล่านั้นไปกระท าการอนัใด
อนัหน่ึง เช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเราเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งไปเพื่อออก
กฎหมายหรือปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งอ่ืนในสภาผูแ้ทนราษฎรแทนเราซ่ึงเป็นประชาชนในประเทศ16 
 จากค าจ ากดัความดงักล่าว สามารถสรุปความหมาย “การเลือกตั้ง” วา่ เป็นกิจกรรมทาง
การเมืองท่ีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยมีส่วนร่วมทางการเมือง (Participation) อนัเป็น
กลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้องหรือสนบัสนุนให้มีการกระท าหรือละเวน้
การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมืองหรือการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทั่วไปเลือกผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์  
นโยบายและวสิัยทศัน์ท่ีสอดคลอ้งกบัตน ดว้ยความคาดหวงัวา่ผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือก
ให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้นจะน าอุดมการณ์และนโยบายในการบริหารประเทศและท า
หนา้ท่ีพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในการเมือง
การปกครองของประชาชนนัน่เอง 

                                                 
16 ส านักวิจัยและพฒันาการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง.  (2553).  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกับกำรไปลงคะแนนเลือกตั้ง.
(รายงานผลการวจิยั). หนา้ 14 
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 อยา่งไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากความหมายของการเลือกตั้งแลว้ จะเห็นวา่ การเลือกตั้งมี
บทบาทส าคญั 2 ประการ คือบทบาทของประชาชนคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วน
ร่วมในกิจการของรัฐโดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีส่วนร่วมในการก าหนดตวัผูบ้ริหารและบทบาทในการ
บริหารกิจการของประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการแสดงออกซ่ึงเจตนารมณ์และการ
สนับสนุนของประชาชน ซ่ึงจะท าให้ระบบการเมืองและคณะผูบ้ริหาร ได้ รับการยอมรับอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ดว้ยเหตุน้ีจะเห็นไดว้่า การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมท่ีซับซ้อนของกระบวนการ
ทางการเมืองและเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งและการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 กล่าวโดยภาพรวมวา่ การเลือกตั้ง (Election) เป็นกระบวนการทางการเมืองอยา่งหน่ึง 
ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมทางการเมืองท่ีแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตยด้วยการไปออกเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนของตน เพื่อท าหน้าท่ีในรัฐสภา และ
รัฐบาลเป็นกลไกการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชนท่ีเรียกร้องสนับสนุนให้มีการปฏิบติั
จดัท าหรือละเวน้การกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทางการเมืองและการตดัสินใจนโยบายสาธารณะท่ี
จะมีผลกระทบต่อประชาชน การท่ีประชาชนเลือกผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์และ
นโยบายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตน ก็เพราะประชาชนเช่ือวา่ผูแ้ทนท่ีตนเลือกไปใชอ้ านาจ
อธิปไตยแทนตนนั้นจะใช้อุดมการณ์และนโยบายท่ีประกาศเป็นแนวทางในการน านโยบายไป
ปฏิบติัและบริหารประเทศ ในท านองเดียวกนัเพื่อเป็นการพิทกัษผ์ลประโยชน์ของตนเอง ประชาชน
จะไม่เลือกผูแ้ทนท่ีมีอุดมการณ์และนโยบายท่ีเป็นการปฏิปักษห์รือไม่เอ้ือต่อความตอ้งการของตน 
ดงันั้น การเลือกตั้งจึงเป็นกิจกรรมท่ีประชาชนไดม้อบอ านาจอธิปไตยของตนให้ผูท่ี้ตนเลือกและให้
ความชอบธรรมแก่ผูท่ี้ตนเลือก 
 2.1.2  วตัถุประสงคข์องการเลือกตั้ง 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็น
หวัใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะการเลือกตั้ง เพราะการเลือกตั้งในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยนั้นมีข้ึนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต่์างๆ เช่น  เพื่อให้มีการแข่งขนักนัในทางนโยบาย
ระหวา่งกลุ่มทางการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผูแ้ทนทางการเมืองท่ีดี  เพื่อให้มี
การโอนความเช่ือถือไวว้างใจของประชาชนไปยงับุคคลผูไ้ด้รับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
ต่างๆ ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม  เราอาจสรุปหรือจดักลุ่มวตัถุประสงคข์องการเลือกตั้งไดด้งัน้ี 17 

                                                 
17 วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2542, กนัยายน-ธนัวาคม). “กำรเลือกตั้งในรัฐเสรีประชำธิปไตย.” วำรสำรศำล

รัฐธรรมนูญ, 1(3). หนา้ 97.  
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 (1)  การเลือกตั้งมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดม้าซ่ึงผูแ้ทนของประชาชน  สังคมการเมืองใน
สมยัใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกจ านวนมากและมีลกัษณะเป็นสังคมพหุลกัษณ์18 ไม่อาจขาดซ่ึงผูท่ี้
ท  าหน้าท่ีแทนตนได้ ดงันั้น กลุ่มของสังคมทุกกลุ่มตอ้งสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมทางการเมืองได้
เพื่อท่ีตนจะไดมี้ผูแ้ทน อยา่งไรก็ตามระบบประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนน้ีเรียกร้องการตดัสินใจโดย
อาศยัเสียงขา้งมาก 
 (2)  การเลือกตั้งมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมเจตจ านงและความคิดเห็น
ทางการเมืองของประชาชน การเลือกตั้งคือการลงคะแนนเสียงของผูมี้สิทธิเลือกตั้งแต่ละคนซ่ึงมี
เจตจ านง มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกนัไป การเลือกตั้งจะมีผลช่วยในการหล่อหลอมความ
เป็นพหุลักษณ์ของสังคมไม่ให้แตกต่างกันมากนักและจะมีส่วนในการสร้าง “เจตจ านงร่วม” 
ทางการเมืองข้ึน การเลือกตั้งจะสามารถบรรลุวตัถุประสงค์น้ีได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กบัว่าประชาชน
มาร่วมออกเสียงใชสิ้ทธิเลือกตั้งมากนอ้ยเท่าใด และยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ ส าหรับการสร้าง
เจตจ านงร่วมทางการเมืองภายหลงัการเลือกตั้งจะเป็นไปไดดี้เพียงใด จะไดรั้ฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ
หรือไม่ คงข้ึนอยูก่บัระบบการเลือกตั้ง 19 
 (3)  การเลือกตั้งมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผูป้กครอง ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยถือวา่อ านาจรัฐมีท่ีมาจากประชาชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงอ านาจดงักล่าวโดยการ
เลือกตั้ง การเลือกตั้งจะสามารถสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่รัฐหรือผูป้กครองไดก้็ต่อเม่ือเป็นไปตาม
เง่ือนไขพื้นฐานในการเลือกตั้ง กล่าวคือประชาชนตอ้งมีโอกาส “เลือกสรร” ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงมี
การแข่งขนักนัอยา่งเสรีโดยแทจ้ริง 20 

                                                 
18 สงัคมพหุลกัษณ์  คือ  สงัคมซ่ึงมีความหลากหลายในแง่ของกลุ่มผลประโยชน์ ความตอ้งการ ความ

เช่ือ แนวคิด  ฯลฯ อา้งถึงใน วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2542, กนัยายน-ธนัวาคม). “กำรเลือกตั้งในรัฐเสรี
ประชำธิปไตย.” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ, 1(3). หนา้ หนา้ 97. 

19 Rudolf Smend  นกักฏหมายรัฐธรรมนูญผูมี้ช่ือเสียงของเยอรมนั  เคยกล่าวไวว้า่ ส่ิงท่ีส าคญัส าหรับ
การเลือกตั้ง คือ กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งจะตอ้งมีผลก่อใหเ้กิดการรวมตวัเป็นพรรคการเมืองและหลงัจากนั้น
ก่อใหเ้กิดการรวมตวัเป็นเสียงขา้งมาก  ไม่ใช่เพียงมีผลเป็นการสร้างผูแ้ทนราษฎรซ่ึงเป็นปัจเจกชนแต่ละคนข้ึน
เท่านั้น ดู Rudolf Smend, Verfassung and Verwaltungsrecht (1928) in : Smend Staatsrechtliche Abhandlungen, 
2. Auft. (1968), S. 154 f.  อา้งถึงใน วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2542, กนัยายน-ธนัวาคม). “กำรเลือกตั้งในรัฐเสรี
ประชำธิปไตย.” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ, 1(3).  หนา้ 97. 

20  “ในรัฐท่ีปกครองในระบบเผด็จการ  หรือในระบบท่ีมีพรรคการเมืองพรรคเดียว  แมว้่าจะมีการ
เลือกตั้ง  แต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งถูกก าหนดโดยพรรคการเมืองท่ีคุมอ านาจรัฐเท่านั้น  ในทางพฤตินยัประชาชนถูก
บงัคบัให้ไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งในลกัษณะเช่นน้ี  ย่อมจะถือว่าเป็นการเลือกตั้งเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์แห่ง
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 (4)  การเลือกตั้งมีวตัถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้อ านาจรัฐ การควบคุมการใช้อ านาจ
รัฐในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนจะเป็นไปได้ก็ต่อเม่ือประชาชนมีโอกาสไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งภายในระยะเวลาอนัสมควรท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ เช่น ภายใน 4 ปี หรือ 5 ปี ในกรณีน้ีการ
เลือกตั้งย่อมเป็นเทคนิคประการหน่ึงในการควบคุมการใช้อ านาจรัฐ เน่ืองจากประชาชนได้รับ
โอกาสในการลงคะแนนเสียงเพื่อเปล่ียนแปลงตวัผูแ้ทน ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรัฐบาลท่ี
บริหารประเทศ ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงของผู ้ไปใช้สิทธิรวมกันย่อมเป็นปัจจัยช้ีขาดในการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองได ้
 จากวตัถุประสงค์ของการเลือกตั้งประเทศเสรีประชาธิปไตยต่างๆ มกัจะก าหนดรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใหเ้ป็นไปเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว แต่ระบบเลือกตั้งของ
แต่ละประเทศยอ่มแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละประเทศวา่ตอ้งการให้การเลือกตั้ง
ออกมาในรูปแบบใด และตอ้งการใหภ้าพในทางการเมืองเป็นไปในทิศทางใด 
 2.1.3  องคป์ระกอบของการเลือกตั้ง 
 1)  มีบุคคลหลายคนหรือมีบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ งหลายบญัชีในกรณีท่ีให้
ราษฎรเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือให้ประชาชนเลือก ถา้มีเพียงบุคคลเดียวหรือมีบญัชีรายช่ือผูส้มคัร
รับเลือกตั้งเพียงบญัชีเดียวไม่ถือวา่เป็นการเลือกตั้ง 
 2)  ประชาชนผูเ้ลือกตั้งตอ้งมีเสรีภาพบริบูรณ์ท่ีจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งบญัชีผูส้มคัร
คนใดคนหน่ึงหรือบญัชีใดบญัชีหน่ึง เน่ืองจากว่าถา้มีการบงัคบัให้ประชาชนลงคะแนนเสียงให้
บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือบญัชีรายช่ือบญัชีใดบญัชีหน่ึงแล้วไม่ว่าจะเป็นการบงัคบัทางตรงหรือ
ทางออ้มยอ่มไม่ใช่การเลือกตั้ง 
 3)  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งมีโอกาสทราบความคิดเห็นของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ได้ เพื่อประชาชนจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างถูกต้อง ฉะนั้น ถ้าประชาชน ไม่มีเสรีภาพในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้งก็ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้ง 
 4)  ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั
ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ทั้งน้ีเพราะประชาชนจะตอ้งมีโอกาสวิพากษ์วิจารณ์ความคิดเห็นนั้นๆ โดยเสรี
เพื่อจะไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งบุคคลท่ีมีความคิดเห็นตรงกบัเขา  หรือซ่ึงเขาควรนิยมไดถู้กตอ้ง 

                                                                                                                                            

ความชอบธรรมของผูป้กครองไม่ได”้ อา้งถึงใน  วรเจตน์ ภาคีรัตน์. (กนัยายน-ธนัวาคม, 2542). “กำรเลือกตั้งใน
รัฐเสรีประชำธิปไตย.” วำรสำรศำลรัฐธรรมนูญ, 1(3). หนา้ 98. 
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 ถ้าการเลือกตั้งท่ีจดัข้ึน แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์หรือองค์ประกอบ 4 ประการดังกล่าว
ขา้งตน้ ก็ไม่ถือวา่เป็นการเลือกตั้ง คือ ไม่เป็นการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่เป็นการ
เลือกตั้ง ท่ีแทจ้ริง 
 ความหมายของการเลือกตั้ งนั้ นมิใช่จะหมายความถึงเฉพาะการเลือกตั้ งกรณี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเท่านั้น แต่ยงัหมายถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินอ่ืนๆ หรือการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล อีกทั้งยงัมีกรณีการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเพื่อการแสดง
ประชามติ และในบางประเทศท่ีมีการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นเข้าถึงกับมีการท าเป็น
ประมวลกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง (Code Election)  
 หลกัเกณฑ์ในปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้วาง
หลกัประชาธิปไตยโดยตรง หรือโดยทางผูแ้ทนไวช้ดัแจง้ใน ขอ้ 21 แห่งปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิ
มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ โดยมีขอ้ความ ดงัน้ี 
 ขอ้ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนจะเป็นโดยตรงหรือโดย
ผา่นทางผูแ้ทนซ่ึงไดเ้ลือกตั้งโดยอิสระ 
 (2)  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค 
 (3)  เจตจ านงของประชากรจะตอ้งเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลเจตจ านงน้ีจะตอ้ง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและอย่างแทจ้ริง ซ่ึงอาศยัการออกเสียงโดยทัว่ไปและ
เสมอภาค และการลงคะแนนลบั หรือวธีิการลงคะแนนโดยอิสระท านองเดียวกนั21 
 
2.2  ความส าคัญและหลกัเกณฑ์ในการเลอืกตั้ง 
 2.2.1  ความส าคญัของการเลือกตั้ง 
 การปกครองท่ีเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัก็คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยซ่ึง
มิไดห้มายถึง การท่ีประชาชนไปลงคะแนนเสียง (voting) เลือกตั้งผูแ้ทนของตนแต่เพียงอยา่งเดียว
หากแต่มีความหมายท่ีลึกซ้ึงยิ่งไปกวา่นั้นอีก กล่าวคือ การเลือกตั้งยงัหมายถึงผลท่ีไดจ้ากการไปใช้
สิทธิเลือกตั้งของปะชาชนอีกดว้ย ผลการเลือกตั้งของประชาชนน้ีหากพิจารณาให้ลึกซ้ึงจะพบว่า 
เป็นการแสดงออกถึงการยอมรับว่า อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนและเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีอ านาจท่ีจะด าเนินการเลือกผูแ้ทนเขา้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีแทนตนในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมือง เช่น การควบคุมการบริหารราชการแผน่ดินของรัฐบาล เลือกรัฐบาลเพื่อท าหนา้ท่ีในการ
บริหารราชการแผน่ดิน หรือปกครองประเทศ และก าหนดนโยบายท่ีจะใชใ้นการปกครองประเทศ 

                                                 
21 หยดุ แสงอุทยั ข.  (2513).  หลกัรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งท่ัวไป.. หนา้ 353-361. 
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การเลือกตั้งตวัแทนประชาชนเป็นกระบวนการทางการเมืองอยา่งหน่ึงในระบอบการปกครองท่ีเช่ือ
วา่อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุดในการปกครองเป็นของปวงชน ซ่ึงคิดคน้ข้ึนแทนระบอบการ
ปกครองท่ีถือคติอ านาจอธิปไตยเป็นของบุคคลใดบุคคลเดียวหรือคณะบุคคลโดยอา้งลทัธิเทวสิทธ์ิ
หรืออภิอ านาจ หรือความมีคุณสมบติัพิเศษบางประการเป็นเคร่ืองมือให้ความชอบธรรมในอ านาจ
การปกครองของตน การเลือกตั้งเป็นกระบวนการของการเลือกสรรรัฐบาลท่ีจะมาท าการปกครอง
และสร้างความชอบธรรมใหแ้ก่อ านาจการปกครองของผูป้กครองใหเ้ป็นไปโดยสันติ22 
 การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองท่ีประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยได้มี
ส่วนร่วมทางการเมือง (Political Participation) อนัเป็นกลไกท่ีแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของประชาชน
ท่ีเรียกร้องหรือสนบัสนุนให้มีการกระท าหรือละเวน้การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมือง 
หรือการตดัสินใจในนโยบายสาธารณะท่ีจะมีผลกระทบต่อประชาชน โดยประชาชนทัว่ไปเลือก
ผูแ้ทนหรือพรรคการเมืองท่ีมีอุดมการณ์นโยบาย และวิสัยทัศน์ท่ีสอดคล้องกับตนด้วยความ
คาดหวงัว่าผู ้แทนหรือพรรคการเมืองท่ีตนเลือกให้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนนั้ น จะน า
อุดมการณ์และนโยบายไปเป็นแนวนโยบายในการบริหารประเทศ และท าหน้า ท่ีพิทักษ์
ผลประโยชน์ของตนเอง การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการแสวงหาทางเลือกในทางการเมืองการ
ปกครองของประชาชนนั้นเอง23 การเลือกตั้งนั้นจึงเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีส าคญัยิ่งต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 การเลือกตั้ งเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญประการหน่ึงของกระบวนการทางการเมืองการ
ปกครอง เพราะกระบวนการทางการเมืองเป็นวิธีการใช้อ านาจทางการเมือง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเร่ิม
จากการขดัแยง้ไม่ตกลงกนัในทางการเมือง และพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้นั้นเพื่อให้สามารถ
น าไปสู่การตกลงยินยอมกนัในทางการเมือง และพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้ขดัแยง้นั้นเพื่อให้สามารถ
น าไปสู่การตกลงและยินยอมในท่ีสุด เป็นท่ียอมรับกนัวา่ในระบอบประชาธิปไตยอ านาจอธิปไตย
เป็นอ านาจสูงสุดในการปกครองรัฐ เป็นของประชาชนหรือมาจากประชาชนองค์กรทางการ
ปกครองจึงประกอบไปด้วยบุคคลจ านวนหน่ึงซ่ึงได้รับการคดัเลือกเขา้มา และถือว่าได้รับการ
มอบหมายหรือไวว้างใจใหบ้ริการ กิจการของรัฐ 
 การเลือกตั้งจึงเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบหน่ึงท่ีเปิด
โอกาสให้แก่สามัญชนโดยทั่วไปมีสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในกิจกรรม
สาธารณะทางการเมือง เคียงคู่ไปกบัวิธีการอ่ืน เช่น การให้ประชาชนมาออกเสียงแสดงประชามติ

                                                 
22 ธวชั ชูวทิยส์กลุเลิศ. (2550).  ศำลเลือกตั้ง ศึกษำปัญหำทำงทฤษฎีและกฎหมำยในกำรจัดตั้งและ

รูปแบบท่ีเหมำะสมส ำหรับประเทศไทย. หนา้ 18. 
23 วชัรา ไชยสาร.  (2544).  เล่มเดิม. หนา้ 10-11. 
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ในการตดัสินใจทางการเมืองท่ีส าคญั เป็นตน้ ส าหรับวิธีการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
ทางการเมืองโดยการเลือกตั้งนั้น กระท าโดยผูมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงถือว่าเป็นองค์กร         
ผูแ้ต่งตั้ งแสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง และคะแนนเสียงท่ีผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไดล้งให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งดงักล่าวจะได้รับการนับเพื่อน ามาค านวณเพื่อให้ได้ผลว่า
บุคคลใดจะเป็นผูไ้ดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 การเลือกตั้งเป็นส่ิงส าคญัในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีอยา่งสม ่าเสมอเพื่อเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเลือกผูป้กครองท่ีตนเห็นว่าดีและเหมาะสมเขา้มาท าหน้าท่ีแทนตน เป็นเร่ืองของ
ประชาธิปไตยโดยผูแ้ทน ขณะเดียวกนัเป็นการยอมรับในตวัผูแ้ทนท่ีราษฎรเลือกไปพร้อมกบัการ
มอบอ านาจใหไ้ปปกครองประเทศ ราษฎรจึงเป็นผูส้นบัสนุนท่ีส าคญัของนกัการเมืองท่ีไปท าหนา้ท่ี
แทนประชาชน ในทางกลบักนัผูแ้ทนท่ีราษฎรเลือกเขา้ไปท าหน้าท่ีจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ตอ้งท า
หนา้ท่ีอยา่งซ่ือสัตยแ์ละมีประสิทธิภาพมิฉะนั้นประชาชนจะไม่สนบัสนุน ให้โอกาสกลบัเขา้มาท า
หนา้ท่ีอีก24 
 การเลือกตั้ งจึงมีความส าคัญในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก เพราะเป็น
กระบวนการในการมอบอ านาจและส่งมอบอ านาจและเป็นกระบวนการสันติวิธีซ่ึงประเทศท่ีมีการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยทุกประเทศจะต้องมีการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามประเทศท่ี
ปกครองในระบอบเผด็จการไม่ว่าเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการในระบบอ่ืน ๆ บาง
ประเทศอาจจดัให้มีการเลือกตั้งเช่นเดียวกนั แต่การเลือกตั้งในระบบเผด็จการดงักล่าวก็เป็นการ
เลือกตั้งไม่เป็นไปโดยเสรี แต่การเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยจะเป็นไปโดยเสรีมีหลกัประกนั
พื้นฐานท่ีส าคญั เช่น หลกัการใหสิ้ทธิเลือกตั้งทัว่ไป หลกัการเลือกตั้งโดยตรง หลกัการเลือกตั้งโดย
เสรี หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาคและหลกัการเลือกตั้งโดยลบั ซ่ึงประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ
เผด็จการจะไม่มีหลกัประกนัพื้นฐานดงักล่าว แต่ในประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยการ
จดัการเลือกตั้งเพื่อให้ไดผู้แ้ทนของตนก็จะมีวิธีการไดม้าแตกต่างกนัแลว้แต่ระบบการเลือกตั้งของ
แต่ละประเทศ 
 การเลือกตั้งนั้นเป็นวิธีการหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการใช้
สิทธิเสรีภาพของตนไดอ้ยา่งเสมอภาค และเท่าเทียมกนัในการคดัเลือกบุคคลเขา้ไปท าหนา้ท่ีแทน
ตนในรัฐสภา ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะรัฐบาลเพื่อท าหน้าท่ีผูบ้ริหารประเทศ หรือในฐานะฝ่ายคา้นใน
การท าหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของรัฐบาล เพื่อให้การท าหน้าท่ีบริหารประเทศบรรลุซ่ึง

                                                 
24  สุขมุ นวลสกลุ.  (2535).  เล่มเดิม. หนา้ 399. 
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เจตนารมณ์ของการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง จึงอาจกล่าวไดว้่าการ
เลือกตั้งมีความส าคญัต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยดงัน้ี คือ25  
 1.  การเลือกตั้ง  เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 2.  การเลือกตั้ง  เป็นวธีิการผลดัเปล่ียนการใชอ้ านาจทางการเมือง ใหเ้ป็นไปอยา่งสันติวธีิ 
 3.  การเลือกตั้ง  เป็นวธีิการท่ีท าใหเ้กิดความหมุนเวยีนในการเปล่ียนผูเ้ขา้มาใชอ้ านาจ 
 4.  การเลือกตั้ง  เป็นวธีิการป้องกนัมิใหเ้กิดการปฏิวติัรัฐประหาร 
 5.  การเลือกตั้ง  ท าใหป้ระชาชนสามารถเปล่ียนรัฐบาลท่ีตนไม่นิยมได ้ 
 จากหลักเกณฑ์ส าคญัในการเลือกตั้งดงักล่าวขา้งต้น ถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของการ
เลือกตั้ งในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกันความมีสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนในการใชสิ้ทธิการเลือกตั้งไดอ้ยา่งแทจ้ริงในการสรรหาตวัแทนของตนเขา้ไปท าหน้าท่ี
บริหารประเทศ หรือเขา้ไปท าหนา้ท่ีควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล 
 นอกจากนั้น กระบวนการเลือกตั้งยงัเป็นกลไกส าคญัของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชน การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมของ
ประเทศมีความเช่ือมัน่และศรัทธาในความสามารถของตนเองและเพื่อนมนุษยว์า่สามารถตดัสินใจ
เลือกรัฐบาล เลือกรูปแบบการปกครอง วิธีด าเนินการปกครอง ระบบเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองได ้การเลือกตั้งจะน าไปสู่ความพยายามของประชาชนท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการ
กระท าของรัฐบาล ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารมีบูรณาการภายในระบบการเมืองของชาติ และ
ระดมประชาชนเข้าร่วมในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยมากข้ึน การเลือกตั้ งจึงเป็นการ
ตดัสินใจทางการเมืองท่ีมีความส าคญัต่อระบบการเมือง เพราะการตดัสินใจน้ีจะน ามาซ่ึงการ
คดัเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร รัฐบาล ตลอดจนนโยบายในการบริหารประเทศ ความส าคญัของ
การเลือกตั้งในดา้นผลท่ีไดจ้ากการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง อาจพิจารณาไดอี้กในแง่ของ “สัญลกัษณ์” ท่ี
ท าให้บุคคลท่ีไปใช้สิทธิเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมกล่าวคือ การเลือกตั้งเป็นพิธี
การท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในการปกครองแบบประชาธิปไตยท านองเดียวกนักบัพิธีทางศาสนาท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกวา่ตนไดท้  าหนา้ท่ีพลเมืองดี (civil duty) ซ่ึงส่งผลในเชิงลกัษณะท่ีแฝงเร้นต่อ
ระบบการเมืองอยูอี่กหลายประการ อาทิการเลือกตั้งท าให้อ านาจของรัฐบาลมีความชอบธรรม ทั้งน้ี
เน่ืองจากท าใหรั้ฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งไดรั้บการยอมรับจากประชาชน นอกจากนั้นการเลือกตั้ง
ยงัช่วยคลายความตึงเครียดของความขดัแยง้ทางการเมือง ตลอดจนช่วยลดความขดัแยง้ทางสังคมลง
ได ้อีกดว้ย กล่าวคือกลุ่มทางสังคมทั้งหลายต่างกลุ่มต่างก็มีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั จึงท าให้เกิด
                                                 

25  ประณต นนัทิยะกลุ. (2540).  เอกสำรประกอบกำรสัมมนำ บทบำทหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้ง. หนา้ 4. 
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ความขดัแยง้กนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้แต่ละกลุ่มเหล่านั้นต่างอยากจะไดใ้นส่ิงท่ีตนตอ้งการ โดย
เรียกร้องผ่านกระบวนการเลือกตั้ งแบบปกติ ซ่ึงอ านวยประโยชน์กว่าการใช้ก าลังเข้าแย่งชิง
ผลประโยชน์กนักล่าวโดยสรุป การเลือกตั้งจึงมีความส าคญั คือ เป็นการเลือกผูป้กครองหรือรัฐบาล
ท่ีจะมาท าหนา้ท่ีปกครองเป็นกลไกเช่ือมโยงความตอ้งการของประชาชนเขา้กบันโยบายสาธารณะ 
สร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่ผูป้กครองเป็นกลไกหรือ “ห้ามลอ้” ในทางการเมืองการ
ปกครอง ลดความตึงเครียดและความขดัแยง้ทางการเมืองและสังคม และท าใหเ้กิดการระดมมวลชน
เขา้สู่กระบวนการทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และประสานประโยชน์ให้
ประชาชนเห็นความจ าเป็นของการปฏิบติัหนา้ท่ีในการเป็นพลเมืองท่ีดี26 
 ในรัฐเสรีประชาธิปไตย การเลือกตั้งนบัวา่เป็นเง่ือนไขขั้นพื้นฐานประการส าคญัอนัจะ
ขาดเสียมิได ้ประชาธิปไตยกบัการเลือกตั้งมีความสัมพนัธ์ต่อกนัอยา่งแน่นแฟ้น การเลือกตั้งมีผลท า
ให้อ านาจรัฐมีความชอบธรรม อย่างไรก็ตามการเลือกตั้ งในรัฐเสรีประชาธิปไตยจะประสบ
ความส าเร็จไดก้็แต่โดยพื้นฐานความเช่ือมัน่ของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคม ซ่ึงจะตอ้งยอมรับ
หลกัเสียงขา้งมากซ่ึงเป็นหลกัการเบ้ืองแรกท่ีใช้ในการตดัสินใจเร่ืองราวต่างๆ ในสังคมการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเป็นเสียงขา้งนอ้ยจะเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจทางการเมือง ซ่ึง
จะถูกตดัออกไปจากกระบวนการดงักล่าวไม่ได ้
 นอกจากการเลือกตั้งจะเป็นเคร่ืองแสดงออกซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัเสียงขา้งมาก
กบัหลกัการคุม้ครองเสียงขา้งน้อย การเลือกตั้งยงัเป็นเคร่ืองแสดงออกซ่ึงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีผูแ้ทนซ่ึงเป็นการปกครองท่ีไดรั้บความยินยอมจากประชาชนอีกดว้ยท่ีวา่เป็น
การปกครองท่ีไดรั้บความยินยอมจากประชาชน ก็เน่ืองมาจากประชาชนไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การใช้อ านาจรัฐโดยตรง แต่ประชาชนซ่ึงเป็นผูท้รงอ านาจแห่งรัฐให้ความยินยอมผูแ้ทนตนใช้
อ านาจรัฐไดต้ามระยะเวลา หรือตามวาระท่ีก าหนดไวล่้วงหนา้ในรัฐธรรมนูญ 
 โดยเหตุท่ีการเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยเป็นเคร่ืองแสดงออกซ่ึงการปกครองแบบ
มีผูแ้ทน การเลือกตั้งจึงมีความหมายและความส าคญัอยา่งยิ่ง การเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยจึง
ตอ้งตกอยูภ่ายใตห้ลกัการส าคญัๆ อนัแตกต่างไปจากการเลือกตั้งในรัฐรูปแบบอ่ืน เช่น การเลือกตั้ง
จะตอ้งเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอย่างเสรีระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง ทั้งน้ี
เพื่อให้ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดใ้ช้สิทธิเลือกสรรผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองท่ีตน
เห็นวา่มีแนวคิดทางการเมืองคลา้ยคลึงกนั หรือมีนโยบายท่ีสามารถช่วยแกปั้ญหาของตนและของ

                                                 
26 ธวชั ชูวิทยส์กุลเลิศ. (2550). ศำลเลือกตั้ง ศึกษำปัญหำทำงทฤษฎีและกฎหมำยในกำรจัดตั้งและ

รูปแบบท่ีเหมำะสมส ำหรับประเทศไทย. หนา้ 19. 
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ประเทศได้  และการเลือกตั้งจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูล
เพื่อใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งสามารถสร้างเจตจ านงทางการเมืองของตนได ้
 ส าหรับในแง่ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งรัฐตอ้งก าหนดใหก้ารใชสิ้ทธิอยา่งทัว่ถึงในประชาชน
ทุกกลุ่ม ไม่เลือกศาสนา ฐานนัดร เพศ ภาษา ถ่ินก าเนิด อาชีพ หรือความเช่ือทางการเมืองและการใช้
สิทธิตอ้งเป็นไปตามอย่างเสมอภาค ซ่ึงหมายความว่าผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีคะแนนเสียงเท่ากนั  
ไม่ใช่ก าหนดให้ผูมี้รายไดสู้ง ผูเ้สียภาษีให้รัฐมากหรือผูมี้การศึกษาดีมีคะแนนเสียงมากกว่าบุคคล
อ่ืน และรัฐจะตอ้งประกนัให้การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี กล่าวคือตอ้งไม่ยอมให้มีการใช้
อิทธิพลข่มขู่  บังคับขู่ เข็ญโดยผิดกฎหมาย นอกจากน้ีแล้วการใช้สิทธิ เลือกตั้ งในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยจะตอ้งเป็นไปโดยลบั ซ่ึงหมายความว่า การตดัสินใจของผูล้งคะแนนเสียงตอ้งไม่
สามารถถูกตรวจสอบไดโ้ดยบุคคลอ่ืน หลกัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งท่ีตอ้งเป็นไปโดยลบัน้ี ยอ่มมีผลเป็น
การสนบัสนุนหลกัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยเสรีดว้ย 27 
 แมว้า่หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยจะคลา้ยคลึงกนัก็ตาม 
แต่กระบวนการและวิธีการหรือระบบเลือกตั้งในการเลือกตั้งในแต่ละประเทศกลบัมีความแตกต่าง
และหลากหลายอย่างยิ่ง ทั้งน้ี เน่ืองจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเป็นกฎหมายเทคนิคแต่ละ
ประเทศจะก าหนดเทคนิคดงักล่าวแตกต่างกนัออกไปตามแต่ความตอ้งการของประเทศนั้นๆ อีกทั้ง
จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับสภาพทางการเมืองและทางสังคมของแต่และประเทศด้วย  
อยา่งไรก็ตามเทคนิคเป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีช่วยให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการเท่านั้น ดงันั้นก่อนท่ี
จะพิจารณาถึงระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร รวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการจดัระบบเลือกตั้ง
ต่างๆ ซ่ึงเป็นเทคนิคในกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง ควรพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องการเลือกตั้งใน
ระบบประชาธิปไตยเสียก่อน 
 2.2.2  หลกัเกณฑใ์นการเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งจะมีความหมายถึงว่า เป็นฐานท่ีมาของความชอบธรรมในอ านาจของ
รัฐบาล และผูป้กครองนั้น จะตอ้งมีลกัษณะตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดรั้บการยอมรับยอมรับกนัโดยทัว่ไป
ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนมาตรา 2128ดงัต่อไปน้ี 

                                                 
27 วรเจตน์  ภาคีรัตน์. (2542, กนัยายน-ธนัวาคม). “กำรเลือกตั้งในรัฐเสรีประชำธิปไตย.” วำรสำรศำล

รัฐธรรมนูญ, 1(3). หนา้ 96. 
28 The Declaration of Human Right, 1948 (ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948) มาตรา 21 
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 ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนน้ีให้หลกัการส าคญัไวว้่า การเลือกตั้งท่ีเป็นกลาง
และมีคุณภาพสูงจะตอ้งเป็นการเลือกตั้งอย่างลบั (secret) มีความเป็นอิสระ (freedom) เป็นวาระ 
(periodic) อยา่งเสมอภาค (equal suffrage) เป็นการทัว่ไป (universal suffrage) และเป็นการเลือกตั้ง
ท่ีแทจ้ริง (genuine election) หลกั 6 ประการน้ีดูเป็นเร่ืองง่าย ๆ แต่ท่ีแทจ้ริงแลว้มีนยัเชิงปฏิบติัท่ีจะ
น าไปสู่การปิดบงั ซ่อนเร้น หรือเบ่ียงเบนเจตนารมณ์ ซ่ึงจะท าให้เกิดการเลือกตั้งท่ีไม่บริสุทธ์ิ
ยติุธรรมข้ึนไดโ้ดยง่าย29 
 หลกัเกณฑข์องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มีหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัยึดถือปฏิบติั
โดยทัว่ไป ส่วนใหญ่เป็นหลกัการมาจากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน เพราะถือเป็นหลกัการ
ท่ีนานาประเทศซ่ึงเป็นสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติยอมรับวา่จะใชเ้ป็นกติกาของสังคมนั้น ๆ 
ดว้ย มีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญัโดยยอ่ ดงัน้ี 
 1) ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์ในการเลือกตั้ง
จะตอ้งเป็นไปอย่างอิสรเสรี ปราศจากการบีบบงัคบั ข่มขู่ ด้วยประการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้
อามิสสินจา้งหรือการใชอิ้ทธิพลบีบบงัคบั หลกัการหรือเง่ือนไขขอ้น้ีมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีวา่
สิทธิในการมีส่วนร่วมใช้อ านาจอธิปไตยนั้นเป็นของประชาชนทุกคน การไดม้าซ่ึงสิทธิดงักล่าว
เป็นของการต่อสู้ และวิวฒันาการทางประวติัศาสตร์การเมืองอนัยาวนาน ในเม่ือประชาชนเป็นผู ้
ทรงสิทธิก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัการวินิจฉัยของประชาชนเองวา่ตนเองตอ้งการจะใชสิ้ทธิของตนมากนอ้ย
เพียงใด องค์การของรัฐจึงไม่แทรกแซงหรือสั่งการให้ประชาชนตอ้งกระท าการอยา่งใดอย่างหน่ึง 
หมายความวา่ องค์การของรัฐหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่สามารถจะบีบบงัคบัให้ประชาชนคนใด
คนหน่ึงไปออกเสียงเลือกตั้ง หรือไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งท่ีประชาชนขาดอิสรเสรี 

                                                                                                                                            

(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely 
chosen representatives. (บุคคลมีสิทธิท่ีจะเขา้ร่วมในรัฐบาลแห่งประเทศของตนไม่วา่โดยตรงหรือโดยผูแ้ทน ซ่ึง
ผา่นการเลือกตั้งอยา่งเสรี) 

(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. (บุคคลมีสิทธิเขา้ถึงเท่ากนั
ในบริการสาธารณะในประเทศของตน) 

(3) The will of people shall be the basic of the authority of government ; this will shall be expressed 
in periodic and genuine elections which shall be equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent 
free voting procedures.(เจตจ านงของประชาชนจะเป็นฐานแห่งอ านาจของรัฐบาลเจตจ านงน้ีจะแสดงออกโดยการ
เลือกตั้งเป็นคร้ังเป็นคราวอยา่งแทจ้ริง ดว้ยการใหสิ้ทธิออกเสียงอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัและโดยการ
ลงคะแนนลบัหรือวธีิการลงคะแนนอยา่งเสรีท่ีคลา้ยคลึงกนั) 

29 พรศกัด์ิ ผอ่งแพว้ และธีรภทัร์ เสรีรังสรรค.์ (2539).  คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง (รำยงำนกำรวิจัย).  
หนา้ 3. 
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ผูป้กครองอา้งวา่ตนมีอ านาจโดยชอบธรรมหาไดไ้ม่ความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้งน้ียงัรวมความ
ไปถึงการท่ีประชาชนมีโอกาสท่ีจะเลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองตามใจชอบอีกดว้ย หมายความวา่ 
ในการเลือกตั้งคร้ังหน่ึงๆ ประชาชนสามารถเลือกผูป้กครองจ านวนหน่ึงจากหลายจ านวน หรือจาก
พรรคการเมืองท่ีเสนอตัวเข้าแข่งขันอย่างน้อยสองพรรคข้ึนไป การท่ีประชาชนจ าต้องเลือก
ผูป้กครองจากพรรคการเมืองพรรคเดียว หรือบุคคลจ านวนเดียวโดยไม่มีโอกาสเลือกจากแหล่งอ่ืน 
การเลือกตั้งนั้นปราศจากความหมายท่ีแทจ้ริงและมิไดช้ี้ถึงเจตนารมณ์ของประชาชนแต่อยา่งใด30 
กล่าวโดยสรุปวา่ หลกัความเป็นอิสระแห่งการเลือกตั้ง หมายความวา่ ประชาชนจะตอ้งเลือกผูแ้ทน
ของตนโดยเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งรายใดก็ได้ ซ่ึงตนเห็นว่ามีความเหมาะสม และการเลือกตั้ง
ดงักล่าวนั้นตอ้งปราศจากการบงัคบั ข่มขู่ จา้งวานใด ๆ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิ
ยติุธรรมนัน่เอง 
 2) หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา หมายถึง การจดัใหมี้การเลือกตั้งตามก าหนด
ระเวลา เช่น 3 ปี 4 ปี 5 ปี ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสตรวจสอบการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูป้กครอง
ว่าได้ปฏิบัติไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคัญในการพิจารณา
ความชอบธรรมในการใช้อ านาจปกครองและเป็นเง่ือนไข เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสสามารถ
เปล่ียนแปลงตวัผูป้กครองไดโ้ดยสันติวิธี ผูป้กครองท่ีใช้อ านาจโดยชอบธรรม ในระหว่างท่ีอยูใ่น
อ านาจ เม่ือครบวาระแลว้ก็มีโอกาสท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจจากประชาชนและไดรั้บเลือกเขา้มา
ใหม่31 กล่าวคือ เม่ือผูซ่ึ้งได้รับเลือกตั้งให้เป็นผูแ้ทนของประชาชนเขา้บริหารประเทศได้ด ารง
ต าแหน่งมาครบระยะเวลาตามท่ีไดก้  าหนดไวเ้ป็นหลกัการในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายเลือกตั้ง
แลว้ จะตอ้งจดัการเลือกตั้งใหม่ทนัที เพื่อใหไ้ดผู้ม้าท าหนา้ท่ีรัฐบาลบริหารประเทศต่อไป 
 3) การเลือกตั้งท่ียุติธรรม หมายถึง การเลือกตั้งท่ีบริสุทธ์ิ เป็นไปตามตวับทกฎหมาย 
และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ปราศจากการครองง าและเล่ห์ทางการเมือง  ปราศจากการใชอิ้ทธิพล
ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและสถานภาพทางสังคม เช่น นักการเมืองหรือข้าราชการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งใช้อ านาจหน้าท่ีของตน เพื่อให้ไดม้าซ่ึงคะแนนสนบัสนุน หรือใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ของ
ราชการในการหาเสียงหรือผูมี้ก าลงัทางเศรษฐกิจเข้มแข็งกว่าใช้เงินทองทุ่มเทหาเสียงหรือซ้ือ
คะแนนเสียงเพื่อตนเอง หรือสนบัสนุนผูส้มคัรท่ีตนสนบัสนุน นอกจากน้ีการต่อสู้แข่งขนัระหวา่ง
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองจะตอ้งเป็นไปอยา่งอิสรเสรีภายในขอบเขตและเจตนารมณ์
ของกฎหมายท่ีมีพื้นฐานอยูบ่นความยติุธรรมและความเสมอภาค ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์

                                                 

 30 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. .(2548).  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพทุธศักรำช  
2548.(รำยงำนกำรวิจัย). หนา้ 9-10. 
 31  แหล่งเดิม. 
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อยา่งแทจ้ริงของประชาชนในการเลือกผูแ้ทนเขา้บริหารประเทศ ดงันั้น กระบวนการเลือกตั้งจะตอ้ง
ไม่มีการทุจริตเกิดข้ึน หรือสร้างพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปในทางท่ีไม่ใช่ความประสงคข์องประชาชน
โดยแทจ้ริง 

 4) หลกัการใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็นการทัว่ไป หมายถึง การให้สิทธิเลือกตั้งแก่ประชาชน
ทัว่ไป โดยไม่มีการกีดกัน หรือจ ากัดสิทธิบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นพิเศษ เน่ืองมาจาก เพศ ผิว  
สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เง่ือนไขขอ้น้ีก็เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีวา่เม่ืออ านาจอธิปไตยเป็นของ
ปวงชน ประชาชนย่อมทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการเลือกตั้งตวัแทนซ่ึงสิทธิในการเลือกตั้งตวัแทนเพื่อท า
หนา้ท่ีแทนตนตราบใดท่ีประชาชนผูน้ั้นไม่ขาดคุณสมบติั  
 5) หลกัความเสมอภาค หมายถึง การมีสิทธิในการเลือกตั้งของประชาชนมีความส าคญั
และได้รับความยอมรับโดยเท่าเทียมกนั ไม่ว่าผูเ้ลือกตั้งนั้นจะมีสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองอยา่งใด หลกัการท่ีใชเ้ป็นมาตรการในการใหค้วามเสมอภาค ก็คือ การให้ผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งคนหน่ึงๆ มีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนน (One man, One vote) และคะแนนเสียงทุกคะแนนมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั เพราะประชาชนทุกคนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย จึงมีสิทธิในการออก
เสียงเลือกตั้งเท่าเทียมกนั ผูมี้สิทธิเลือกตั้งแต่ละคน ควรมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงเท่ากนั และทุก
คะแนนเสียงจะตอ้งมีน ้ าหนกัและมีค่าเท่ากนั หลกัความเสมอภาคในการเลือกตั้งจึงจะเกิดข้ึนได ้
และการก าหนดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งกระท าอย่างทัว่ถึง โดยไม่มีการจ ากดัเพศ สีผิว อาชีพ 
ฐานนัดร หรือความเช่ือทางการเมือง ยกข้ึนมาเป็นขอ้อา้ง 
 6) หลกัการลงคะแนนลบั หมายถึง การออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนเป็นเอกสิทธ์ิ
ของผูเ้ลือกตั้งโดยเด็ดขาด เอกสิทธ์ิน้ีจะไดรั้บการปกป้อง พิทกัษ ์ก็โดยการออกเสียงลบัโดยผูอ้อก
เสียงไม่จ  าเป็นตอ้งบอกผูอ่ื้นวา่ตนเลือกใคร อนัเป็นการให้อิสระอยา่งเต็มท่ีแก่ประชาชนผูอ้อกเสียง
เลือกตั้งได้มีโอกาสตดัสินใจลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงตนเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเป็น
ผูแ้ทนราษฎร ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิ ปราศจากการข่มขู่บีบคั้นจากอิทธิพลใดๆ 
ท่ีจะมีผลกระทบต่อเสรีภาพของผูเ้ลือกตั้ง และการลงคะแนนนั้นจะตอ้งไม่ถูกตรวจสอบโดยบุคคล
อ่ืน จึงเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายจดัการเลือกตั้งท่ีจะตอ้งจดัเตรียมสถานท่ี วิธีการให้การลงคะแนนเป็นไป
โดยลบั32อน่ึง การลงคะแนนลบัอาจจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียแต่ควรพิจารณาดูเป็นเร่ืองๆ วา่ เร่ืองใด
ควรจะลงคะแนนเสียงโดยลบั หรือวิธีการเปิดเผย แต่ตามหลกัการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรหรือฝ่าย
บริหารตลอดจนฝ่ายตุลาการตอ้งใช้วิธีการเลือกตั้งโดยวิธีลบั จึงจะเป็นการชอบดว้ยหลกัการท่ีว่า 

                                                 
32  ด าริห์ บูรณะนนท.์ (2539). กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกฎหมำยเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง. 

หนา้ 59-62. 
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“หลกัอิสระแห่งการเลือกตั้ง” และถา้หากจะไม่ใชก้ารลงคะแนนเสียง โดยลบัดงักล่าวควรจะตอ้งใช้
หลกัการวธีิลงคะแนนเสียงอิสระอยา่งอ่ืน (Free Voting Procedure)33 
 
2.3  วธีิการออกเสียง ประเภท เขต และระบบของการเลอืกตั้ง 
 2.3.1  วธีิการออกเสียงเลือกตั้ง34 
 ประเทศต่างๆ ท่ีจดัการเลือกตั้งมกัจะก าหนดวธีิการเลือกตั้งท่ีแตกต่างกนัออกไปเพื่อให้
เกิดความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอุดมการณ์ นโยบายและรูปแบบของการปกครองในประเทศ
ของตน ซ่ึงในปัจจุบนัวธีิการออกเสียงเลือกตั้งสามารถท่ีจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 วธีิ คือ  
 1)  การออกเสียงเลือกตั้ งโดยตรง (Direct Vote) คือ การให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งได้
ลงคะแนนเลือกผูแ้ทนของตนโดยตรง ไม่ตอ้งเลือกผูใ้ดให้ไปท าหนา้ท่ีเลือกตั้งแทนตนอีก โดยผูมี้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเสียงตาม วนั เวลา สถานท่ี และวธีิการท่ีก าหนดไว ้
 วธีิการเลือกตั้งแบบน้ีถือวา่เป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดและถูกตอ้งตามอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาก
ท่ีสุด เพราะประชาชนสามารถเลือกผูแ้ทนได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผูใ้ดท่ีจะสามารถบิดเบือนหรือ
เปล่ียนแปลงเจตจ านงของประชาชนดว้ยวธีิการต่างๆ ได ้ 
 2)  การออกเสียงเลือกตั้งโดยทางออ้ม (Indirect Vote) เป็นการเลือกตั้งท่ีจะตอ้งผ่าน
ระบบตัวกลางซ่ึงอาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ หมายความว่า ประชาชนผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจะท าการคดัเลือกบุคคลหรือสภาข้ึนขั้นหน่ึงก่อน แล้วบุคคลหรือสภาดงักล่าวจะไปท า
หนา้ท่ีเลือกผูแ้ทนราษฎรแทนประชาชนอีกขั้นหน่ึง  
 การเลือกตั้งด้วยวิธีน้ีจะเห็นได้ว่าเป็นการเลือกตั้งท่ีจ  ากดัสิทธิของประชาชน เพราะ
บุคคลหรือสภาท่ีประชาชนเลือกใหไ้ปท าหนา้ท่ีแทนอาจจะไปเลือกผูส้มคัรคนอ่ืนท่ีไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการของประชาชนก็ได ้ซ่ึงอาจท าให้เจตนารมณ์ของประชาชนถูกบิดเบือนไป ดงันั้น ประเทศ
ต่างๆ จึงมกัท่ีจะเลือกใช้วิธีการเลือกตั้งโดยตรง แต่ส าหรับในบางประเทศท่ีการเลือกตั้งอาจถูก
จ ากัดด้วยปัญหาบางประการ เช่น จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้ งมีมากเกินไป ปัญหาการศึกษาของ
ประชาชน จึงท าใหว้ธีิการเลือกตั้งโดยทางออ้มยงัคงจ าเป็นอยู ่ 
 2.3.2  ประเภทของการเลือกตั้ง 
 โดยทัว่ไปนั้น ตามหลกัการเลือกตั้งจะแบ่งประเภทของการเลือกตั้งออกเป็น 3 ลกัษณะ 
คือ35 

                                                 
33  หยดุ แสงอทุยั ข.  (2513).  หลกัรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งท่ัวไป.  หนา้ 360. 
34 ปพนธีร์ ธีระพนัธ์.  (2553). กำรคัดค้ำนกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถ่ินและผู้บริหำรท้องถ่ิน. หนา้ 10 
35  ด าริห์ บูรณะนนท.์ เล่มเดิม. หนา้ 63-66. 
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 1)  การเลือกตั้งโดยทัว่ไป  
 การเลือกตั้งทัว่ไป (General Election) หมายถึง การเลือกตั้งท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ทัว่ประเทศมาลงคะแนนเสียงพร้อมๆ กนั การเลือกตั้งทัว่ไปมี 2 กรณี คือ ครบวาระท่ีจะตอ้งมีการ
เลือกตั้ง และยุบสภาผูแ้ทนราษฎร ซ่ึงการเลือกตั้งทัว่ไปน้ีจะเป็นเคร่ืองช้ีวดักระแสความคิดทาง
การเมืองของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งดี แต่จะช้ีวดัไดม้ากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บัระบบพรรคการเมือง
ของประเทศนั้นๆ อาทิเช่น ประเทศในระบบสองพรรคการเมือง การเลือกตั้งทัว่ไปจะเป็นกิจกรรม
ทางการเมืองท่ีเป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าประชาชนยงัคงสนบัสนุนรัฐบาลเดิมอีกหรือไม่ ส าหรับประเทศท่ี
เป็นระบบหลายพรรคการเมือง ลกัษณะการจดัตั้งรัฐบาลเป็นของรัฐบาลผสมผลการเลือกตั้งทัว่ไป
ไม่อาจช้ีวดัไดช้ดัเจนว่า ประชาชนตอ้งการรัฐบาลเดิมหรือรัฐบาลใหม่ได ้เพราะการจดัตั้งรัฐบาล
เป็นรัฐบาลผสมข้ึนอยูก่บัการรวบรวมเสียงขา้งมากของพรรคการเมืองต่างๆ หลงัจากการเลือกตั้งได้
หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้งทัว่ไป ก็ยงัเป็นภาพสะทอ้นความคิดเห็น วฒันธรรมทางการเมือง
และแนวโน้มของกระแสความคิดทางการเมืองของประชาชนในประเทศหรือในเขตเลือกตั้งนั้นๆ 
ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ความแตกต่างของจ านวนผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในเขตเมืองกบัเขตชนบท ปริมาณ
และลกัษณะการซ้ือ สิทธิ-ขายเสียงในเขตเลือกตั้งต่างๆ ความนิยมพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หน่ึงในเขตกรุงเทพมหานครกบัส่วนภูมิภาคอ่ืนๆ เป็นตน้36 
 การเลือกตั้งทัว่ไป ก็คือ การเลือกตั้งใหญ่พร้อมกันทัว่ประเทศ เช่น ในโอกาสการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติัของรัฐ หรือการเลือกสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภาของรัฐ ซ่ึงจะตอ้ง
ก าหนดการเลือกตั้งให้ราษฎร ไดไ้ปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง โดยประกาศก าหนดวนั และเวลา
ท าการเลือกตั้งพร้อมกนั การเลือกตั้งจะเกิดข้ึนในกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 กรณีท่ีหน่ึง  เม่ือเร่ิมมีสภาข้ึนเป็นคร้ังแรก สภาในท่ีน้ีจะเป็นสภานิติบญัญติัแห่งชาติ
สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภาแห่งชาติก็ได้ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในประเทศเกิดข้ึนใหม่ หรือ
ไดรั้บเอกราชคร้ังแรก หรือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง และมีรัฐธรรมนูญใหม่เร่ิมน ามาใช้ซ่ึง
รัฐธรรมนูญก าหนดใหมี้การเลือกตั้งทัว่ไป 
 กรณีท่ีสอง สภาครบวาระท่ีจะตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้ง ทั้งน้ี เน่ืองจากสมาชิกสภาชุด
เดิมไดป้ฏิบติังานครบก าหนดวาระท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงอาจจะเป็น 4 ปี 5 ปี หรือ 6 ปี ก็ได ้และ
สมาชิกทั้งสภาจะตอ้งออกพร้อมกนัทั้งหมด เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาชุดใหม่ ซ่ึงจะตอ้ง
กระท าโดยการเลือกตั้งทัว่ไป 
 กรณีท่ีสาม สมาชิกสภาถูกใหพ้น้จากต าแหน่งทั้งสภา ในกรณีมีการยบุสภา 
                                                 

 36  ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2548).  กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพทุธศักรำช 
2548.(รำยงำนกำรวิจัย). หนา้ 11. 
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 2)  การเลือกตั้งซ่อม  
เน่ืองจากสมาชิกภาพของผูท่ี้ได้รับการเลือกตั้งส้ินสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุ ตาย ลาออก 

ศาลรัฐธรรมนูญช้ีขาดคุณสมบติัหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง สืบสวนสอบสวนพบว่าการ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม จึงมีมติเอกฉนัทส์ั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ท่ีเรียกวา่ “สอย” ท าใหส้มาชิกภาพส้ินสุดลง จึงตอ้งมีการเลือกตั้งซ่อม37 การเลือกตั้งประเภทน้ี
ตอ้งมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 

(1)  ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต
เลือกตั้ง ใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรข้ึนแทนต าแหน่งท่ีวา่งภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่
วนัท่ีต าแหน่งนั้นวา่งเวน้แต่อายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรจะเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

(2)  ในกรณีท่ีเป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตั้งแบบบญัชี
รายช่ือให้ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรประกาศให้ผูมี้ช่ืออยูใ่นล าดบัถดัไปในบญัชีรายช่ือของพรรค
การเมืองนั้นเล่ือนข้ึนมาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างโดยตอ้งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง เวน้แต่ไม่มีรายช่ือเหลืออยู่ในบญัชีท่ีจะ
เล่ือนข้ึนมาแทนต าแหน่งท่ีว่างให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือประกอบดว้ยสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู ่

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (1) ให้เร่ิมนบัแต่วนัเลือกตั้ง
แทนต าแหน่งท่ีวา่งส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนตาม (2) ให้เร่ิมนบัแต่
วนัถดัจากวนัประกาศช่ือในราชกิจจานุเบกษาและใหส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูเ้ขา้มาแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าอายุของสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเหลืออยู่ ทั้งน้ีเป็นไป ตามมาตรา 
109 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
 3) การเลือกตั้งใหม่ 

การเลือกตั้งใหม่ หมายถึง การท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จดัให้มีการเลือกตั้ง
ไปแลว้คร้ังหน่ึง แต่การเลือกตั้งคร้ังนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกตั้งใด ท าให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ประกาศผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงตอ้งสั่งใหมี้การเลือกตั้งใหม่  

เน่ืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเพราะเหตุ
วา่การเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งนั้นมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ท าให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ท่ีไดค้ะแนนสูงสุดมิไดรั้บเลือกเป็นสมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎร หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน หรือผูส้มคัร
                                                 

37 กมลชยั รัตนสกาววงศ.์ “เลือกตั้งใหม่” สืบคน้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556 จาก 
www.kpi.ac.th/wiki/index.php/เลือกตั้งใหม่ 
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รับเลือกตั้งท่ีได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา ไม่ได้รับการประกาศผลให้เป็น
สมาชิกวุฒิสภา ท่ีเรียกวา่ไดรั้บ “ใบเหลือง” และอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 1 ปีดว้ย หรือท่ี
เรียกว่าไดรั้บ “ใบแดง” คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยอตัโนมติั 
เพื่อให้ไดจ้  านวนสมาชิกสภาฯ ครบถว้นจึงเปิดประชุมสภาได ้โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มี
ดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน และใช้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในคร้ังแรกกลุ่มเดิมเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งใหม่ เวน้แต่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งเดิมท่ีไดรั้บ “ใบแดง” ไม่อาจเป็นผูส้มคัรรับเลือกตั้งในคร้ัง
ใหม่ การเลือกตั้งใหม่ประเภทน้ี ไม่ตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งอีกคร้ัง โดยถือวา่พระ
ราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทัว่ไปในคร้ังแรกยงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่แต่ตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่
โดยเร็วท่ีสุด 
 2.3.3  เขตเลือกตั้ง 
 เขตเลือกตั้ง คือ ท้องท่ีซ่ึงจดัเป็นเขตอันจะมีการเลือกตั้งข้ึน การท่ีต้องก าหนดเขต
เลือกตั้งน้ีก็เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกในการจดัการเลือกตั้ง หากไม่มีการก าหนดเขตการเลือกตั้ง
แลว้ เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่หรือมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในระบบรวมเขตทัว่ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว การบริหารงาน
เลือกตั้งก็จะสับสนวุน่วาย เพราะมีราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นจ านวนมาก บญัชีรายช่ือของ
ราษฎรแต่ละคนจะถูกก าหนดว่าให้ลงคะแนนเสียงท่ีใด อย่างไร คงจะทราบได้ยาก ผูส้มคัรรับ
เลือกตั้ งก็จะต้องหาเสียงทั่วเขตพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือทั่วประเทศ ซ่ึงเกิน
ความสามารถท่ีจะท าไดดี้ อีกทั้งผูมิ้ทธิเลือกตั้งก็จะไม่สามารถรู้จกักนัไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัยงั
เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณหาเสียงอีกดว้ย ดงันั้น ถา้หากมีการก าหนดเขตเลือกตั้งออกเป็นแต่ละ
เขตก็เท่ากบัเป็นการกระจายงานแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบออกเป็นส่วนๆ ท าให้เกิดความคล่องตวั
ในการบริหารจดัการเลือกตั้งใหมี้ประสิทธิภาพ  
 การก าหนดเขตเลือกตั้งโดยปกติมกัจะยดึถือสภาพทอ้งท่ีเป็นเกณฑ ์ดงัน้ี38 
 1)  ยึดถือตามเขตการปกครองทอ้งท่ี ซ่ึงแบ่งออกเป็นเขตการปกครองตามระเบียบ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เช่น ภาคหรือจงัหวดั หรือในต่างประเทศอาจแบ่งเป็นแต่ละมลรัฐ 
 2)  ยึดถือตามเขตชุมชนหรือทอ้งถ่ิน เช่น เขตอ าเภอ หรือเขตเทศบาล โดยค านวณจาก
สัดส่วนของราษฎรผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้มีอตัราส่วนในแต่ละเขตใกลเ้คียงกนั เพื่อให้แต่ละ
เขตมีผูแ้ทนได ้1 คน และเป็นเขตเลือกตั้งท่ีไม่ใหญ่เกินไป 

                                                 
38

  ด าริห์ บูรณะนนท.์ (2539). กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกฎหมำยเลือกตั้งและกฎหมำยพรรค
กำรเมือง. หนา้ 78-83. 
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 3)  ยึดถือตามเกณฑ์จ านวนราษฎร เช่น ในเขตเลือกตั้งหน่ึงตอ้งมีราษฎรผูมี้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง 150,000 คน โดยเอาจ านวนราษฎรรวมกนัเขา้เป็นเกณฑ์การก าหนดเขต และไม่ค  านึง
วา่จะเป็นเขตอ าเภอ จงัหวดั หรือเทศบาล 
 การก าหนดเขตเลือกตั้งอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ การก าหนดเขตเลือกตั้งแบบรวม
เขตและการก าหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ดงัน้ี  
 1)  การก าหนดเขตเลือกตั้งแบบรวมเขต เป็นการถือเอาเขตการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
หรือเขตการปกครองตามราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซ่ึงอาจน าเอาหลกัทางภูมิศาสตร์มาใช้ เช่น 
อาจถือเอาเขตจงัหวดัหรือภาคเป็นเขตการเลือกตั้งหน่ึง โดยไม่ค  านึงถึงว่าเขตนั้นจะมีประชากร
เท่าใด  ซ่ึงการเลือกตั้งแบบรวมเขตน้ี  มีขอ้ดีและขอ้เสีย คือ  
 ขอ้ดี 
 (1)  เน่ืองจากการจดัรวมเขตเป็นภาคหรือจงัหวดันั้น ท าให้เขตเลือกตั้งกวา้งใหญ่จึงเป็น
การขจดัปัญหาในการท่ีจะใชอิ้ทธิพลข่มขู่ หรือจา้งไปลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียงให้แก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ด 
 (2)  เป็นการเปิดโอกาสให้ผูมี้สิทธิออกเสียงได้พิจารณาเลือกบุคคลท่ีตนชอบซ่ึงลง
สมคัรไดทุ้กคนในเขตเลือกตั้งนั้น หากเป็นกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งแลว้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะเลือก
พิจารณาลงคะแนนเสียงให้ได้เฉพาะผูท่ี้ลงสมคัรในเขตท่ีตนมีรายช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งเท่านั้น ถึงแมว้่าจะอยู่ในจงัหวดัเดียวกนัแต่อยู่คนละเขตก็ไม่สามารถจะไปเลือกขา้มเขต
เลือกตั้งได ้ 
 (3)  ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งจะเกิดความเขา้ใจวา่ตนเป็นผูแ้ทนของคนส่วนใหญ่ทั้งเขต 
 ขอ้เสีย 
 (1)  เป็นการส้ินเปลือง เน่ืองจากเขตเลือกตั้งกวา้งขวางมาก และหากมีการเลือกตั้งซ่อม
หรือเลือกตั้งซ ้ าข้ึนจะตอ้งกระท าใหท้ัว่ทั้งเขตเลือกตั้ง 
 (2)  ท าให้เกิดความห่างเหินระหว่างราษฎรกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เพราะเขตเลือกตั้ง
กวา้งใหญ่ การท าความรู้จกัอยา่งสนิทสนมยอ่มเป็นการยาก 
 (3)  เกิดความไม่เสมอภาคระหวา่งจงัหวดัใหญ่และจงัหวดัเล็ก เช่น กรุงเทพมหานคร มี
ผูแ้ทนราษฎรได ้36 คน ตามจ านวนประชากร ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครคน
หน่ึงมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรได้ถึง 36 คน ในทางกลับกันจงัหวดัระนองมี
ผูแ้ทนราษฎรได้เพียง 1 คน เพราะมีจ านวนประชากรน้อย ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดั
ระนองจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกผูแ้ทนไดเ้พียง 1 คน เท่านั้น 
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 2)  การก าหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เป็นการจดัแบ่งพื้นท่ีของประเทศท่ีมีการ
เลือกตั้งออกเป็นเขตๆ โดยให้แต่ละเขตมีอตัราประชากรกบัจ านวนผูแ้ทนราษฎรในอตัราส่วนท่ี
เท่ากนัหรือใกลเ้คียงกนัให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเลือกตั้งและเกิดความบริสุทธ์ิ
ยุติธรรม  เป็นธรรมกบัผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ไม่ใช่เป็นการเอ้ือประโยชน์แก่พรรคการเมือง
พรรคใดพรรคหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไม่ใช่การก าหนดท่ีถือเอาตามเหตุผลท่ีถูกตอ้งดว้ยการ
ถือตามเกณฑ์กลุ่ม (random basic) การแบ่งเขตเช่นว่าน้ีโดยมากพรรคการเมืองท่ีมีอิทธิพลจะ
ก าหนดเอาเองเพื่อวา่จะไดรั้บเสียงขา้งมาก เช่น พยายามแบ่งให้พรรคหรือพวกของตนมีเสียงส่วน
ใหญ่ในแต่ละเขตเลือกตั้ง หรือมิฉะนั้นก็ให้พรรคตรงกันข้ามรวมกันอยู่ในเขตเลือกตั้ งใดเขต
เลือกตั้งหน่ึง 
 ในประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ให้ความส าคญักบัการแบ่งเขตการเลือกตั้ง
อย่างมาก กฎหมายเลือกตั้งจึงก าหนดหลกัเกณฑ์วา่ จ  านวนประชากรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควร
ต่างจากถวัเฉล่ียประชากรในเขตเลือกตั้งทุกเขตเกินกวา่ 25% และถา้ความแตกต่างน้ีเกิน 33%  ก็
จะต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ และเพื่อให้การแบ่งเขตเป็นไปโดยยุติธรรม จึงก าหนดให้มี
คณะกรรมการถาวรระดบัสหพนัธ์ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของรัฐบาลในกรณีท่ีจะตอ้งมีการออก
กฎหมายเพื่อเปล่ียนแปลงเขตเลือกตั้งเดิม ซ่ึงแนวความคิดในการตั้งคณะกรรมการแบ่งเขตการ
เลือกตั้งน้ี สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมณีไดรั้บอิทธิพลมาจาก Permanent Boundry Commission ของ
ประเทศองักฤษ39 
 ส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย คือ  
 ขอ้ดี  
 (1)  เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างราษฎรกบัผูส้มคัรรับเลือกตั้ง  เพราะเขตเลือกตั้งมี
พื้นท่ีไม่กวา้งใหญ่มาก ราษฎรสามารถรู้จกัผูส้มคัรไดดี้ และผูส้มคัรก็สามารถเขา้ถึงประชาชนไดดี้
ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงจะท าใหท้ราบความตอ้งการของราษฎรไดเ้ป็นอยา่งดี  
 (2)  เกิดความเป็นธรรมดา้นความเสมอภาค เพราะราษฎรสามารถเลือกผูแ้ทนไดต้าม
จ านวนและสัดส่วนท่ีเท่ากนัไม่วา่จะอยู ่ณ ท่ีใด  
 (3)  ท าให้ราษฎรซ่ึงมีเสียงขา้งนอ้ยในการรวมเขตเลือกตั้งสามารถรวมตวัเป็นเสียงขา้ง
มากในเขตเลือกตั้งเขตหน่ึง และเลือกผูแ้ทนเขา้ไปนัง่ในสภาได ้ท าให้สภาไดรั้บทราบความคิดเห็น
ของผูแ้ทนจากหลายๆ กลุ่ม  

                                                 
39 บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ. (2530, 3 กนัยายน). “กฎหมำยเลือกตั้งเยอรมนั.” วำรสำรนิติศำสตร์, 17(3). หนา้ 
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 (4)  เกิดการประหยดังบประมาณ หากจะตอ้งมีการเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งซ ้ าเพราะ
สามารถกระท าเพียงเฉพาะเขตท่ีแบ่งไวแ้ลว้ 
 ขอ้เสีย   
 (1)  เกิดการใชอิ้ทธิพลและทุจริตไดง่้าย เพราะพื้นท่ีเขตเลือกตั้งมีขนาดเล็ก 
 (2)  เป็นการยากท่ีจะแบ่งเขตเลือกตั้งให้เท่าเทียมกนัพอดี เพราะอาจจะมีปัญหาด้าน
สภาพพื้นท่ี ส่ิงแวดลอ้ม หรือสภาพทางภูมิศาสตร์ 
 (3)  ผูแ้ทนท่ีไดรั้บเลือกในเขตนั้นๆ อาจมองวา่ ตนมิใช่ผูแ้ทนของคนส่วนใหญ่ 
 2.3.4  ระบบการเลือกตั้ง 
 ภายใตห้ลกัการพื้นฐานของกฎหมายเลือกตั้งท่ีใช้บงัคบักนัอยู่ทัว่โลกนั้น ก็ยงัมีความ
แตกต่างกนัในระบบการเลือกตั้งท่ีใชอ้ยู ่ซ่ึงทางวิชาการสามารถแบ่งระบบการเลือกตั้งได ้3 ระบบ
ใหญ่ คือ ระบบเสียงข้างมาก (Plurality-Majority Systems) ระบบก่ึงสัดส่วน (Semi-Proportional 
Representation Systems) และระบบสัดส่วน (Proportional Representation หรือ PR Systems) 
ส าหรับระบบเสียงขา้งมากเป็นระบบเลือกตั้งดั้งเดิมท่ีเร่ิมตน้ใช้ในประเทศองักฤษท่ีเป็นตน้แบบ
ระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ส่วนการเลือกตั้งระบบสัดส่วน เป็นระบบเลือกตั้งท่ีถูกคิดคน้
ข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาของการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมาก ท่ีเป็นการคิดคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไดเ้สียงขา้ง
มาก ท าให้คะแนนเสียงของคนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่ไดรั้บการสนใจ ซ่ึงกลายเป็นจุดอ่อน เพราะคะแนน
เสียงทุกคะแนนยอ่มมีค่าเท่ากนัในการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงของคนกลุ่มต่างๆ  
 ระบบเลือกตั้ ง สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียดของแต่ละระบบ
ดงัต่อไปน้ี40 
 กลุ่มท่ี 1 ระบบเสียงขา้งมาก (Plurality-Majority Systems)  
 กลุ่มท่ี 2 ระบบก่ึงสัดส่วน (Semi-Proportional Representation Systems) 
 กลุ่มท่ี 3 ระบบสัดส่วน (Proportional Representation หรือ PR Systems)  
 1)  ระบบเสียงขา้งมาก (Plurality-Majority Systems)  
 ระบบเสียงขา้งมาก (Plurality-Majority Systems) กล่าวคือ เป็นการเลือกตั้ง ซ่ึงไดแ้บ่ง
อาณาเขตของประเทศออกเป็นหลายเขตเลือกตั้ง โดยปกติผูส้มคัรรับเลือกตั้งย่อมสมคัรรับเลือกตั้ง
ไดเ้พียงเขตเลือกตั้งเดียว และราษฎรอยูใ่นเขตเลือกตั้งใดก็ลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะในเขตเลือกตั้ง

                                                 
40 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. .(2548). กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพทุธศักรำช  

2548.(รำยงำนกำรวิจัย).  หนา้ 5-8. 
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นั้น ส่วนผูไ้ด้รับเลือกตั้งก็คือผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีได้คะแนนเสียงมากในเขตเลือกตั้งนั้นๆ การ
เลือกตั้งตามเสียงขา้งมากน้ี ยงัแยกไดเ้ป็น 2 ระบบ41 คือ 
 (1)  ระบบการเลือกตั้งตามเสียงขา้งมากอยา่งเด็ดขาด (Absolute Majority) กล่าวคือเป็น
ระบบเลือกตั้งท่ีก าหนดวา่ ผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งก็ต่อเม่ือไดรั้บคะแนนเสียงเกิน
กวา่ก่ึงหน่ึงของผูม้าลงคะแนนเสียงทั้งหมด หรือตอ้งไดค้ะแนนเสียง 2 ใน 3 หรือ 3 ใน 4 ของผูม้า
ลงคะแนนเสียงทั้งหมด ซ่ึงในปัจจุบนันิยมใชเ้กณฑเ์กินกวา่ก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 ในประเทศฝร่ังเศส ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือการเลือกตั้งระดบัอ่ืนๆ 
นิยมใชร้ะบบการเลือกตั้งแบบน้ีมาโดยตลอด แต่ปัญหาส าคญัท่ีสุดในการเลือกตั้งระบบน้ีมกัจะตอ้ง
กระท าอย่างน้อยสองรอบข้ึนไป เพราะหากการลงคะแนนเสียงในรอบแรกไม่มีผูส้มคัรคนใดได้
เสียงขา้งมากอยา่งเด็ดขาดก็อาจจะตอ้งมีการลงคะแนนเสียงในรอบท่ีสอง ซ่ึงในการลงคะแนนเสียง
ในรอบท่ีสองน้ี ผูท่ี้เคยไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากท่ีสุดในรอบแรกอาจจะไม่ไดรั้บเลือกตั้งก็เป็นได ้ 
แต่ในบางแห่งกฎหมายเลือกตั้งบญัญติัให้เอาเฉพาะผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงขา้งมากจากรอบแรก สอง 
หรือสามคนแรกมาแข่งกนั พรรคการเมืองหรือผูส้มคัรท่ีมีเสียงขา้งน้อยจะไม่มีสิทธิสมคัรหรือส่ง
คนของตนลงแข่งในรอบน้ี เพราะคะแนนในการเลือกตั้งรอบสองน้ีหากใครได้คะแนนมากท่ีสุด 
(Relative majority) ก็จะไดรั้บเลือกโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดค้ะแนนเสียงขา้งมากเด็ดขาด  
 (2)   ระบบการเลือกตั้ งตามเสียงข้างมากสูงสุดหรือเสียงข้างมากสัมพทัธ์ (Relative 
Majority) กล่าวคือผูส้มคัรรับเลือกตั้งผูใ้ดไดค้ะแนนเสียงมากกวา่ผูอ่ื้นแมจ้ะไม่เกินคร่ึงของคะแนน
เสียงทั้งหมด ผูน้ั้นยอ่มไดรั้บการเลือกตั้ง 
 ระบบการเลือกตั้งตามเสียงขา้งมากสูงสุดน้ี  เป็นท่ีนิยมอย่างมากในประเทศองักฤษ  
สหรัฐอเมริกา ไทย และอีกหลายๆ ประเทศ แต่ระบบน้ีก็มีผูว้ิเคราะห์ในดา้นขอ้เสียดว้ยเช่นกนั โดย
พิจารณาในประเด็นท่ีว่า ผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บเลือกตั้งเขา้มานั้นมิใช่ผูแ้ทนราษฎรท่ีเป็นเสียงขา้ง
มาก แต่เป็นเพียงผูแ้ทนราษฎรของคนส่วนหน่ึงเท่านั้นเอง เสียงขา้งมากของราษฎรอาจถูกทอดทิ้ง
ไปเพราะคะแนนเสียงได้กระจายกันอยู่กับผู ้ท่ีไม่ได้รับเลือกตั้ งแต่ละคน จนกลายเป็นว่า
ผูแ้ทนราษฎรเสียงขา้งนอ้ยไดเ้ขา้ไปนัง่ในสภาซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามหลกัประชาธิปไตย  
 ขอ้ดี  
 ก.  เป็นการยากแก่การคาดคะเนวา่ผูใ้ดจะไดเ้ป็นผูแ้ทนราษฎรก่อนรู้ผลการเลือกตั้ง 

                                                 
41 บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ. (2530, 3 กนัยายน). “กฎหมายเลือกตั้งเยอรมนั.” วำรสำรนิติศำสตร์, 17(3). หนา้ 

22. อา้งถึงใน ด าริห์ บูรณะนนท์. (2539). กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกฎหมำยเลือกตั้งและกฎหมำย
พรรคกำรเมือง. หนา้ 83-87. 
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 ข.  ผูท่ี้ไดเ้ป็นผูแ้ทนราษฎรย่อมมีความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บเลือกตั้ง เป็นผูแ้ทนราษฎรท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งมาจากเสียงส่วนใหญ่ 
 ค.  ยากแก่การท่ีจะใหสิ้นจา้งรางวลัแก่ผูล้งคะแนน เพราะจะตอ้งทุ่มเงินหลายคร้ัง 
 ขอ้เสีย 
 ก.  เสียเวลาในการเลือกตั้งมาก เพราะถา้การเลือกตั้งคร้ังแรกไม่มีผูใ้ดไดรั้บเสียงขา้ง
มากเด็ดขาดก็จะตอ้งมีการจดัการเลือกตั้งในรอบท่ีสองต่อไป 
 ข.  ส้ินเปลืองงบประมาณในการด าเนินการเลือกตั้ง 
 ค.  อาจท าใหป้ระชาชนเบ่ือหน่ายต่อการเลือกตั้ง เพราะตอ้งไปลงคะแนนกนับ่อยๆ  
 ง.  ท าให้ประชาชนเกิดความสับสนส าหรับประเทศท่ีย ังไม่เข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยก็ดีพอ 
 ระบบเสียงขา้งมาก (Plurality-Majority Systems) แบ่งออกเป็นระบบท่ีส าคญัๆ คือ 
 (1)  ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด (First Past-the-Post หรือ FPTP Systems)  
 ลักษณะส าคญัในเขตเลือกตั้งหน่ึงมีผูแ้ทนได้หน่ึงคน (แบ่งเขต) ผูส้มคัรซ่ึงได้รับ
คะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง ในกรณีท่ีมีผูไ้ดรั้บคะแนนเสียง
เลือกตั้งมากท่ีสุดเท่ากนัหลายคน อาจใช้วิธีการจบัสลาก การถือคะแนนสูงสุด (ถือ Plurality หรือ 
Simple Majority) เป็นเกณฑ์เช่นน้ี อาจท าให้ผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งมีคะแนนไม่ถึงก่ึงหน่ึงของผูม้าใช้
สิทธิเลือกตั้ง 
 หมายเหตุ   
 1.  เป็นระบบท่ีใช้และยงัใช้อยู่ในประเทศองักฤษและประเทศท่ีได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดจากประเทศองักฤษ และมีท่ีใชป้ระมาณ 1 ใน 3 ของประเทศท่ีมีการเลือกตั้ง  
 2.  มีความเรียบง่าย 
 (2)  ระบบแบ่งเขตสอบรอง  (Two-Round หรือ TR Systems) 
 ลกัษณะส าคญั  ในเขตเลือกตั้งหน่ึง  มีผูแ้ทนไดห้น่ึงคนแต่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง 2 
รอบ รอบท่ี 2 ประมาณ 2 สัปดาห์ หลงัจากรอบแรก เวน้แต่ในรอบแรกมีผูส้มคัรคนหน่ึงได้รับ
คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้ง (Absolute Majority) ก็จะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง
โดยไม่ต้องมีการเลือกตั้งรอบสอง (Run-Off) รายละเอียดของการเลือกตั้งรอบสองอาจมีความ
แตกต่างกนัไป บางประเทศใหผู้ส้มคัรท่ีไดค้ะแนนท่ีหน่ึงและสองเท่านั้น ท่ีมาแข่งขนักนัอีกในรอบ
ท่ี 2 บางประเทศจะก าหนดคะแนนเสียงขั้นต ่าของผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นไว ้และเฉพาะผูส้มคัรท่ีไดค้ะแนนเกินขั้นต ่าท่ีก าหนดจึงจะมีสิทธิแข่งขนัในรอบท่ี 2 มี
บางประเทศเปิดโอกาสให้ผูส้มคัรถอนตวัในรอบท่ีสอง กรณีก าหนดคะแนนเสียงขั้นต ่าไว ้การ

DPU



34 

เลือกตั้งรอบสองจะถือคะแนนสูงสุด และถา้มีผูแ้ข่งขนักนัเกิน 2 คน ผูช้นะอาจไม่ไดค้ะแนนเสียง
ขา้งมากอยา่งสมบูรณ์ 
 หมายเหตุ 
 1.  เป็นระบบท่ีแสวงคะแนนเสียงขา้งมากอยา่งสมบูรณ์ เพื่อแกข้อ้วิจารณ์ท่ีวา่ในระบบ
คะแนนสูงสุดนั้น ตวัแทนในสภาอาจแทนเสียงขา้งนอ้ย โดยเสียงขา้งมากไม่มีตวัแทนในสภา 2 .  
เป็นระบบท่ีนิยมใช้ในประเทศฝร่ังเศสและท่ีไดรั้บอิทธิพลทางความคิดจากประเทศฝร่ังเศสท่ีใช้
ประมาณ 1 ใน 6 ของประเทศท่ีมีการเลือกตั้ง 
 3.  มีความซับซ้อนมากข้ึนและมีขอ้วิจารณ์วา่ กรณีเปิดโอกาสให้ผูส้มคัรถอนตวัไดใ้น
รอบท่ี 2 จะเป็นเกมส์การเมืองระหวา่งพรรค และสุดทา้ยจ านวนท่ีนัง่ในสภาของพรรคหน่ึง  ก็ไม่
เป็นสัดส่วนกบัคะแนนนิยมรวมของพรรคนั้นอยูดี่  
 (3)  ระบบรวมเขตเรียงเบอร์ (Block Vote หรือ BV Systems) 
 ลกัษณะส าคญั  ในเขตเลือกตั้งหน่ึงมีผูแ้ทนไดห้ลายคน (รวมเขต) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งคน
หน่ึงสามารถเลือกผูส้มคัรไดห้ลายคน (เรียงเบอร์) แต่ไม่เกินจ านวนของผูแ้ทนหรือน้อยกว่าก็ได ้
และเลือกได้โดยไม่จ  าเป็นว่าจะตอ้งเลือกผูส้มคัรจากกลุ่มเดียวหรือพรรคเดียวกัน ผูส้มคัรท่ีได้
คะแนนสูงสุดเรียงตามล าดบัจนครบจ านวนผูแ้ทนท่ีพึงมีในเขตนั้น เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง  อยา่งไรก็ดี 
บางประเทศบงัคบัให้เลือกเป็นพรรค พรรคใดได้คะแนนสูงสุด ผูส้มคัรทุกคนของพรรคนั้นจะ
ไดรั้บเลือกตั้งในกรณีน้ีจะเรียกวา่ เป็นระบบรวมเขตเลือกเป็นพวง  
 หมายเหตุ   
 1.  เป็นระบบท่ีตอ้งการใหเ้ขตเลือกตั้งมีขนาดใหญ่ข้ึน แต่มีความซบัซ้อนในแง่ท่ีวา่เขต
พื้นท่ีมีหลายคน และผูมี้สิทธิเลือกตั้งอาจมีพฤติกรรมท่ีหลากหลาย เช่น เลือกคนเดียวหรือหลายคน 
ถา้เลือกหลายคน อาจเลือกท่ีสังกดัพรรคเดียว หรือหลายพรรคของพรรค  
 2.  มีท่ีใชป้ระมาณ 1 ใน 20 ของประเทศท่ีมีการเลือกตั้ง 
 3.  ระบบรวมเขตเลือกเป็นพวง มีท่ีใช้น้อยมาก เพราะอาจน าไปสู่ความแตกต่างไดม้า
ระหวา่งสัดส่วนท่ีนัง่ในสภา กบัสัดส่วนคะแนนนิยมของพรรค  
 2) ระบบก่ึงสัดส่วน  (Semi-Proportional Representation Systems) แบ่งออกเป็นระบบ
ท่ีส าคญัๆ คือ  
 (1)  ระบบรวมเขตเบอร์เดียว  (Single Vote หรือ SV Systems)  
 ลกัษณะส าคญั ในเขตเลือกตั้งหน่ึงมีผูแ้ทนไดห้ลายคน (รวมเขต) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งคน
หน่ึงสามารถเลือกผูส้มคัรไดค้นเดียว (เบอร์เดียว) ผูส้มคัรท่ีไดค้ะแนนสูงสุดเรียงตามล าดบัจนครบ
จ านวนผูแ้ทนท่ีพึงมีในเขตนั้น  เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง  
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 หมายเหตุ   
 1.  เป็นระบบท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อเสียงขา้งน้อย และเปิดโอกาสให้มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ผูส้มคัรเป็นรายบุคคล (ไม่ใช่เลือกบญัชีรายช่ือ)  
 2.  มีท่ีใชน้อ้ยมาก 
 (2)  ระบบผสม (Parallel Systems หรือ PS) 
 ลกัษณะส าคญั  เป็นระบบท่ีมีผูแ้ทน 2 ประเภท คือ ผูแ้ทนแบบแบ่งเขต และผูแ้ทนแบบ
บญัชีรายช่ือ  บางประเทศให้มีผูแ้ทนทั้งสองประเภทในจ านวนเท่าๆ กนั แต่บางประเทศก าหนดให้
ผูแ้ทนประเภทหน่ึงมากกวา่อีกประเภทหน่ึงหลายเท่า 
 หมายเหตุ   
 1.  เป็นระบบท่ีผสมผสานขอ้ดีของระบบแบ่งเขต  และระบบบญัชีรายช่ือ 
 2.  มีท่ีใชป้ระมาณ 1 ใน 10 ของประเทศท่ีมีการเลือกตั้ง 
 3) ระบบสัดส่วน  (Proportional Representation หรือ PR Systems)  
 ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน (Proportional Representation) เป็นระบบเลือกตั้งท่ีให้มีการ
เลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรไดห้ลายคนในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยใหมี้การเฉล่ียต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแก่คณะสมคัรรับเลือกตั้งตามอตัราส่วนของคะแนนเสียงท่ีคณะผูส้มคัรรับเลือกตั้งนั้นๆ 
ได้รับ ระบบการเลือกตั้ งแบบอัตราส่วนน้ีมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ซ่ึงทุกๆ วิธีมีวตัถุประสงค์ท่ี
เหมือนกนั คือ ตอ้งการให้ต าแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบ่งเฉล่ียกนัตามอตัราส่วนคะแนน
เสียงท่ีไดรั้บ 
 วิธีการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของการเลือกตั้งแบบอตัราส่วน คือ 
เอาจ านวนผูไ้ปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้ งหมดหารด้วยจ านวนผูแ้ทนราษฎรซ่ึงจะมีได้ในเขต
เลือกตั้งนั้น  จะไดจ้  านวนผูรั้บเลือกตั้งของคณะผูส้มคัรรับเลือกตั้งเช่นนั้น เช่น ในเขตเลือกตั้งหน่ึง
มีสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรได้ 5  คน มีผู ้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง  60,000 คน จะได้
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหน่ึงคนต่อคะแนนเสียง 60,000/5=12,000 คน ดงันั้น หากคณะผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งหน่ึงไดรั้บคะแนนเสียง 36,000 คน ก็จะไดรั้บเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 3 คน  
 ขอ้ดี 
 (1)  เป็นวิธีการคิดคะแนนท่ีเป็นธรรม  เน่ืองจากพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีได้รับ
คะแนนเสียงถึงจ านวนคะแนนพื้นฐานจะไดรั้บเลือกตั้ง 
 (2)  ท าให้พรรคการเมืองขนาดเล็กสามารถได้รับเลือกตั้งเหมือนกับพรรคการเมือง
ขนาดใหญ่ 
 (3)  ท าใหพ้รรคการเมืองต่างๆ มีบทบาทในการปกครองประเทศไดอ้ยา่งใกลชิ้ด 
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 (4)  มีประโยชน์ด้านการบริหารจดัการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียง เพราะการ
เลือกตั้งแบบอตัราส่วนเป็นการลงคะแนนท่ีเนน้ระบบการเมืองการปกครองเป็นหลกั ซ่ึงจะท าให้ไม่
มีปัญหาในเร่ืองการจดัท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งเป็นรายเขตเลือกตั้ง และสามารถท่ีจะ
ด าเนินการจดัท าบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองลงสมคัรรับเลือกตั้งได้เหมือนกันทั่วประเทศ 
ขณะเดียวกนัผูล้งคะแนนเสียงสามารถท่ีจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีใดก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงว่าจะ
เลือกผูส้มคัรายใดเพียงแต่เลือกในนามพรรคเท่านั้น 
 ขอ้เสีย  
 (1)  ท าใหโ้อกาสในการจดัตั้งรัฐบาลท่ีมีเสียงขา้งมากเป็นไปไดย้าก 
 (2)  ท าใหค้วามร่วมมือระหวา่งพรรคการเมืองไม่เกิดข้ึน 
 (3)  ท าให้พรรคการเมืองมีอ านาจผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เน่ืองจากพรรคการเมืองเป็น
ผูจ้ดัท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 
 (4)  ประชาชนอาจจะไม่รู้จกัผูส้มคัรรับเลือกตั้งหมดทุกคน42  
 สรุปว่า ระบบสัดส่วน (Proportional Representation หรือ PR Systems) หมายความถึง 
การเลือกตั้งท่ียงัผลใหมี้ผูแ้ทนราษฎรตามส่วนแห่งคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อให้มีการจดัแบ่งท่ีนัง่ใน
สภาแก่พรรคการเมืองตามส่วนคะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองไดรั้บ  
 ผูท่ี้คิดคน้วิธีการเลือกตั้งแบบน้ี คือท่าน จอหน์ สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ซ่ึงได้
เสนอไวใ้นหนงัสือช่ือ รัฐบาลโดยผูแ้ทน (Representative Government) ตีพิมพใ์นปี ค.ศ. 1861 โดย
ใหผู้ไ้ดรั้บเลือกตั้งไดส้ัดส่วนกบัจ านวนของกลุ่มความคิดเห็นในทางการเมืองในสังคม ในลกัษณะ
น้ีผลการเลือกตั้งก็จะเป็นการสะทอ้นให้เห็นความรู้สึกนึกคิดในทางการเมืองของราษฎรกลุ่มต่างๆ 
ทัว่ประเทศในรัฐสภา วธีิการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนต่างจากระบบเสียงขา้งมาก ดงัต่อไปน้ี 
 1)  การเลือกตั้งตามเสียงขา้งมาก ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเป็นฝ่ายขา้งมากได้ท่ีนั่งในสภา
ผูแ้ทนไปทั้งหมดส่วนฝ่ายขา้งนอ้ยไม่ไดเ้ลย เวน้แต่จะใชร้ะบบช่วยให้ฝ่ายขา้งนอ้ยไดผู้แ้ทนไปบา้ง 
แต่การเลือกตั้งตามส่วนนั้น ฝ่ายขา้งนอ้ยยอ่มไดท่ี้นัง่ในสภาตามส่วนของคะแนนท่ีตนไดรั้บ 
 2)  ในการเลือกตั้งตามเสียงขา้งมากนั้น คะแนนของฝ่ายขา้งนอ้ยเป็นคะแนนเสียเปล่า 
เพราะคะแนนเสียงของฝ่ายขา้งน้อยไม่ได้น ามาใช้ในการจ่ายแจกท่ีนั่งเลย แต่ในระบบสัดส่วน
คะแนนเสียงของฝ่ายขา้งนอ้ยจะไดน้ ามานบัส าหรับแบ่งท่ีนัง่ในสภา 
 ทั้งน้ีระบบการคิดคะแนนเสียงของระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนจึงมีความส าคญั ซ่ึง
วธีิการแปลงคะแนนเสียงของพรรคการเมืองให้กลายเป็นท่ีนัง่ในสภาไดค้่อนขา้งง่ายไดแ้ก่สูตรของ 
                                                 

42 ไพฑูรย ์บุญวฒัน์  ข (2538). ระบบกำรเลือกตั้งท่ีลดกำรซ้ือเสียงและให้โอกำสคนดีสมคัรรับเลือกตั้ง
เพ่ือทดแทนระบบกำรเลือกตัง้ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน. หนา้ 75-80. 
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Hare / Niemeyer ซ่ึงใชอ้ยูใ่นประเทศเยอรมนั โดยใชว้ิธีการค านวณ กล่าวคือ จ านวนท่ีนัง่ในสภา
ของแต่ละพรรค จะเท่ากบัผลลพัธ์ ของ จ านวนท่ีนัง่ทั้งหมดในสภา คูณดว้ยคะแนนเสียงท่ีพรรค
ไดรั้บแลว้หารดว้ยจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูม้าใชสิ้ทธิออกเสียง 
 ระบบสัดส่วน  (Proportional Representation หรือ PR Systems) แบ่งออกเป็นระบบท่ี
ส าคญัๆ คือ  
 (1)  ระบบรายช่ือ  (List PR หรือ LPR Systems)  
 ลกัษณะส าคญั  ในเขตเลือกตั้งหน่ึงมีผูแ้ทนไดห้ลายคน  และมกัจะเป็นเขตเลือกตั้งท่ี
ใหญ่ เช่น ใช้ภูมิภาคหรือประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ผูส้มคัรจะสมคัรเป็นกลุ่มหรือเป็นบญัชีรายช่ือ 
เช่น ในระบบพรรคการเมืองก็เป็นบญัชีรายช่ือของพรรค (party list) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเลือกบญัชี
รายช่ือได ้1 บญัชี จ  านวนผูไ้ด้รับเลือกตั้งจากบญัชีรายช่ือต่างๆ จะเป็นสัดส่วนกบัคะแนนท่ีบญัชี
รายช่ือนั้นๆ ไดรั้บ และมีรายละเอียดวิธีการค านวณไดห้ลายวิธี ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งคือผูมี้ช่ือในบญัชี
รายช่ือเรียงตามล าดบัจากหมายเลขตน้ลงไปจนเท่ากบัจ านวนตามสัดส่วนผูแ้ทนท่ีค านวณไดจ้าก
บญัชีรายช่ือนั้น 
 หมายเหตุ 
 1.  เป็นระบบท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อเสียงขา้งนอ้ย  เพื่อให้ทุกกลุ่มหรือทุกพรรคมีท่ีนัง่ใน
สภาตามสัดส่วนคะแนนนิยม 
 2.  นิยมใช้ส าหรับประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตยใหม่  ปัจจุบนัมีท่ีใช้ประมาณ 1 ใน 3 
ของประเทศท่ีมีการเลือกตั้ง 
 3.  มีขอ้วจิารณ์วา่ไม่เปิดโอกาสใหเ้ลือกผูส้มคัรเป็นรายบุคคลและผูส้มคัรไม่จ  าเป็นตอ้ง
คลุกคลีกบัพื้นท่ี 
 (2)  ระบบสัดส่วนมีสมาชิกสองประเภท (Mixed member PR หรือ MMPR systems)  
 ลกัษณะส าคญั  มีลกัษณะคลา้ยระบบผสม (PS) คือ มีผูแ้ทนแบบแบ่งเขต และแบบ
บญัชีรายช่ือ แต่ผูแ้ทนแบบแบ่งเขตเท่านั้นท่ีมีจ  านวนคงตวั ส่วนจ านวนผูแ้ทนแบบบญัชีรายช่ือจะ
ค านึงว่าสัดส่วนท่ีนั่งรวมของผูแ้ทนทั้งสองประเภทในสภาจะตอ้งเป็นสัดส่วนกบัคะแนนนิยม 
กล่าวคือ ใช้คะแนนจากบญัชีรายช่ือมาค านวณจ านวนท่ีนั่งรวมดังกล่าว และชดเชยความไม่ได้
สัดส่วนของระบบแบ่งเขต เช่น พรรคเล็กสองพรรคไดค้ะแนนบญัชีรายช่ือ 10 เปอร์เซ็นตเ์ท่ากนั แต่
พรรคหน่ึงไม่มีผูแ้ทนแบบแบ่งเขต ก็จะไดผู้แ้ทนแบบบญัชีรายช่ือมากกวา่ คือ เท่ากบัผูแ้ทนทั้งสอง
ประเภทของอีกพรรคหน่ึง  
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 หมายเหตุ 
 1.  เป็นระบบท่ีพฒันาจากระบบผสมใหไ้ดต้ามหลกัการของระบบสัดส่วน 
 2.  มีท่ีใชน้อ้ยมาก  ประมาณ 1 ใน 30 ของประเทศท่ีมีการเลือกตั้ง 
 3.  มีความซบัซอ้นและอธิบายไดย้าก43  
 
2.4  หลกัการพืน้ฐานของการเลอืกตั้งในระบอบประชาธิปไตย 
 การปกครองระบอบประชาธิปไตย  คือ การปกครองท่ีอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน
และเป็นการปกครองโดยประชาชน  ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยมี 2 รูปแบบ คือ 
ประชาธิปไตยโดยทางตรง  และประชาธิปไตยโดยทางออ้มหรือทางผูแ้ทน  แต่เน่ืองจากในปัจจุบนั
การปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางตรงล้วน ๆ ไม่สามารถใช้ได้เพราะมีขอ้จ ากดัหลาย
ประการ กรณีดงักล่าวจึงตอ้งใชก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน 44 ซ่ึงกระบวนการ
ในการเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าท่ีแทนประชาชนก็คือการเลือกตั้ง และการเลือกตั้งเป็นกลไกหรือ
วิถีทางการใช้อ านาจอธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจ
ดงักล่าว โดยการใชสิ้ทธิเลือกตั้งเลือกผูแ้ทนท่ีมีนโยบายตรงกบัความตอ้งการของตนเองเพื่อให้ได้
ผูแ้ทนเขา้ไปใช้อ านาจอธิปไตยแทนตนดว้ยความชอบธรรม การเลือกตั้งจึงเป็นกระบวนการทาง
การเมืองท่ีส าคญัยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทน อยา่งไรก็ตาม ประเทศ
ท่ีปกครองระบอบคอมมิวนิสต์หรือเผด็จการก็อาจจดัให้มีการเลือกตั้งไดเ้ช่นกนั แต่จะมีผูส้มคัร
เพียงพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต ์ ดงันั้น  การเลือกตั้งจึงเป็นเพียงเคร่ืองมือหรือวิธีการเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงผูแ้ทนของประชาชนเท่านั้น  ไม่ไดห้มายความวา่การเลือกตั้งคือประชาธิปไตยเสมอไป 

การเลือกตั้งท่ีเป็นประชาธิปไตยจะตอ้งประกอบดว้ยหลกัการพื้นฐาน 5 ประการ45 ดงัน้ี 
 1)  หลกัการเลือกตั้งโดยเสรี (Freedom of Election) 
 หลกัการเลือกตั้งโดยเสรีเป็นเง่ือนไขประการส าคญัของการเลือกตั้ง เพราะหากการ
เลือกตั้งไม่เป็นตามหลกัขอ้น้ีแลว้ หลกัเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งขอ้อ่ืน ๆ ก็จะหมดความหมาย

                                                 
43 โคทม อารียา. (2542, พฤษภาคม)  “ระบบเลือกตั้ง” นิตยสำรท้องถ่ิน เล่มท่ี 5. หนา้ 9-12  
44 ประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนมกัจะใชป้ระชาธิปไตยโดยทางตรงหรือ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมควบคุมกนัไปดว้ย  หรือท่ีเรียกกนัวา่  “ประชาธิปไตยแบบผสม”  เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการใชอ้ านาจอธิปไตยมากข้ึน  เช่น  การเสนอร่างกฎหมายการท าประชามติ  การถอด
ถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง 

45 บุญศรี  มีวงศอ์ุโฆษ.  (2542). กำรเลือกตั้งและพรรคกำรเมือง : บทเรียนจำกเยอรมนั  หนา้ 21-29. และ
สมยศ  เช้ือไทย.(2549)  หลกักำรกฎหมำยมหำชนเบือ้งต้น. หนา้ 148-150. 
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ไปโดยปริยาย และการเลือกตั้งนั้นก็ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงหลกัการเลือกตั้ งโดยเสรีน้ีเป็นไปตามหลักเสรีภาพ อนัเป็นหลกัการพื้นฐาน
ประการหน่ึงของหลกัประชาธิปไตย 
 หลกัการเลือกตั้งโดยเสรี หมายความวา่ ผูมี้สิทธิออกเสียงตั้งทุกคนยอ่มใชสิ้ทธิของตน
ได้โดยปราศจากการใช้ก าลงับงัคบั หรือความกดดนัทางจิตใจ หรือการใช้อิทธิพลใด ๆ ต่อการ
ตดัสินใจ ไม่วา่การใชอิ้ทธิพลเหล่าน้ีจะมาจากฝ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน ซ่ึงหลกัความเป็นอิสระหรือเสรีใน
การเลือกตั้งดงักล่าวตอ้งมีอยู่ในระหว่างการเลือกตั้งและภายหลงัการเลือกตั้ง ทั้งน้ี ขอบเขตของ
หลกัการเลือกตั้งโดยเสรีครอบคลุมถึงการเตรียมการเลือกตั้ง การหาเสียงเลือกตั้ง และสิทธิในการ
สมคัรรับเลือกตั้งดว้ย ดงันั้น การก าหนดให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งสังกดัพรรคการเมืองจึงขดัต่อ
การเลือกตั้งโดยเสรี และการคดัเลือกสมาชิกพรรคเขา้สมคัรรับเลือกตั้งโดยไม่กระท าในท่ีประชุม
สมาชิกพรรคก็ขดัต่อหลกัการเลือกตั้งโดยเสรีเช่นกนั 
 ส าหรับการใช้อิทธิพลโดยการใช้ก าลังบงัคบั หรือท าให้เกิดความกดดันท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้นั้น  โดยทัว่ไปแลว้ก็หมายถึงการกระท าต่าง ๆ หรือเป็นการใช้อ านาจทางเศรษฐกิจหรือ
อ านาจทางสังคมท่ีเหนือกวา่  เช่น  ฉวยโอกาสจากการท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งอยูใ่นสภาพท่ีตอ้ง
พึ่งพาอาศยัตนอยู่  ท  าให้ผูมี้สิทธิออกเสียงนั้นตอ้งลงคะแนนเสียงไปในทางใดทางหน่ึงตามความ
ตอ้งการของผูท่ี้ฉวยโอกาสนั้น การกระท าดงักล่าวนอกจากจะเป็นการกระท าท่ีเขา้องค์ประกอบ
ความผดิตามประมวลกฎหมายอาญาแลว้ การกระท าเหล่าน้ียงัเป็นเหตุฟ้องให้ศาลสั่งให้การเลือกตั้ง
นั้น ๆ เป็นโมฆะไดอี้กดว้ย หากพิสูจน์ไดว้่าการกระท านั้นมีอิทธิพลจนท าให้ผูมี้สิทธิออกเสียงตั้ง
ไม่สามารถตา้นทานความกดดนันั้น และไม่อาจเลือกอยา่งเสรีได ้ และการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืน
ต่อหลกัการเลือกตั้งโดยเสรีน้ี ยอ่มขดัต่อหลกัการเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญดว้ย 
 2)  หลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไป (Universal Suffrage) 
 หลกัการเลือกตั้งเป็นการทัว่ไป (Universal Suffrage) หมายถึง การให้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งแก่ประชาชนทัว่ไปอยา่งทัว่ถึง โดยไม่มีการกีดกนั หรือจ ากดัสิทธิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นพิเศษ อนัเน่ืองมาจาก เพศ ผิว สถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม เง่ือนไขขอ้น้ีสืบเน่ืองมาจาก
เหตุผลท่ีวา่เม่ืออ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธิในการเลือกตั้งตวัแทน
เพื่อท าหน้าท่ีแทนตนตราบใดท่ีประชาชนผูน้ั้นไม่ขาดคุณสมบติั ซ่ึงการมีคุณสมบติัในการมีสิทธิ
เลือกตั้งนั้นมกัจะค านึงถึงคุณสมบติัท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ 
 (1)  อายุ ประเทศต่างๆ จะก าหนดอายุขั้นต ่าของการมีสิทธิเลือกตั้งไว ้การก าหนดอายุ
ขั้นต ่าก็ด้วยเหตุผลท่ีว่า การก าหนดให้ผูมี้อายุต  ่ากว่าท่ีก าหนดใช้สิทธิเลือกตั้งอาจจะขาดความรู้
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ความเขา้ใจและประสบการณ์ทางการเมือง ซ่ึงจะท าให้การวินิจฉยัขาดเหตุผล บางกรณีก็อา้งวา่ผูมี้
อายตุ  ่ากวา่เกณฑย์งัไม่ไดเ้สียภาษีใหแ้ก่รัฐบาล จึงยงัไม่ควรมีสิทธิเลือกตั้ง 
 (2)  ความเป็นพลเมือง หมายถึง การเป็นสมาชิกของรัฐ และการเป็นสมาชิกนั้นย่อม
ไดม้าซ่ึงสิทธิและหนา้ท่ีทางการเมือง ในเกือบทุกประเทศจะสงวนสิทธิทางการเมืองของตนให้กบั
คนในบงัคบัหรือมีสัญชาติของตน ผูท่ี้ไดส้ัญชาติโดยการแปลงสัญชาติจะไดรั้บสิทธิดงักล่าวต่อเม่ือ
มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนประกอบดว้ย เช่น ระยะเวลา พื้นความรู้ การเป็นทหารหรือขา้ราชการ เป็นตน้ 
 (3)  การรู้หนงัสือ การก าหนดเง่ือนไขพื้นความรู้ขั้นต ่าเกิดจากเหตุผลท่ีวา่ ผูท่ี้อ่านออก
เขียนไดเ้ท่านั้นท่ีจะรู้เร่ืองการบา้นการเมืองและสามารถใช้สิทธิของตนไดถู้กตอ้ง อย่างไรก็ตาม 
เง่ือนไขขอ้น้ีไม่เป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป เพราะการท่ีจะรู้หรือไม่รู้หนงัสือนั้นข้ึนอยู่กบัการบริการ
ของรัฐท่ีให้แก่ประชาชน และการท่ีประชาชนไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ก็ไม่ใช่ความผิดของ
ประชาชน รัฐจะอา้งสาเหตุน้ีจ  ากดัสิทธิของประชาชนจึงไม่เป็นการสมควร 
 (4)  คุณสมบติัเก่ียวกบัความประพฤติ หมายถึง การจ ากดัสิทธิบุคคลบางประเภทท่ีมี
ความประพฤติท่ีเส่ือมเสียร้ายแรงจนถูกศาลตดัสินลงโทษ หรือตดัสิทธิในการเลือกตั้ง เช่น ถูก
ลงโทษทางคดีมาดว้ยความผดิร้ายแรง หรือถูกลงโทษในความผดิเก่ียวกบัการเลือกตั้ง เป็นตน้ 
 (5)  คุณสมบติัเก่ียวกบัสภาพความสมบูรณ์ทางดา้นจิตใจ ในทุกสังคมยอ่มจะมีบุคคลท่ี
มีความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ ซ่ึงท าให้บุคคลประเภทน้ีขาดความส านึกท่ีถูกต้อง เช่น บุคคล
วกิลจริต จิตไม่สมประกอบ ถา้หากจะใหบุ้คคลประเภทน้ีมีสิทธิเลือกตั้ง การตดัสินใจของพวกเขาก็
มีจะเป็นเจตนารมณ์ท่ีขาดความสมบูรณ์ ประเทศต่างๆ จึงไม่ใหสิ้ทธิเลือกตั้งแก่คนประเภทน้ี 
 (6)  คุณสมบติัเก่ียวกบัสถานภาพทางสังคมบางประการ บุคคลบางประเภทถูกจ ากดั
สิทธิเน่ืองจากสถานภาพทางสังคม เช่น นกัพรต นกับวช ซ่ึงโดยบทบาทและหน้าท่ีในสังคมนั้น 
บุคคลประเภทน้ีสังคมถือวา่ไม่ควรมีส่วนร่วมในทางการเมือง เน่ืองจากจะไม่เป็นผลดีต่อสถานภาพ
ของเขาเอง และอาจน ามาซ่ึงมลทินของสถาบนัท่ีบุคคลประเภทน้ีสังกดัอยู่46 
 โดยหลกัแลว้ ผูท่ี้ถือสัญชาติทุกคนยอ่มมีสิทธิท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้ง
ไม่อาจท่ีจะจ ากดัสิทธิของคนเหล่าน้ี โดยอา้งสาเหตุความเป็นพลเมืองกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังกดั
กลุ่มภาษาใดภาษาหน่ึง และไม่อาจจ ากดัสิทธิโดยอาศยัขอ้พิจารณาทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือ
สังคม ไม่วา่จะเป็นเพศ เผา่พนัธ์ุ ชาติพนัธ์ุ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจ รายได ้จ านวนภาษีท่ีจ่ายการ
ถือสิทธิ สถานะทางการศึกษาหรือทางอาชีพ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการเป็นสมาชิกพรรค

                                                 
46 ไพฑูรย ์บุญวฒัน์.  (2538).  กำรจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนกำรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธ์ิ 

ยติุธรรม (รายงานผลการวจิยั)  . หนา้ 18-19. 
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การเมือง เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ตดัสินบุคคลใดหน่ึงว่ามีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ผูมี้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งทุกคนตอ้งสามารถใชสิ้ทธิของตนได ้หากมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
 หลกัการเลือกตั้งตอ้งเป็นการทัว่ไปน้ี เป็นหลกัเกณฑ์ย่อยท่ีอยู่ภายใตห้ลกัความเสมอ
ภาคซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ ซ่ึงหลกัการดงักล่าวจะเน้นรูปแบบเป็น
พิเศษวา่พลเมืองทุกคนตอ้งสามารถท่ีจะใชสิ้ทธิโดยเท่าเทียมกนัตามรูปแบบเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ และ
การใดท่ีขดัต่อหลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไปแลว้ยอ่มขดัต่อหลกัความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญดว้ย
เสมอ 
 อย่างไรก็ตาม มิไดห้มายความว่าจะไม่มีการจ ากดัสิทธิใด ๆ เลย เพียงแต่ว่าการจ ากดั
สิทธิซ่ึงเป็นการขดัต่อหลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไปน้ี จะท าได้โดยไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญก็ต่อเม่ือมี
ความจ าเป็นท่ีอธิบายได้ กล่าวคือ ตามเน้ือหาแล้วต้องท าเช่นนั้นและการกระท ามีเหตุผลท่ีดี
สนบัสนุน เช่น การไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่เด็ก บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง ผูท่ี้ตอ้งโทษจ าคุก
บุคคลท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เป็นตน้ 
 3)  หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาค (Equal Suffrage) 
 หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เป็นหลกัเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งท่ีมีความส าคญั
ในทางปฏิบติัมากท่ีสุด กล่าวคือ หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาคมีวตัถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
หลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไป และท าให้หลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไปมีความสมบูรณ์ข้ึนในแง่ท่ีท าให้
คะแนนเสียงแต่ละคะแนนของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดมี้โอกาสส่งผลในการเลือกตั้งอยา่งเต็มท่ี
นอกจากนั้นแลว้ หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาคน้ียงัเสริมหลกัการเลือกตั้งโดยเสรีอีกดว้ย 
 หลกัความเสมอภาค  ตั้งอยู่บนแนวความคิดท่ีว่า “ในสถานการณ์ท่ีเหมือนกนัจะตอ้ง
ปฏิบติัต่อบุคคลดว้ยหลกัเกณฑ์เดียวกนั” 47 หากมีการเลือกปฏิบติัในสถานการณ์ท่ีเหมือนกนัถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมและขดัแยง้กบัหลกัความเสมอภาค ดงันั้น หลกัความเสมอภาค
ในการเลือกตั้ง หมายถึง ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งและผูส้มคัรรับเลือกตั้งทุกคนจะตอ้งมีสิทธิเท่า
เทียมกนัหรือมีความเสมอภาคกนัในการเลือกตั้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนหน่ึงจะ
มีสิทธิพิเศษเหนือกวา่หรือมากกวา่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนอ่ืนไม่ได ้
 โดยท่ีหลกัการความเสมอภาคของการเลือกตั้งมุ่งเน้นให้ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุก
คนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของตนเพื่อแสดงความมีส่วนร่วมของตนในอ านาจรัฐได ้ หรือความ
เท่าเทียมกนัตามกฎหมาย โดยท่ีมีความเท่าเทียมกนัตามรูปแบบมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ ซ่ึงความ
เท่าเทียมกนัตามกฎหมาย หมายถึง ความเท่าเทียมกนัในแง่ของการมีสิทธิต่าง ๆ และการมีโอกาสท่ี
                                                 

47 Rene  Chapus.(Paris:Montchrestien, 1988). Droit  Administratif  General, T.1, 4e  edition, p. 35. 
อา้งถึงใน สมคิด  เลิศไพฑูรย.์ (2543, มิถุนายน). “หลกัควำมเสมอภำค.” วำรสำรนิติศำสตร์, 30(2). หนา้ 165. 
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จะใช้สิทธิต่าง ๆ เหล่านั้น สิทธิท่ีจะเรียกร้องความเสมอตามกฎหมายนั้น หมายถึง  สิทธิท่ีจะ
เรียกร้องความเท่าเทียมกนัในการท่ีจะมีสิทธิต่าง ๆ ได้ ถึงแม้ว่าจะมีอ านาจไม่เท่าเทียมกนั ซ่ึง
ทั้งหมดน้ีก็มาจากความคิดง่าย ๆ ท่ีวา่ หลกัความเสมอภาคในทางกฎหมายจะไร้ประโยชน์ในทนัที  
หากวา่บุคคลทุกคนมีอ านาจทางเศรษฐกิจและสังคมเท่าเทียมกนัทุกกรณี 
 ส าหรับความเสมอภาคในการเลือกตั้งนั้น คะแนนเสียงแต่ละคะแนนท่ีผูมี้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้งแต่ละคนลงไป จะตอ้งมีค่าเท่ากบัคะแนนของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งคนอ่ืน ๆ เสมอ 
ทั้งน้ีโดยค านึงถึงกรอบของระบบการเลือกตั้งแต่ละระบบดว้ย ซ่ึงการพิจารณาค่าของคะแนนเสียง
ของแต่ละคนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ คะแนนเสียงในแง่ของค่าการนบั และคะแนน
เสียงในแง่ของค่าการส่งผลออกมาเป็นผูแ้ทน โดยระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมากรอบเดียว จะ
ให้เฉพาะค่าการนบัเท่านั้นท่ีเท่าเทียมกนั กล่าวคือ คะแนนของผูอ้อกเสียงแต่ละคนจะถูกนบัเป็น
หน่ึงเท่ากนั แต่ระบบน้ีจะให้ค่าการส่งผลของคะแนนแต่ละคะแนนออกมาเป็นผูแ้ทนในสภาท่ีไม่
เท่าเทียมกนั เพราะคะแนนท่ีลงให้กบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีไดค้ะแนนรวมเป็นท่ี 2 และถดัมา ๆ มา
จะสูญเปล่า ขณะท่ีคะแนนท่ีลงให้กบัผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีไดค้ะแนนรวมเป็นท่ี 1 เท่านั้นท่ีจะส่งผล
ให้ผูแ้ทนผูน้ี้เขา้สู่สภาได ้ในทางตรงกนัขา้มกบัระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนให้ไดท้ั้งค่าการนบั
และค่าการส่งผลท่ีเท่าเทียมกนั กล่าวคือ คะแนนเสียงท่ีลงไปแมจ้ะมิไดล้งให้กบัพรรคท่ีไดค้ะแนน
รวมมากท่ีสุดในเขตนั้น ก็ยงัช่วยผลัดดันให้พรรคท่ีได้รับคะแนนนั้นไปส่งผูแ้ทนสภาได้ตาม
สัดส่วนของคะแนนท่ีพรรคไดรั้บ ดงันั้น หากการเลือกตั้งใช้ระบบการเลือกตั้งแบบใด ก็จะตอ้ง
ด าเนินการเลือกตั้งให้สอดคลอ้งกบัระบบท่ีใช้นั้น จะน ามาตรฐานของระบบการเลือกตั้งแบบหน่ึง
มาอา้งเพื่อลดมาตรฐานของระบบการเลือกตั้งอีกแบบหน่ึงไม่ได ้
 หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาคมิไดใ้ชก้บัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น  หากแต่ใช้
กบัการเลือกตั้งทุกขั้นตอน กล่าวคือ  การสมคัรรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้ง การหาเสียง การ
นบัคะแนน ตลอดจนการแบ่งจ านวนท่ีนัง่ในรัฐสภาในแก่พรรคต่าง ๆ 
 นอกจากน้ี หลกัท่ีพฒันาต่อมาจากหลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาคก็คือ หลกัความเท่า
เทียมกนัในแง่ของโอกาส ซ่ึงหลกัน้ีก าหนดให้พรรคการเมืองทุกพรรคและผูส้มคัรอิสระทุกคนมี
โอกาสเท่าเทียมกนัในการหาเสียงและในทุกขั้นตอนของการเลือกตั้ง เพื่อให้มีโอกาสท่ีเท่าเทียมกนั
ในการแข่งขนัเพื่อรับคะแนนเสียงจากประชาชน  และหลกัน้ียงัมีบทบาทอย่างมากเพราะใช้เป็น
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณากรณีการแบ่งเวลาในหาเสียงทางวิทยุ โทรทศัน์ของรัฐ การอนุญาตให้ใช้
หอ้งประชุมหรือสถานท่ีสาธารณะในการหาเสียง การปิดโปสเตอร์หาเสียงตามทอ้งถนน ตลอดจน
การชดเชยค่าใชจ่้ายในการหาเสียงท่ีรัฐจ่ายให้แก่พรรคการเมืองต่าง ๆ ดว้ยหลกัความเสมอภาคใน
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การเลือกตั้ง (Equality) สามารถแยกพิจารณาเป็น 2 ประการ กล่าวคือ พิจารณาในแง่ผูมี้สิทธิออก
เสียงเลือกตั้ง ประการหน่ึง และพิจารณาในแง่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งอีกประการหน่ึง 
 (1)  หลกัความเสมอภาคพิจารณาในแง่ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 
 หลักความเสมอภาคในการเลือกตั้งเม่ือพิจารณาในแง่ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้น 
หมายถึง ในการเลือกตั้งผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนตอ้งมีคะแนนเสียงเท่ากนัและคะแนนเสียง
ทุกเสียงตอ้งมีน ้ าหนกัเท่ากนั กล่าวคือ บุคคลทุกคนไม่วา่ร ่ ารวย ยากจน มีการศึกษา ทรัพยสิ์นหรือ
ก าเนิดอยา่งใด ยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนั เช่น ถา้ให้แต่ละคนมีหน่ึงเสียงก็สามารถลงคะแนนไดค้นละ
หน่ึงเสียง ตามหลกัท่ีเรียกวา่ “หน่ึงคนหน่ึงเสียง” หรือ “One man one vote” หรือถา้ให้แต่ละคนมี
สามเสียง ก็สามารถลงคะแนนไดค้นละสามเสียงเท่ากนั เป็นตน้ 
 ดงันั้น การเลือกตั้งย่อมไม่ใช่การเลือกตั้งอย่างเสมอภาค หากก าหนดให้คะแนนเสียง
ของแต่ละบุคคลมีน ้ าหนกัไม่เท่ากนั เช่น ก าหนดให้บุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงมีคะแนนเสียง
หน่ึงเสียง ในขณะท่ีก าหนดให้บุคคลอีกประเภทหน่ึงมีคะแนนเสียงสองเสียงหรือสามเสียง โดยให้
สิทธิเลือกตั้งโดยแบ่งบุคคลออกเป็นชั้นๆ ซ่ึงแต่ละชั้นมีคะแนนเสียงแตกต่างกนั หรือให้คะแนน
เสียงของบุคคลต่างๆ มีน ้าหนกัไม่เท่ากนั หลกัการเลือกตั้งเสมอภาคน้ีเป็นหลกัเกณฑ์ส าคญัอ่ืนเป็น
พื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย เพราะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ความส าคญั
ไม่ไดอ้ยูท่ี่เสรีภาพ ในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์เสรีภาพของบุคคลก็ยอ่มมีได ้แต่
ความส าคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตยย่อมอยู่ท่ีความเสมอภาค และเน่ืองจากใน
ระบอบประชาธิปไตยบุคคลทุกคนมีความเสมอภาคกนั ในการปกครองระบอบน้ีบุคคลใดอ่ืนจะมา
ปกครองราษฎรไม่ได ้นอกจากราษฎรจะปกครองกนัเอง และโดยท่ีราษฎรทุกคนจะปกครองราษฎร
ทุกคนไม่ได้ ราษฎรจึงตอ้งเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรเพื่อบริหารจดัการประเทศแทนตน และในการ
เลือกตั้งน้ีประชาชนทุกคนจะตอ้งมีคะแนนเสียงเท่าเทียมกนั48 
 นอกจากน้ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนจะตอ้งสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดส้ะดวก
พอสมควรเสมอภาคกนั โดยรัฐตอ้งไม่ให้อภิสิทธ์ิแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือกีดกนัผูห้น่ึงผูใ้ดไม่ให้มีสิทธิ
เท่าเทียมกนั อนัเป็นการสร้างให้เกิดความล าบากในการใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าผูอ่ื้น ดงันั้นการ
อ านวยความสะดวกในการข้ึนทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง การตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือ
การด าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดการใช้สิทธิในการลงคะแนน รัฐจะต้องอ านวยความสะดวก

                                                 
48 หยดุ  แสงอุทยั ข.  (2513). หลกัรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งท่ัวไป.หนา้ 355-356. 
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พอสมควรกบัทุกคนโดยเสมอภาค โดยใชว้ิธีการอนัเป็นแบบเดียวกนักบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนทัว่
ทั้งประเทศ 49 
 (2)  หลกัความเสมอภาคพิจารณาในแง่ผูส้มคัรเลือกตั้ง 
 หลกัความเสมอภาคในการเลือกตั้งเม่ือพิจารณาในแง่ผูส้มคัรรับเลือกตั้ง คือ หลกัความ
เสมอภาคของการแข่งขนัในการเลือกตั้ง หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เป็นความเสมอภาคในการท่ีจะ
ใช้ความสามารถเพื่อให้ไดรั้บเลือกตั้ง กล่าวคือ ผูท่ี้มีสิทธิพื้นฐานและคุณสมบติัครบถว้นท่ีจะลง
สมคัรรับเลือกตั้งได้ ตอ้งสามารถลงสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งได้ และในการท่ีจะได้รับเลือกตั้ง
หรือไม่ได้รับเลือกตั้งนั้น  รัฐจะต้องให้หลักประกันท่ีจะไม่ให้ผูใ้ดมีอภิสิทธ์ิเหนือผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งผูอ่ื้นหรือตดัสิทธิผูใ้ดให้นอ้ยกว่าผูอ่ื้น และในขณะเดียวกนั ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแต่ละคนก็
จะตอ้งใช้ความสามารถโดยสุจริตท่ีจะแสดงให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งเห็นวา่ ตนมีความสามารถท่ีจะท า
หนา้ท่ีแทนประชาชนได ้โดยผูส้มคัรรับเลือกตั้งจะตอ้งแข่งขนักนัโดยอาศยัคุณสมบติัส่วนตวัและ
ใช้ความสามารถโดยสุจริตใจของตนในการจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสนับสนุน50 และตอ้งไม่เอา
ปัจจยัอ่ืนมาเป็นตวัช่วยในการท าให้ตนไดรั้บเลือกตั้ง เช่น การแจกเงินหรือส่ิงของรางวลั เป็นตน้ 
เพราะหากให้เอาปัจจยัอ่ืนมาเป็นตวัช่วยในการท าให้ตนไดรั้บเลือกตั้ง ผูส้มคัรรับเลือกตั้งแต่ละคน
อาจมีตวัช่วยไม่เท่ากนั ก็จะท าให้เกิดความไม่เสมอภาคข้ึนระหวา่งผูส้มคัรรับเลือกตั้ง หลกัความ
เสมอภาคของการแข่งขนัในการเลือกตั้งน้ีน ามาสู่หลกัการยอ่ยอีก 2 ประการ คือ หลกัการแบ่งเขต
เลือกตั้งและหลกัการควบคุมค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 
 ประการท่ี 1 หลกัการแบ่งเขตเลือกตั้ง 
            หลกัการแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งอยูบ่นแนวความคิดท่ีว่าเราจะแบ่งเขตเลือกตั้งอยา่งไรให้
ผูส้มคัรรับเลือกตั้งสามารถแข่งขนัในการเลือกตั้งโดยเสมอภาค ดงันั้นการแบ่งเขตเลือกตั้งจะตอ้ง
เป็นเขตเลือกตั้งท่ีเล็ก เพราะการท่ีเขตเลือกตั้งท าให้การลงสมคัรเขา้แข่งขนัในการเลือกตั้งไม่มี
ปัจจยัเร่ืองเงินหรือปัจจยัอ่ืนมาเป็นตวัช่วย 
 ประการท่ี 2 หลกัการควบคุมค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 
          หลกัการควบคุมค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง มีข้ึนเพื่อไม่ให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมีเงินมาก
ไดเ้ปรียบผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมีเงินนอ้ย และตอ้งการใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งพิจารณาผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
จากคุณสมบติัของผูส้มคัรรับเลือกตั้งจริงๆ ดงันั้นในปัจจุบนัประเทศเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่จึง
มีการออกกฎหมายเพื่อจ ากดัการใช้จ่ายเงินเพื่อการหาเสียง หรือการด าเนินการอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกบั

                                                 
49 วิสุทธ์ิ  โพธิแท่น.  (2524). ประชำธิปไตย : แนวควำมคิดและตัวแบบประเทศประชำธิปไตยในอุดม

คติ. หนา้ 97-98. 
50 แหล่งเดิม. หนา้ 99. 
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การเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง เพื่อไม่ใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีมีฐานะทางการเงินไม่เท่าเทียมกนั 
(ผูส้มคัรรับเลือกตั้งบางคนมีฐานะร ่ ารวย ในขณะท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งบางคนมีฐานะยากจน) มี
โอกาสในการไดรั้บเลือกตั้งไม่เสมอภาคกนั ดว้ยเหตุน้ีบางประเทศจึงก าหนดให้รัฐบาลมีมาตรการ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เช่น 
จดัหาเวทีสาธารณะหรือโฆษณาวทิยแุละโทรทศัน์เพื่อใหโ้อกาสผูรั้บสมคัรรับเลือกตั้งไดแ้นะน าตวั
หรือโฆษณาแนวนโยบายของตนให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ งได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน 
นอกจากน้ี รัฐอาจออกกฎหมายก าหนดให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายทั้งหมดท่ีใชใ้นการเลือกตั้งแต่ละคร้ังดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเป็นการควบคุมค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 
มิใหผู้ส้มคัรรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองใชจ่้ายเงินเกินกวา่ท่ีรัฐก าหนดไว ้ 
 นอกจากหลกั 2 ประการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีหลกัการลงคะแนนตามความตอ้งการ
ซ่ึงเป็นหลักท่ีตั้ งอยู่บนแนวความคิดท่ีว่า จะต้องก าหนดให้ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถ
ลงคะแนนไดค้วามตอ้งการของตนเองอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือ หากผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตอ้งการ
เลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใด ก็ตอ้งให้ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผูน้ั้นสามารถเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งผูน้ั้นได ้และเม่ือผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดแลว้ คะแนนท่ีลง
ไปจะตอ้งเป็นของผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนนั้นอยา่งแทจ้ริง โดยหลกัการลงคะแนนตามความตอ้งการ
น ามาซ่ึงหลกัเกณฑ์พื้นฐานในการเลือกตั้งอีก 3 ประการ ไดแ้ก่ หลกัการเลือกตั้งโดยตรง (Direct 
vote) หลกัการเลือกตั้งโดยเสรี (Freedom of Election) และหลกัการเลือกตั้งโดยลบั (Secret vote)   
 4)  หลกัการเลือกตั้งโดยลบั (Secret Vote)  
 หลักการเ ลือกตั้ งโดยลับนั้ น ถือ เ ป็นสาระส าคัญของการเ ลือกตั้ งในระบอบ
ประชาธิปไตย และเป็นตวัคุม้กนัหลกัการเลือกตั้งโดยเสรี เพราะหากการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลบั
แล้ว การเลือกตั้ งก็ไม่อาจท่ีจะเป็นการเลือกตั้ งโดยเสรีได้ หลักการเลือกตั้งโดยลับน้ีให้ความ
คุม้ครองทั้งผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนและผลประโยชน์ส่วนรวมดว้ย 
 ตามหลกัการเลือกตั้งโดยลบัแลว้ จะตอ้งด าเนินการเลือกตั้งโดยไม่ให้ผูใ้ดทราบไดเ้ลย
ว่าผูล้งคะแนนออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนตดัสินใจเลือกใคร แมว้่าตวัผูเ้ลือกเองจะไม่ประสงค์ให้
การเลือกของตนเป็นความลบั ก็ไม่อาจปฏิเสธหลกัน้ีได ้และตอ้งด าเนินการเลือกตั้งของตนไปตาม
ขอ้บงัคบัทั้งหลายท่ีออกมาเพื่อการรักษาความลบัของการเลือกตั้งทุกประการ ทั้งน้ี เพื่อให้แน่ใจได้
วา่ผูเ้ลือกตั้งปลอดจากการข่มขู่ ซ่ึงอาจจะมีข้ึนภายหลงัการเลือกตั้งได ้  
 หลกัการเลือกตั้งโดยลบั หมายความว่า การลงคะแนนเสียงนั้นถือเป็นเอกสิทธ์ิของผู ้
ลงคะแนนเสียงเท่านั้น โดยไม่มีบุคคลอ่ืนใดทั้งส้ิน นอกจากตนเองทราบวา่ไดมี้การลงคะแนนเสียง
ให้แก่ผู ้ใด การลงคะแนนเสียงลับนั้ นเป็นการลงคะแนนเสียง ซ่ึงในทางปฏิบัติรัฐจะต้องให้
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หลกัประกนัและให้ความคุม้ครองผูล้งคะแนนเสียงอยางเต็มท่ี โดยรัฐจะตอ้งจดัให้มีสถานท่ีมิดชิด
ส าหรับท่ีราษฎรจะไปลงคะแนน หรือกระท าโดยวธีิการใหผู้ล้งคะแนนเสียงเอาบตัรลงคะแนนผนึก
ในซอง แลว้มอบใหก้รรมการตรวจคะแนน หรือใส่ในหีบบตัรเลือกตั้งดว้ยตนเอง   
 หลกัการลงคะแนนเสียงลบัไดก้ าหนดไวเ้พื่อสนบัสนุนหลกัการเลือกตั้งโดยเสรี ท าให้
การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธ์ิ เป็นการป้องกนัการใช้อิทธิพลต่างๆ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งต้องการ
ลงคะแนนเสียงให้ผูใ้ด ก็สามารถ ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูน้ั้นได้ตามท่ีเขาตอ้งการ นอกสถานท่ี
เลือกตั้งอาจมีผูใ้ชอิ้ทธิพลบงัคบั ข่มขู่หรือให้สินจา้งรางวลัให้ลงคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดผูห้น่ึง แต่
ในท่ีเลือกตั้งเขายอ่มลงคะแนนไดโ้ดยเสรี 
 การลงคะแนนเสียงลบัมีขอ้ดี คือ เป็นการให้เสรีแก่ผูล้งคะแนนเสียงเต็มท่ี  ส่วนขอ้เสีย
ของการลงคะแนนเสียงลบัก็คือ เป็นการท าใหผู้ล้งคะแนนเสียงไม่ตอ้งค านึงถึงความรับผิดชอบอาจ
ลงคะแนนไปตามอารมณ์โดยปราศจากเหตุผลก็ได ้เพราะเม่ือลงคะแนนเสียงไปแลว้ก็ไม่ตอ้งเกรง
วา่จะมีผูใ้ดติชมหรือวจิารณ์การกระท าของตนเพราะไม่มีผูใ้ดรู้เห็นการลงคะแนนเสียงนั้นๆ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองหลักการ
เลือกตั้งโดยลบัไวใ้นมาตรา 93 วรรค 2 เช่นเดียวกบัการเลือกตั้งโดยตรง  
 นอกจากน้ี ยงัมีหลกัอีกประการหน่ึงซ่ึงก็คือ หลกัการวิธีลงคะแนนเสียงแบบอ่ืน (Free 
Voting Procedure) อนัหมายถึง กรณีท่ีจะไม่ใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงโดยลบัดงักล่าวแลว้ ก็ตอ้งใช้
วธีิการลงคะแนนเสียงอยา่งอิสระอยา่งอ่ืนๆ นอกจากนั้นรัฐจะตอ้งเฝ้าดูมิให้มีการใชอิ้ทธิพล บงัคบั 
ข่มขู่ใหล้งคะแนนเสียง51 
 5)  หลกัการเลือกตั้งโดยตรง (Direct Vote) 
 โดยท่ีหลกัอ านาจสูงสุดเป็นของประชาชนเป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงของระบอบ
ประชาธิปไตย ดงันั้น อ านาจรัฐทั้งหลายจึงมีความเช่ือมโยงกบัประชาชน โดยประชาชนจะเป็นผูใ้ช้
อ  านาจรัฐโดยตรงในการเลือกตั้ง  และการเลือกตั้งจะเป็นไปตามหลกัการเลือกตั้งโดยตรงก็ต่อเม่ือ
การออกเสียงลงคะแนนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งมีผลโดยตรงในการตดัสินวา่ผูส้มคัรคนใดเป็นผู ้
ไดรั้บการเลือกตั้ง ซ่ึงแตกต่างจากการเลือกตั้งโดยทางออ้มท่ีประชาชนผูมี้สิทธิเลือกบุคคลหรือคณะ
บุคคลเพื่อท าหนา้ท่ีเลือกตั้งแทนตน (Election College)52ประเทศไทยเคยมีการเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎร

                                                 
51 ส านกัวจิยัและพฒันาการเลือกตั้ง ดา้นกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ส านกังานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง.  (2553).  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกับกำรไปลงคะแนนเลือกตั้ง.
(รายงานผลการวจิยั) หนา้ 9. 

52 การเลือกตั้งโดยทางออ้มขดักบัหลกัประชาธิปไตย  เพราะผูแ้ทนราษฎรไม่ไดรั้บเลือกตั้งโดยตรงจาก
ประชาชนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย แต่ไม่รับเลือกมาจากกลุ่มบุคคลเพียงไม่ก่ีคน ดงันั้น เพื่อเป็นการ
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โดยออ้มเพียงคร้ังเดียวคือ  การเลือกตั้งทัว่ไปคร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  15  พฤศจิกายน 2476 หลงัจากนั้น
เป็นตน้มาประเทศไทยใชว้ธีิการเลือกตั้งโดยตรงมาตลอด 
 นอกจากหลกัการพื้นฐานทั้ง 5 ประการแลว้ นกัวิชาการบางท่าน53  เห็นวา่ยงัมีหลกัการ
อ่ืน ๆ อีก ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ 2154 ของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 
 6)  หลกัเกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1984   
 ประเทศเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่ยอมรับหลกัเกณฑ์อนัเป็นพื้นฐานของการเลือกตั้ง
ท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ของ
องคก์ารสหประชาชาติปี ค.ศ.1984 และน าเอามาบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานเพื่อ
เป็นหลกัเกณฑด์งักล่าว โดยปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration Of Human 
Rights) ขององคก์ารสหประชาชาติปี ค.ศ.1984 ไดว้างหลกัไวใ้นขอ้ 21 ดงัน้ี  
 ตามปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ ขอ้ 21 
 (1)  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนจะเป็นไปโดยตรงหรือผ่าน
ผูแ้ทน  ซ่ึงไดเ้ลือกตั้งโดยอิสระ 
 (2)  ทุกคนมีสิทธิท่ีจะเขา้ถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค 
                                                                                                                                            

ตรวจสอบวา่ตวัแทนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเขา้ไปนั้น  ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรงตามเจตนารมณ์ท่ีประชาชนมอบความ
ไวว้างใจใหไ้ปหรือไม่ ประเทศท่ีใชว้ธีิการเลือกตั้งโดยออ้มก็อาจจดัใหมี้การเลือกตั้งโดยตรงไปดว้ยใน
ขณะเดียวกนั เช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกาค.ศ. 1948 ไดแ้ก่ หลกัการเลือกตั้งตาม
ก าหนดระยะเวลา (Periodic Election) หมายความวา่ การเลือกตั้งจะตอ้งกระท าอยูเ่สมอตามก าหนดระยะเวลา ซ่ึง
เรียกวา่ “วาระของการด ารงต าแหน่ง” โดยจะตอ้งมีการก าหนดระยะของการด ารงต าแหน่งของผูแ้ทนวา่จะอยูใ่น
ต าแหน่งก่ีปี และเม่ือครบวาระแลว้ก็จะตอ้งมีการจดัการเลือกตั้งใหม่ตามท่ีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเลือกตั้ง
ก าหนด และหลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง (Genuine Election) คือ การจดัใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง  
เช่น การเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนหรือการคดัคา้นเพ่ือใหมี้การเลือกตั้งใหม่ไดโ้ดยก าหนดใหอ้งคก์รตุลาการ
เป็นผูว้นิิจฉยัวา่การเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบหรือไม่ 

53 ด าริห์ บูรณะนนท.์(2530). กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกฎหมำยเลือกตั้งและกฎหมำยพรรค
กำรเมือง. หนา้ 59-62., วชัรา ไชยสาร.(2544). ระบบกำรเลือกตั้งกบักำรเมืองไทยยคุใหม่. หนา้ 12-13 และหยดุ  
แสงอุทยั ข.(2513). หลกัรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งท่ัวไป.หนา้ 355-356. 

54 Article 21 – 1, Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or 
through freely chosen represent representatives. 

2. Everyone has the right of equal access to public service in this country.  
3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed 

in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote 
or by equivalent free voting procedures.  
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 (3)  เจตจ านงของประชากรจะตอ้งเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล เจตจ านงน้ีจะตอ้ง
แสดงออกทางการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาและอยา่งแทจ้ริง  ซ่ึงอาศยัการออกเสียงโดยทัว่ไปและ
เสมอภาค การลงคะแนนลบัและวธีิการลงคะแนนโดยอิสระท านองเดียวกนั 55 
 จากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะเห็นว่า  ได้มีการวางหลัก
ประชาธิปไตยโดยทางผูแ้ทนไวอ้ยา่งชดัแจง้  โดยก าหนดใหก้ารเลือกตั้งผูแ้ทนนั้นตอ้งประกอบดว้ย
หลกัเกณฑ์ 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกัอิสระแห่งการเลือกตั้ง (Freedom of election) หลกัการเลือกตั้ง
ตามก าหนดเวลา (Periodic election) หลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง (Genuine election) หลกัการออก
เสียงทัว่ไป (Universal suffrage) หลกัการเลือกตั้งอยา่งเสมอภาค (Equal suffrage) และหลกัการ
ลงคะแนนเสียงโดยลบั (Secret vote) 
 จากหลกัเกณฑ์ 6 ประการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนดงักล่าว หลกัอิสระ
แห่งการเลือกตั้ง (Freedom of election) หลกัการเลือกตั้งอยา่งแทจ้ริง (Genuine election) หลกัการ
เลือกตั้งอยา่งเสมอภาค (Equal suffrage) และหลกัการลงคะแนนเสียงโดยลบั (Secret vote), หลกั
ความเสมอภาคในการเลือกตั้ง, หลกัการลงคะแนนตามความตอ้งการ และหลกัความโปร่งใสในการ
เลือกตั้ง ส่วนหลักเกณฑ์ท่ีนอกเหนือจากท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้น ยงัมีหลกัเกณฑ์อีก 2 ประการท่ี
ประเทศเสรีประชาธิปไตยต่างๆ ยอมรับวา่เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นพื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกดว้ย ไดแ้ก่ หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา (Periodic election) และหลกัการ
ออกเสียงทัว่ไป (Universal suffrage) ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
 1)  หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา (Periodic election) 
 หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลา หมายความวา่ จะตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งของผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งไวแ้น่นอน และมีระยะเวลาห่างกนัพอสมควร เม่ือครบตาม
ระยะเวลาก าหนดแลว้ ก็ตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซ่ึงระยะเวลาท่ีก าหนดไวอ้าจจะเป็น 3 ปี 4 ปี 
หรือ  ปี 5โดยหลกัการเลือกตั้งตามก าหนดเวลาน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าหนา้ให้ผูแ้ทนราษฎรไม่ห่าง
เหินกบัเจตนารมณ์ของประชาชนจนเกินไป และท าให้ประชาชนมีโอกาสควบคุมและตรวจสอบ
การปฏิบติัหน้าท่ีของผูแ้ทนราษฎรว่า เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่  เพื่อเป็นการ
พิจารณาความชอบธรรมในการใชอ้ านาจปกครอง และท าให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาวา่จะเลือก
ผูแ้ทนราษฎรคนเดิม หรือเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้งใหม่ เพราะมิฉะนั้นหากผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นมิไดใ้ช้
อ  านาจปกครองใหส้อดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของประชาชนแลว้ เม่ือครบวาระประชาชนก็จะไม่เลือก
ผูน้ั้นเขา้มาเป็นผูแ้ทนราษฎรอีก 
 
                                                 

55 หยดุ  แสงอุทยั ข.(2513). หลกัรัฐธรรมนูญและกฎหมำยเลือกตั้งท่ัวไป. หนา้ 352. 
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 2)  หลกัการออกเสียงทัว่ไป (Universal suffrage) 
 หลักการออกเสียงโดยทั่วไป หรือท่ี เ รียกว่า “หลักการออกเสียงโดยทั่วถึง”  56  
หมายความวา่  การใหบุ้คคลออกเสียงลงคะแนนโดยไม่จ  ากดั กล่าวคือ บุคคลทุกคนไม่วา่หญิงหรือ
ชายท่ีเป็นผูมี้สัญชาติของประเทศใด ตอ้งมีสิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนราษฎรในประเทศนั้น ขอ้ยกเวน้ท่ี
รับรองกันอยู่ทั่วไปก็คือ การไม่ให้สิทธิเลือกตั้งแก่เด็ก บุคคลวิกลจริตหรือมีจิตบกพร่อง ผูท่ี้
ตอ้งโทษจ าคุกมาแลว้และพน้โทษมายงัไม่เกินก าหนดเวลาท่ีก าหนดไว ้และนอกจากนั้นบุคคลนั้น
ตอ้งมีสิทธิในฐานะเป็นพลเมือง เช่น ไม่ไดถู้กถอนสิทธิในเร่ืองขอ้จ ากดัสิทธิเลือกตั้งอนัจะท าให้
การเลือกตั้งไม่เขา้ลกัษณะการเลือกตั้งทัว่ถึงนั้น เทียบไดก้บัปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ค.ศ.1948 ขอ้ 2 วรรค 157 ซ่ึงมีขอ้ความดงัน้ี 
 “ขอ้ 2 วรรค 1 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาท่ีพรรณนาไวใ้นปฏิญญาน้ีโดย
ปราศจากการแบ่งแยก ไม่วา่โดยวธีิใดๆ ดงัเช่น เช้ือชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอ่ืน เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม ทรัพยสิ์น ก าเนิด หรือสถานะอยา่งอ่ืน” 58 

 ดงันั้น การจ ากดัสิทธิเลือกตั้งอนัจะท าให้ถือวา่ขดักบัหลกัการเลือกตั้งทัว่ถึงก็คือ  กรณี
ท่ีใหสิ้ทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะผูเ้สียภาษีจ านวนหน่ึงข้ึนไป ผูมี้การศึกษา ผูมี้ทรัพยสิ์น หรือผูมี้รายได้
จ  านวนหน่ึง เป็นตน้ 
 ความเป็นประชาธิปไตยในกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งนั้นอาจแสดงออกซ่ึงหลกัการ
ใหญ่ 4 ประการ ดงัน้ี 
 1.  หลกัการของความเสมอภาค 
 ประเทศท่ีใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแก่ประชาชนทุกคนโดยทัว่ถึง (Suffrage Universal) 
นั้น ประชาชนทุกคนจะมีส่วนได้รับความเสมอภาคในการเขา้มาเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการ
เลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกนั อาทิเช่น ตอ้งไม่จ ากดัเร่ืองเพศ หรือไม่จ  ากดัทางดา้นฐานะทางการเงิน
หรือทรัพย์สมบติั แต่ทั้งน้ีมีขอ้จ ากัดบางกรณีท่ีมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับกันทัว่ไป เช่น ขอ้จ ากัดท่ี
เก่ียวกบัอายุ สภาพร่างกายหรือจิตใจ ต าแหน่งการงานบางอยา่งในสังคมอยา่งกรณีบุคคลอายุ 17 ปี 
ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือบุคคลอายุ 22 ปี ไม่มีสิทธิสมคัรเขา้รับการเลือกตั้ง เป็นตน้ 

                                                 
56 แหล่งเดิม หนา้ 354. 
57 Article 2.- Everyone is entitled to all the right and freedoms set forth in this Declaration, without 

distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social 
origin, property, birth or other status. 

58 หยดุ  แสงอุทยั ข. (2513). เล่มเดิม หนา้. 355. 
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อีกทั้งตอ้งมิใช่การเลือกปฏิบติัโดยเฉพาะเจาะจงนั้นคือ ส่ิงท่ียงัตอ้งยงัมีอยูใ่นการออกเสียงเลือกตั้ง
หรือสมคัรเขา้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
 2.  หลกัการของความเป็นกลาง 
 ความเป็นกลางในท่ีน้ีอาจจะเปรียบเทียบได้กบัค าว่า “ความสุจริต” หรือ “ปราศจาก
ความล าเอียง” ซ่ึงตอ้งมีในรัฐหรือมีในเจา้หน้าท่ีผูท้รงอ านาจของรัฐบาล กล่าวคือ ตอ้งใช้อ านาจ
ภายในขอบเขตจ ากดั โดยไม่เขา้ไปยุง่เก่ียวหรือใชป้ระโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือฝ่ายใดฝ่าย
หน่ึงหรือพรรคใดพรรคหน่ึง หรือกระท าการใดโดยเฉพาะเจาะจงหรือขดัขวาง เพื่อก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลเหล่านั้น อีกทั้งจะตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการแทรกแซงในการโฆษณาแข่งขนั
การเลือกตั้งท่ีมีข้ึน และผูก้ระท าการทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี อาจมีความผิดในทางอาญาอีกดว้ย 
แต่ทั้งน้ีอาจมีขอ้จ ากดับางประการท่ีมีเหตุผลเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไปในนานาอารยประเทศ 
 3.  หลกัการในการเป็นพลเมือง 
 การเลือกตั้งจะแสดงออกซ่ึงประชาธิปไตยทางการเมืองนั้นจะตอ้งแสดงให้เห็นโดย
ชดัเจน เน่ืองจากหลกัการของการเป็นพลเมืองนั้นเป็นหลกัการท่ีมีความเก่าแก่ดั้งเดิมหรือเป็น ศิวิไล
ในประชาธิปไตยทางการเมือง โดยเห็นหลกัการน้ีในกฎหมายเลือกตั้งไดใ้ห้ความเป็นอิสระอย่าง
แทจ้ริง อาทิเช่น ลูกจา้งท างานให้นายจา้งซ่ึงมีความผกูพนักนัตามนิติกรรมสัญญาซ่ึงมีอยูต่่อกนั แต่
เม่ือรัฐบาลก าหนดใหมี้การเลือกตั้งข้ึนแลว้ประชาชนทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ไดโ้ดยไม่มีบุคคลใดมาขดัขวาง ถึงสิทธิน้ีก็เช่นเดียวกบันายจา้งจะก่อใหเ้กิดอุปสรรคแก่ลูกจา้ง หรือ
ไม่ให้ลูกจา้งมาลงคะแนนเสียงนั้นไม่สามารถกระท าได้ ทั้งน้ีการกระท าของนายจา้งดังกล่าวมี
ความผดิโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ หรืออีกกรณีหน่ึง คือ หญิงมีสามีนั้นก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ไดรั้บความยนิยอมจากสามี หรือตอ้งกระท าตามสามี หรือถูกสามีบงัคบัไม่วา่กรณีใดๆ เก่ียวกบัการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่ึงตนเองมีสิทธิเป็นพลเมืองของประเทศท่ีจะลงคะแนนเลือกผูใ้ดก็ได ้
 กฎหมายก็ไดใ้ห้สิทธิในการเป็นพลเมืองในกรณีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม เช่น อาจจะ
ไม่ไดรั้บสิทธิเลือกตั้งหรือถูกตดัสิทธิเลือกตั้งนั้นโดยร้องขอต่อศาลให้พิจารณาสั่งได ้ถึงอยา่งไรก็
ตามสิทธิในการเลือกตั้งดงักล่าวประเทศชาติไดม้อบใหแ้ก่ทุกคนโดยไม่สามารถปฏิเสธไม่รับไม่ได ้
แต่จะท าไดเ้พียงงดเวน้ไม่ไปใชสิ้ทธิดงักล่าวไดเ้ท่านั้น ซ่ึงประเทศเราไม่มีกฎหมายบญัญติัให้เป็น
ความผดิไวใ้นกรณีท่ีประชาชนไม่ไปใชสิ้ทธิ 
 4.  หลกัการเปิดเผย 
 หลกัการดงักล่าวน้ีจะท าให้การเลือกตั้งเป็นส่วนหน่ึงของประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึน เม่ือ
การเลือกตั้งนั้นเป็นท่ีทราบโดยทัว่ วนั เวลา และสถานท่ีในการเลือกตั้งนั้น ตลอดจนวิธีการและ
รูปแบบซ่ึงได้จดัให้มีข้ึนขณะมีการเลือกตั้ง อีกทั้งจะตอ้งมีนโยบายในการป้องกนักลอุบายและ 
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เง่ือนแง่ท่ีอาจเกิดข้ึน เน่ืองจากการเลือกตั้งแต่ละคร้ังนั้นก่อใหเ้กิดประโยชน์แทบทุกอยา่งแก่ผูส้มคัร
รับเลือกตั้งท่ีไดรั้บชัยชนะ เพราะฉะนั้นผูส้มคัรรับเลือกตั้งจึงพยายามจะกระท าทุกวิถีทางเพื่อให้
ได้มาซ่ึงคะแนนเสียงของตน ดงันั้นจึงควรมีการกระจายลกัษณะการกระท าให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงการกระท าดังกล่าวนั้นประชาชนจะได้ไม่หลงเช่ือในส่ิงผิดๆ อนัจะเป็นการกระท าให้
ประชาธิปไตยมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 จากหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นนั้น ส าหรับในประเทศเสรี
ประชาธิปไตยมักจะก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายพื้นฐานของแต่ละประเทศ และ
หลักเกณฑ์ในกฎหมายเลือกตั้งของประเทศนั้นๆ จะต้องสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์พื้นฐานของ
ดงักล่าว หากหลกัเกณฑ์ในการเลือกตั้งหรือระบบการเลือกตั้งไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์พื้นฐาน
ของการเลือกตั้งดงักล่าว ก็ถือวา่เป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญและท าให้การเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตยอยา่งแทจ้ริง ไม่ห่างเหินกบัเจตนารมณ์ของประชาชนจนเกินไป และท าให้
ประชาชนมีโอกาสควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของผูแ้ทนราษฎรว่า เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนหรือไม่ เพื่อเป็นการพิจารณาความชอบธรรมในการใช้อ านาจปกครอง 
และท าให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาวา่จะเลือกผูแ้ทนราษฎรคนเดิม หรือเลือกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง
ใหม่ เพราะมิฉะนั้นหากผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นมิไดใ้ชอ้  านาจปกครองให้สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
ประชาชนแลว้ เม่ือครบวาระประชาชนก็จะไม่เลือกผูน้ั้นเขา้มาเป็นผูแ้ทนราษฎรอีก59 
 

2.5  หลกัการพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการเลอืกตั้ง 
 2.5.1  หลกัประชาธิปไตย  
 ตามหลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัท่ีท าให้เกิดความชอบธรรมต่อการใช้อ านาจของรัฐ 
เพราะผูท้  าหนา้ท่ีปกครองนั้นโดยแทจ้ริงแลว้ก็คือผูท่ี้ท  าให้เจตจ านงของประชาชนปรากฏเป็นจริง 
ตามทฤษฎีประชาธิปไตยมีการถกเถียงกนัเร่ือง “เจตจ านงของประชาชน”วา่หมายถึงอะไร และอาจ
เขา้ถึงเจตจ านงไดอ้ยา่งไร ซ่ึงอาจแยกพิจารณาไดเ้ป็น 3 ฝ่าย ดงัน้ี60 

ฝ่ายท่ี 1 อ้างถึงความคิดของ Rousseau เพื่อสนับสนุนความเห็นท่ีว่าเจตจ านงของ
ประชาชนก็คือเจตจ านงทัว่ไป (volont’e generale) เจตจ านงทัว่ไปกบัเจตจ านงของทุกคนนั้น ยอ่ม

                                                 
59 ส านักวิจัยและพฒันาการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง ส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง.  (2553).  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลกำรเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกับกำรไปลงคะแนนเลือกตั้ง .
(รำยงำนผลกำรวิจัย). หนา้ 9-10. 

60 บุญศรีมีวงศอ์โุมษ  (2535).  ค  าอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญเยอรมนั.  หนา้ 77 
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แตกต่างกัน เจตจ านงทั่วไปย่อมมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ส่วนเจตจ านงของทุกคนนั้นมักจะมุ่ง
ประโยชน์ส่วนตวั เจตจ านงของทุกคนคือจ านวนรวมแห่งเจตจ านงของเอกชนนัน่เอง 

ฝ่ายท่ี 2 เห็นว่า เจตจ านงของประชาชนก็คือผลของการประนีประนอมกันระหว่าง
ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัของปัจเจกบุคคลแต่ละคน เพื่อให้ไดผ้ลดงักล่าวจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ตามกระบวนการท่ีเปิด เพื่อใหปั้จเจกบุคคลสามารถเขา้ร่วมในกระบวนการดงักล่าวไดเ้สมอ 

ฝ่ายท่ี 3 เห็นวา่ ยงัคงยึดถือหลกัเจตจ านงของประชาชนก็คือผลของการประนีประนอม
ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลท่ีอาจแตกต่างกนัจนในท่ีสุดให้มาประสานกนัได้ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเคารพในคุณค่ารวมกันบางประการท่ีถือเป็นหลักพื้นฐานในการ
ด ารงชีวติในประชาคมเดียวกนัดว้ย 

หลกัประชาธิปไตยเป็นหลกัการพื้นฐานในการปกครอง ซ่ึงมีสามประการ ดงัต่อไปน้ี 
หน่ึง อ านาจสูงสุดเป็นของประชาชน และเพื่อให้เกิดระบอบการปกครองท่ีอ านาจ

สูงสุดเป็นของปวงชนอย่างแทจ้ริง ระบอบการปกครองนั้นจะตอ้งเป็นการปกครองโดยประชาชน
หรือระบอบการปกครองท่ีประชาชนปกครองตนเอง ถา้ประชาชนใชอ้ านาจอธิปไตยโดยตรงไม่ได ้
(ประชาธิปไตยโดยตรง –direct democracy) อย่างน้อยประชาชนจะตอ้งมีสิทธิเลือกผูแ้ทนไปใช้
อ านาจแทนตน (ประชาธิปไตยแบบผูแ้ทน – representative democracy)  

สอง ด้วยเหตุท่ีอ านาจสูงสุดเป็นของปวงชน ประชาชนทุกคนจึงเป็นเจา้ของอ านาจ
ร่วมกนั เม่ือเป็นเจา้ของอ านาจร่วมกนั ประชาชนทุกคนจึงเสมอภาคกนั และมีสิทธิเสรีภาพในการ
ใช้อ านาจท่ีตนเป็นเจา้ของอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะใช้โดยตรงหรือโดยผา่นการเลือกผูแ้ทน จาก
หลกัอ านาจสูงสุดเป็นของปวงชน จึงเกิดหลกัประชาธิปไตยประการท่ีสองคือ สิทธิเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค 

สาม การตดัสินปัญหาภายใตห้ลกัอ านาจสูงสุดเป็นของปวงชน และการปกครองโดย
ประชาชนท่ีทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันต้องใช้หลักการปกครองโดยคนส่วนใหญ่หรือ
หลกัการปกครองโดยเสียงขา้งมาก (majorityrule) แต่การปกครองโดยใชห้ลกัเสียงขา้งมากแต่เพียง
อยา่งเดียวอาจกลายเป็นเผด็จการเสียงขา้งมาก (dictatorship of majority) ไปได ้ถา้หากวา่ไม่รับฟัง
เสียงขา้งนอ้ยหรืออาจถึงกลบักลายเป็นทรราชเสียงขา้งมาก (tyranny of majority) ไปเลยถา้หากไป
กดข่ีเสียงขา้งน้อย ดงันั้น เพื่อเป็นการประกนัสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของเสียงขา้งน้อย
หลกัประชาธิปไตยประการท่ีสามจึงมิใช่มีเพียงแต่หลกัการปกครองโดยเสียงขา้งมาก แต่ยงัตอ้งมี
หลกัการคุม้ครองเสียงขา้งนอ้ย (majority rule) ดว้ย 
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 2.5.2  หลกัการแบ่งแยกอ านาจ 
 หลกัการแบ่งแยกอ านาจเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของหลกันิติรัฐ เพราะหลกัการนิติรัฐไม่
สามารถจะสถาปนาข้ึนมาได้ในระบบการปกครองท่ีไม่มีการแบ่งแยกอ านาจ ไม่มีการควบคุม
ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัระหว่างอ านาจ ภายใตห้ลกัการแบ่งแยกอ านาจฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายตุลาการ โดยหลกัการแลว้ตอ้งสามารถควบคุม ตรวจสอบและยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนัได ้ทั้งน้ี
เพราะอ านาจทั้งสามมิได้แบ่งแยกออกจากกนัโดยเด็ดขาดหากแต่มีการถ่วงดุลกนั (check and 
balance) เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดรั้บความคุม้ครอง ดว้ยเหตุน้ี จะตอ้งไม่มีอ านาจ
ใดอ านาจหน่ึงมีอ านาจเหนืออีกอ านาจหน่ึงอยา่งเด็ดขาด หรือจะตอ้งไม่มีอ านาจใดอ านาจหน่ึงท่ีรับ
ภาระหน้าท่ีของรัฐทั้งหมด และด าเนินการเพื่อให้บรรลุภารกิจดงักล่าวแต่เพียงฝ่ายเดียว ดงันั้น 
หลกัการแบ่งแยกอ านาจจึงเป็นหลกัท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกนัของการแบ่งแยกอ านาจ การ
ตรวจสอบอ านาจและการถ่วงดุลอ านาจ 
 หากพิจารณาหลกัการแบ่งแยกอ านาจอย่างเป็นระบบ อาจแยกพิจารณา การแบ่งแยก
อ านาจในแง่ของความแตกต่างตามอ านาจหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งแยกองค์กรตาม
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีแตกต่างกนั หรือเรียกกนัว่า “การแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจ” และ “การ
แบ่งแยกอ านาจในแง่ของตวับุคคล” ซ่ึงเรียกร้องให้อ านาจหนา้ท่ีของรัฐท่ีมีการแบ่งแยกนั้นตอ้งมี
เจา้หนา้ท่ีของตนเองอนัมิใช่เป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐองคก์รอ่ืนดว้ย โดยวิธีการแบ่งแยกอ านาจของรัฐ
เช่นน้ี รวมทั้งการก าหนดใหอ้งคก์รอ่ืนๆ เขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแต่งตั้งบุคคลเขา้สู่อ านาจ
ใดอ านาจหน่ึง หรือการให้มีสิทธิโตแ้ยง้คดัคา้นอ านาจอ่ืนหรือสิทธิ ในการควบคุมตรวจสอบทั้งใน
แง่ของการแบ่งแยกอ านาจตามภารกิจ และในแง่ของตวับุคคลแลว้ กรณีก็จะก่อให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างอ านาจต่างๆ ในการยบัย ั้งซ่ึงกนัและกนั และท าเกิดความสมดุลระหว่างอ านาจไม่ท าให้
อ านาจใดอ านาจหน่ึงโดยเบ็ดเสร็จ ในขณะเดียวกนัก็จะไม่ท าให้อ านาจใดอ านาจหน่ึงอยู่ภายใต้
อ านาจอ่ืนโดยส้ินเชิง ด้วยสภาพการณ์เช่นน้ีจะท าให้สิทธ์ิและเสรีภาพของประชาชนไดรั้บความ
คุม้ครองอนัเป็นความมุ่งหมายประการส าคญัของหลกันิติรัฐ 
 ดงัท่ีนกัปรัชญาคนส าคญัชาวฝร่ังเศสช่ือ ชารลส์ เดอ เซอกงดาต ์บารอง เดอ มองเตส กิ
เออ ไดเ้รียบเรียงวรรณกรรมท่ีมีช่ือเสียงเล่มหน่ึงเร่ือง “เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย” ซ่ึงในหมวดท่ี 6 
ของบทท่ี 11 ของวรรณกรรมเร่ืองน้ี Montesquieu ไดอ้ธิบายไวเ้ม่ือสองร้อยกวา่ปีท่ีแลว้วา่ในทุกรัฐ
จะมีอ านาจอยู ่3 อยา่ง61 คือ 
 1)  อ านาจนิติบญัญติั คืออ านาจเก่ียวกบัการวางระเบียบบงัคบัทัว่ไปในรัฐ กล่าวคือ 
อ านาจในการตรากฎหมายนัน่เอง 
                                                 

61 วษิณุ  เครืองาม.  (2530). กฎหมำยรัฐธรรมนูญ, หนา้ 227. 
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 2)  อ านาจปฏิบติัการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักฎหมายมหาชน คือ อ านาจในการใชห้รือบงัคบัการ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายซ่ึงสมยัน้ีเรียกวา่ อ านาจบริหารนัน่เอง 
 3)  อ านาจปฏิบติัการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บักฎหมายมหาชน คือ อ านาจในการใชว้ินิจฉยัอรรถคดี 
ซ่ึงเรียกต่อมาวา่อ านาจตุลาการ 
 ความหมายของ Motesquieu ในการแยกอ านาจ ก็เพื่อจะคุม้ครองและให้หลกัประกนัแก่
ราษฎรเพราะ Montesquieu เกรงว่าหากมีการกา้วก่ายกนัแลว้ก็จะน าไปสู่เผด็จการโดยง่าย แต่ถา้
แยกกนัก็ยงัจะพอคานกนัหรือเส่ียงต่อการถูกใชอ้  านาจอยา่งไม่เป็นธรรมนอ้ยลง ดงัท่ีกล่าวไว ้
 “ถา้อ านาจนิติบญัญติั และอ านาจบริหารรวมอยูท่ี่คนคนเดียว องคก์รเดียวหรือเจา้หนา้ท่ี
เดียว เสรีภาพจะไม่อาจมีไดเ้ลย เพราะกษตัริยห์รือรัฐสภาพเดียวกนัอาจสร้างกฎหมายข้ึนและใช้
กฎหมายนั้นกดข่ีข่มเหงประชาชน 
 ในท านองเดียวกนั เสรีภาพจะไม่หลงเหลืออยูเ่ช่นกนั ถา้อ านาจตุลาการไม่แยกออกจาก
อ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหาร ถ้าหากใช้อ านาจตุลาการอยู่กบัอ านาจนิติบญัญติั ชีวิตและ
เสรีภาพของคนในบงัคบัก็จะถูกควบคุมตามอ าเภอใจ เพราะฝ่ายตุลาการเป็นผูบ้ญัญติักฎหมายเอง 
และตดัสินคดีตามกฎหมายเอง ถ้าใช้อ านาจตุลาการรวมกนัอ านาจบริหาร ฝ่ายตุลาการก็จะกดข่ี
บงัคบัพลเมืองไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  
 ทุกส่ิงทุกอยา่งจะถึงซ่ึงกาลอวสาน ถา้หากคนหรือองคก์รเดียวกนัไม่วา่จะเป็นชนชั้นสูง
หรือราษฎรสามญัใช้อ านาจทั้งสามน้ี กล่าวคือ อ านาจนิติบญัญติั อ านาจปฏิบติัตามกฎหมายและ
อ านาจตดัสินคดีทีเกิดข้ึนระหวา่งเอกชน” 
 Montesquieu ไดใ้หเ้หตุผลในการท่ีกวา้งเช่นน้ีวา่62 
 “เป็นท่ีรู้อยูท่ ัว่ไปแลว้วา่ คนเราทุกคนท่ีมีอ านาจยอ่มหลงระเริงชอบใชอ้ านาจเกินกวา่ท่ี
ควร ต่อเม่ือไดพ้บอุปสรรคขดัขวางเม่ือนั้นจึงจะหยดุย ั้ง อยา่วา่แต่อะไรเลยแมแ้ต่คุณธรรมก็ยงัตอ้งมี
ขอบเขตจ ากดัเม่ือคนเราอาจใชอ้  านาจจนเกินควรไดเ้ช่นน้ี จึงจ าตอ้งหาวิธีให้อ านาจคอยเหน่ียวร้ัง
อ านาจไว”้  
 อาจกล่าวไดว้า่ เหตุผลพื้นฐานของหลกัการแบ่งแยกอ านาจ ท่ีไดก้ล่าวถึงและรับรู้กนัมา
โดยตลอดนั้นแทจ้ริงแลว้ก็คือ การแบ่งแยกอ านาจหนา้ท่ีและการแบ่งแยกองคก์รท่ีใชอ้  านาจหนา้ท่ี
นัน่เอง ความจริงแลว้แนวความคิดซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญัในการแบ่งแยกอ านาจของ Montesquieu 
นั้น ตอ้งการให้อ านาจทั้งสามมีองคก์รท่ีใชต่้างกนั (ส่วนจะแบ่งออกเป็นก่ีองคก์รก็ข้ึนอยูก่บัสภาพ
กิจการหรือรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ) ไม่ตอ้งการให้มีการรวมอ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดท่ีอยูใ่น
องค์กรเดียวและให้องค์กรต่างๆ ถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั เพื่อไม่ให้องค์กรใดองค์กรหน่ึงใช้อ านาจ
                                                 

62 แหล่งเดิม. หนา้ 228. 
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อยา่งอิสระจนปราศจากตรวจสอบและควบคุมได ้ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเพื่อมิใหอ้งคก์รใดองคก์รหน่ึงหรือคณะบุคคลหน่ึงบุคคลใดมีอ านาจมากเกินไป การท่ีจะ
ใหอ้ านาจต่างๆ สมดุลกนันั้นตอ้งใหอ้ านาจหน่ึงมีอ านาจถ่วงหรือยบัย ั้งอ านาจหน่ึงได ้ดงันั้น ในการ
จดัตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งข้ึนเป็นองคก์รอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ
ควรก าหนดให้มีองค์กรใดองค์กรหน่ึง ข้ึนมาเพื่อท าหน้า ท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปตามหลกัการแบ่งแยกอ านาจท่ีไม่ตอ้งการให้มีการรวมอ านาจ
เบด็เสร็จเด็ดขาดท่ีอยูใ่นองคก์รเดียวและใหอ้งคก์รต่างๆ ถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั 
 2.5.3  หลกัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

แนวคิดเร่ืองการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นแนวคิดท่ีนานา
อารยประเทศตระหนกัดีวา่ตอ้งมีการบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญของประเทศ โดยบางประเทศไดจ้ดัเป็น
หมวดหมู่ว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพ แต่ในบางประเทศก็มิได้จดัเป็นหมวดหมู่ต่างหาก แต่การรับรอง
สิทธิและเสรีภาพไปปรากฏอยูใ่นอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถือไดว้า่มีการบญัญติัหลกัวา่ดว้ยสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ถือว่าเป็นพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยซ่ึ์งรัฐเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลกัความเป็นอิสระของปัจเจกบุคคลในการท่ีจะพฒันา
บุคลิกภาพของตนเองไปตามความประสงคข์องบุคคลนั้น ดงันั้น เพื่อการคุม้ครองความเป็นอิสระของ
ปัจเจกบุคคลในการพฒันาบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล รัฐจึงตอ้งให้ความเคารพต่อขอบเขตของสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกบุคคลโดยอ านาจรัฐจะ
กระท าไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากตวัแทนของประชาชนตามหลกัความชอบธรรม
ในทางประชาธิปไตยให้อ านาจไวแ้ลว้เท่านั้นจึงจะสามารถกระท าไดเ้พื่อให้การคุม้ครองสิทธิและ
เสรีภาพ ของปัจเจกบุคคลมีผลในทางปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง จึงไดมี้การน าหลกัการแบ่งแยกอ านาจมา
ใช้เพื่อความมุ่งหมายจะให้อ านาจแต่ละอ านาจควบคุมตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัก็เพื่อให้สิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชนไดรั้บความรับรองคุม้ครอง นอกเหนือจากหลกัการแบ่งแยกอ านาจ แลว้ไดมี้
การบญัญติัหลกัการต่างๆ อีกหลายประการ เพื่อเป็นการให้หลกัประกนัแก่สิทธิและเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลมิให้ถูกละเมิดจากรัฐ เช่น การจ ากดัสิทธิและเสรีภาพตอ้งมีผลบงัคบัเป็นการทัว่ไป 
และไม่มุ่งหมายให้ใชบ้งัคบัแก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเฉพาะเจาะจง 
การก าหนดให้ระบุบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญท่ีให้อ านาจในการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพ หลกัการ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระส าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพมิได ้และหลกัประกนั
ท่ีส าคญัคือหลกัประกนัการใช้สิทธิในทางศาล ซ่ึงถือวา่เป็นสาระส าคญัของการให้ความคุม้ครอง
สิทธิและเสรีภาพแก่ปัจเจกบุคคล เพราะการคุ้มครองหรือหลักประกันทั้ งหลายจะปราศจาก
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ความหมายหากไม่ให้สิทธิแก่ปัจเจกบุคคลในการโต้แยง้การกระท าของรัฐ เพื่อให้ศาล ซ่ึงเป็น
องค์กรท่ีมีความเป็นกลางเขา้มาควบคุมตรวจสอบการกระท าของรัฐท่ีถูกโต้แยง้ว่าละเมิดต่อสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคล63 
 หลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพถือวา่เป็นหลกัพื้นฐานท่ีส าคญัของหลกันิติรัฐ ทั้งน้ีเพราะ
ถือว่าศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นหลกัสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดงันั้นการกระท าทั้งหลายของรัฐจึง
ตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัคุณค่าอนัสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษยน์ั้นเป็นเป้าหมายของ
การด าเนินของรัฐ มิใช่เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการของรัฐ การด ารงอยู่ของรัฐย่อมด ารงอยูเ่พื่อ
มนุษย์ มิใช่มนุษย์ด ารงอยู่เพื่อรัฐด้วยเหตุน้ีสิทธิเสรีภาพจึงเป็นรากฐานท่ีส าคัญของรัฐเสรี
ประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติรัฐ ส าหรับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีรัฐรับรองและให้ความ
คุม้ครองไวใ้นรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ไดแ้ก่ สิทธิเสรีภาพในอนัท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในอนัท่ีจะรวมตวักนัเป็นกลุ่ม เป็นสมาคมหรือเป็นพรรคการเมืองเพื่อ
ด าเนินการทางการเมืองให้เป็นไปตามความคิดเห็นทางการเมืองของตน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในอนั
ท่ีจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสมคัรเขา้รับเลือกตั้ง 
 หลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตอ้งผูกพนัอ านาจทั้งสามอ านาจไม่ว่าจะ
เป็นอ านาจนิติบญัญติั คือ อ านาจในการตรากฎหมาย อ านาจบริหารซ่ึงแน่นอนว่าตอ้งผูกพนักบั
สิทธิเสรีภาพและอ านาจตุลาการต้องผูกพนัตามกฎหมาย จะใช้อ านาจตามอ าเภอใจมิได้ และ
หลกัประกนัการใช้สิทธิเสรีภาพท่ีส าคญัก็คือหลกัประกนัในการถึงองค์กรตุลาการ เพราะฉะนั้น 
หลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพท่ีส าคญัก็คือหลกัประกนัในการเขา้ถึงองค์กรตุลาการ เพราะฉะนั้น 
หลกัการคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนท่ีเก่ียวโยงกบัการถูกการกระทบสิทธิท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
ประชาชนตอ้งเขา้ถึงองคก์รตุลาการได ้
 2.5.4  หลกัความเสมอภาค 
 หลกัความเสมอภาคถือว่าเป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมนุษย์
ย่อมไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษยโ์ดยมิตอ้ง
ค านึงถึงคุณสมบติัอ่ืนๆ อาทิ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินก าเนิด เป็นตน้ และขณะเดียวกนัก็ถือไดว้่า
หลกัความเสมอภาคน้ีเป็นหลกัท่ีควบคุมมิให้รัฐใช้อ านาจของตนตามอ าเภอใจโดยการใช้อ านาจ
ของรัฐแก่กลุ่มบุคคลใดบุคคลหน่ึง รัฐตอ้งสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงกระท าการอนั
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงนั้นโดยเฉพาะ หากการให้
เหตุผลไม่อาจรับฟังไดแ้สดงวา่การใชอ้  านาจของรัฐนั้นเป็นไปตามอ าเภอใจ ดงันั้น หลกัความเสมอ
                                                 

63  บรรเจิด  สิงคะเนติ.  (2549).  “การควบคุมและตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ” รวมบทความกฎหมาย
มหาชน สืบคน้เม่ือ 1 พฤษภาคม 2556 จาก http//www.pub-law.net.com.(หนา้ 5-6) 
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ภาคจึงเป็นหลกัส าคญัในการรับรองและคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถน ามา
ตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐไมวา่จะเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได ้
 หลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพ เน่ืองจากเป็น
หลกัการท่ีจะท าให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกนัทุกผูทุ้กคน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้
เพียงบุคคลบางคนเท่านั้น ในขณะท่ีคนบางกลุ่มบางคนเขา้ถึงไม่ได้ในกรณีดงักล่าว ก็ไม่ถือว่ามี
เสรีภาพแต่ประการใด ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลกัประกนัในการท าให้
เสรีภาพเกิดข้ึนไดจ้ริง ดงันั้นหลกัความเสมอภาคใตก้ฎหมายจึงเป็นหลกัการท่ีท าให้มีการปฏิบติัต่อ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นๆ อยา่งเท่าเทียมกนัหรือไม่เลือกปฏิบติั ทั้งน้ีการปฏิบติัตามหลกัความ
เสมอภาคนั้นจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัเหมือนกนัอยา่งเท่าเทียมกนัและจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิง
ท่ีมีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเร่ืองนั้นๆ จึงจะท าให้เกิดความ
ยติุธรรมภายใตห้ลกัความเสมอภาคข้ึนได ้
 บทบญัญติัอนัรับรองหลกัความเสมอภาคในระบบกฎหมายไทย 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้มีการบญัญติัในเร่ืองความ
เสมอภาค64 ไวใ้นมาตรา 30 วา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิเท่าเทียมกนัในกฎหมายและไดรั้บความคุม้ครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกนั 
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนั 
 การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน
ก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สภาวะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัขดัต่อบญัญติัแห่ง
รัฐธรรมนูญจะกระท ามิได ้
 มาตรการท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดข้ึนเพื่อขจดัอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลอ่ืน ยอ่มไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรค
สาม” 
 จากบทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้เป็นการน ามาจากมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญสหพนัธรัฐ
เยอรมันฉบับปัจจุบัน โดยวรรคแรกเป็นการรับรองหลักความเสมอภาคเบ้ืองหน้ากฎหมาย 
(Equality before the law) วรรคสองรับรองความเสมอภาคระหวา่งเพศ และวรรคสามก าหนดห้ามมิ
ให้มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม อยา่งไรก็ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็ไปไกลกวา่ของ
ประเทศสหพนัธรัฐเยอรมนั โดยได้มีการบญัญติัไวใ้นมาตรา 30 วรรคทา้ย รับรองให้รัฐสามารถ
                                                 

64 ส าหรับรัฐธรรมนูญ พทุธศกัราช 2550 ในเร่ืองความเสมอภาค ไม่มีการแกไ้ขยงัคงใชถ้อ้ยค าเดิมตาม
รัฐธรรมนูญ พทุธศกัราช 2540 
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เลือกปฏิบติัอนัเป็นการลดความเล่ือมล ้าท่ีด ารงอยูไ่ดด้งัเช่นเดียวกนักบัรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐ
อิตาลี และสหพนัธรัฐออสเตรีย นอกจากน้ีรัฐธรรมนูญของไทย พ.ศ. 2550 ยงัไดก้  าหนดสิทธิต่างๆ 
ข้ึนมาใหซ่ึ้งตอ้งเคารพหลกัความเสมอภาคดว้ย เช่น มาตรา 49 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มาตรา 51 วรรคแรก “สิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณะสุขท่ีเหมาะสมและไดม้าตรฐาน” 
มาตรา 81 (2) “รัฐตอ้งคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พน้จากการล่วงละเมิด ทั้งโดย
เจา้หนา้ท่ีของรัฐและโดยบุคคลอ่ืน และตอ้งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั” 
มาตรา 80 (1)“ตอ้ง..ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย...” เป็นตน้ 
 จากบทบญัญติัอนัรับรองหลกัแห่งความเสมอภาค จะสังเกตไดว้า่การระบุบทบญัญติัใน
กฎหมายนั้นมีวธีิการในการรับรองหลกัแห่งความเสมอภาคอยูส่ามวธีิ คือ 
 วิธีแรก เป็นวิธีท่ีใช้โดยทัว่ไปท่ีแมก้ฎหมายจะไม่ระบุค าว่า “เสมอกนั” “เสมอภาค” 
หรือ “เท่าเทียมกนั” ไวก้็ตามแต่กฎหมายดงักล่าวก็มีลกัษณะท่ีใชบ้งัคบักบัทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั 
เช่น มาตรา 19 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 บญัญติัวา่ “หา้มมิใหผู้ใ้ดด าเนินกิจการรับ
ท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทน
ด้วย การคิดค่าบริการ. . .”  ซ่ึงมีความหมายว่า  ห้ามทุกคนโดยเสมอภาค หรือมาตรา 94 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ท่ีบญัญติัวา่ “เจา้ของหรือ
ผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผูใ้ดซ่ึงมีหนา้ท่ี...จะตอ้งจดัใหมี้ระบบบ าบดัอากาศเสีย ระบบบ าบดั
น ้ าเสียหรือระบบก าจดัของเสียอย่างอ่ืน...” ซ่ึงมีความหมายบงัคบัให้ทุกคนตอ้งปฏิบติัตามอย่าง
เสมอภาค เป็นตน้ 
 วิธีท่ีสอง เป็นวิธีท่ีกฎหมายระบุค าว่า “เสมอกนั” “เสมอภาค” หรืออ่ืนๆ ในลกัษณะ
เดียวกนัอยา่งชดัเจน เช่น มาตรา 10 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บญัญติัวา่ “การ
จดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนั ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่
สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย...” หรือในมาตรา 60 ท่ีว่า 
“ใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ความจ าเป็นในการจดัการศึกษาส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการเป็นพิเศษแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและความเป็นธรรม...” เป็นตน้ 
 วิธีท่ีสาม  เป็นวิธีท่ีกฎหมายบญัญติัในทางตรงกนัขา้มโดยห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติั 
เช่น มาตรา 9 พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 บญัญติัว่า 
“ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาหรือมีค าสั่งใน...ค  าพิพากษาเก่ียวกบัการท่ีหน่วยงานทาง
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ปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย...เน่ืองจากกระท าโดย...มี
ลกัษณะเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม...” เป็นตน้ 
 ขอ้ยกเวน้ของหลกัความเสมอภาคตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ ตามหลกัทัว่ไป   
หลกัความเสมอภาคนั้นผกูพนัต่อการกระท าของรัฐทุกๆ เร่ือง แต่ก็มิไดห้มายความวา่ตอ้งปฏิบติัให้
เหมือนกนัในทุกกรณี ทั้งน้ีตอ้งพิจารณาความแตกต่างของสาระส าคญัของขอ้เท็จจริงประกอบกบั
ตอ้งค านึงถึงการคุม้ครองประโยชน์สาธารณะดว้ย ดงันั้นการปฏิบติัให้เหมือนกนัโดยมิไดพ้ิจารณา
ความแตกต่างของขอ้เท็จจริงในเร่ืองนั้นๆ ย่อมเป็นการขดัหลกัความเสมอภาค อย่างไรก็ตาม ใน
รัฐธรรมนูญก็มีบทบญัญติัหลายเร่ืองท่ีบญัญติัยกเวน้หลกัความเสมอภาค เช่น  
 1)  การก าหนดคุณสมบัติการเป็นผูมี้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ได้ก าหนดให้ผู ้มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ งเป็นผูส้ าเร็จ
การศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 2)  เร่ืองเอกสิทธ์ิของสมาชิกรัฐสภาในการกล่าวถอ้ยค าใดในบางแถลงขอ้เท็จจริงแสดง
ความเห็น หรือออกเสียงลงคะแนนย่อมเป็นเอกสิทธ์ิโดยเด็ดขาด ผูใ้ดจะน าไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่า
กล่าวสมาชิกผูน้ั้นในทางใดมิไดต้ามมาตรา 130 
 3)  เร่ืองความคุม้กนัสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา 131 
 4)  การแสดงบญัชีรายการทรัพยสิ์นและหน้ีสินของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองตาม
หมวด 10 การตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐ 
 5)  การด าเนินคดีอาญากบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ตามมาตรา 275 ถึงมาตรา 278 
 
2.6  แนวคิดเกีย่วกบัการออกเสียงเลอืกตั้งในสังคมประชาธิปไตย 
 ส าหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองท่ีอ านาจสูงสุดใน
ประเทศ หรือท่ีมกัเรียกกนัวา่ “อ านาจอธิปไตย” (la souverainete) มาจากราษฎร ราษฎรทุกคนเป็น
ผูใ้ชอ้  านาจน้ี 
 อ านาจอธิปไตย หมายถึง อ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นอ านาจท่ีแสดงความ
เป็นเจา้ของประเทศ และเป็นองคป์ระกอบอยา่งหน่ึงของรัฐ65 
 อ านาจอธิปไตย ย่อมมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละระบอบการปกครองของประเทศ
นั้น ๆ เช่น ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อ านาจอธิปไตยจะเป็นของประชาชน 
กล่าวคือ ประชาชนคือผู ้มีอ  านาจสูง สุดในการปกครองประ เทศ โดยผ่านตัวแทนคือ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ส่วนการปกครองในระบบคณาธิปไตย อ านาจจะเป็นของคณะบุคคลท่ี
                                                 

65 วษิณุ  เครืองาม.  (2530).  กฎหมำยรัฐธรรมนูญ.หนา้ 212 – 213 
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ปกครองในระบบคณาธิปไตย ขณะเดียวกนัการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์อ านาจ
อธิปไตยเป็นของพระมหากษตัริย์ กล่าวคือ กษตัริยเ์ป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
และเป็นผูเ้ดียวท่ีใชอ้  านาจดงักล่าว 
 ดงันั้น อ านาจอธิปไตย จึงเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดของความเป็นรัฐ เพราะการจะ
เป็นรัฐไดน้ั้น นอกจากประกอบดว้ย อาณาเขตหรือดินแดน ประชากรท่ีอยูร่วมกนัอยา่งถาวร และ
รัฐบาลแล้ว ย่อมตอ้งมีอ านาจอธิปไตยด้วย ทั้งน้ีประเทศนั้นตอ้งเป็นประเทศท่ีสามารถมีอ านาจ
สูงสุด (อ านาจอธิปไตย) ในการปกครองตนเอง จึงจะสามารถเรียกวา่ “รัฐ” ได ้
 อ านาจอธิปไตย น้ีเพิ่งจะเรียกกันในสมัยศตวรรษท่ี 16 น่ีเองแต่เดิมเคยเรียกกันว่า 
“อ านาจสูงสุด” มาก่อนโดยศาสตราจารย ์ดร.วิษณุ เครืองามไดอ้ธิบายไวห้ลายทฤษฎี ตามล าดบั
ววิฒันาการ ดงัน้ี66 
 (1)  ทฤษฎีวา่ดว้ยความมีอ านาจสูงสุดของพระผูเ้ป็นเจา้ 
 (2)  ทฤษฎีวา่ดว้ยความมีอ านาจสูงสุดของพระสันตะปาปา 
 (3)  ทฤษฎีวา่ดว้ยความมีอ านาจสูงสุดของกษตัริย ์
 (4) ทฤษฎีวา่ดว้ยความมีอ านาจสูงสุดเป็นของชาติ 
 (5) ทฤษฎีวา่ดว้ยความมีอ านาจสูงสุดของเป็นของประชาชน 
 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่
ประชาชนจะใชอ้ านาจอธิปไตยผา่นทางผูแ้ทน  
 2.6.1  หลกัการเป็นผูแ้ทนราษฎรหรือผูแ้ทนปวงชน 
 หลกัการเป็นผูแ้ทนราษฎร หรือ ผูแ้ทนปวงชนนั้นมีทฤษฎีท่ีส าคญัและเป็นท่ียอมรับใน
ปัจจุบนัมี 2 ทฤษฎีดว้ยกนั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี คือ67 
 1)  ทฤษฎีวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
 ก่อนการปฏิวติัใหญ่ในฝร่ังเศส Jean-Jacques Rousseau ไดเ้ขียนวรรณกรรมเร่ืองหน่ึง
ช่ือ “Le Contract Social” หรือ “Social Contract” ซ่ึงมีสาระส าคญัว่าอ านาจอธิปไตยมีอยู่ในตวั

                                                 
66 แหล่งเดิม. 
67 Jean Gicquel et Andre Hauriou , Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, (Paris: 

Montchrestien, 1985), 305-310 และโภคิน พลกลุ.  (2527) “ปัญหำเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง” ใน เอกสารสรุปผลการ
สมัมนาในวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง ปัญหารัฐธรรมนูญและสถาบนั
การเมืองในสภาวการณ์ปัจจุบนัจดัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ณ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2527. หนา้ 192-195. 
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มนุษยทุ์กคน เม่ือมนุษยม์าอยูร่วมกนัเป็นหมู่เหล่าจนเกิดเป็นสังคมข้ึน มนุษยก์็ไดท้  าสัญญาหรือก่อ
พนัธะผูกพนักนัโดยชดัแจง้หรือปริยายว่า จะมอบอ านาจท่ีตนมีอยู่ให้แก่สังคมร่วมกนั Rousseau 
เรียกสัญญาน้ีวา่ “สัญญาประชาคม” (Social Contract) โดยถือวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
ทุกคนท่ีมารวมอยู่กนัเป็นสังคม ทุกคนมีส่วนเป็นเจา้ของตามสัดส่วนของตน เช่น สังคมหน่ึงมี
สมาชิก 10,000 คน สมาชิกแต่ละคนก็จะเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยคนละ 1/10,000 ดงันั้นราษฎร
แต่ละคนจึงมีส่วนในการมอบอ านาจท่ีราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้เลือกผูแ้ทนข้ึน ซ่ึงทฤษฎีของ 
Rousseau ถือวา่เป็นประชาธิปไตยมากและส่งผลท่ีส าคญั คือ 
 1.  ราษฎรแต่ละคนมีสิทธิท่ีจะเลือกผูป้กครอง ทั้งน้ีเพราะเป็นการแสดงออก ซ่ึงส่วน
แห่งอ านาจอธิปไตยของตนอนัน ามาซ่ึงหลกัท่ีเรารู้จกักนัดีคือ “การเลือกตั้งอยา่งทัว่ถึง” (universal 
suffrage) เพราะถือวา่การเลือกตั้งเป็นสิทธิของทุกคน มิใช่เป็นหนา้ท่ี จึงไม่อาจมีการจ ากดัสิทธิได ้
ดงัท่ี Rousseau กล่าววา่ “สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิท่ีไม่มีอะไรจะมาพรากไปจากประชาชนได”้ 
 2.  การมอบอ านาจของราษฎรใหผู้แ้ทนนั้น เป็นการมอบอ านาจในลกัษณะท่ีผูแ้ทนตอ้ง
อยูภ่ายใตอ้าณัติของราษฎรผูเ้ลือกตั้ง (mandate imperative) ผูแ้ทนแต่ละคนไม่ถือวา่เป็นผูแ้ทนของ
ราษฎรทั้งประเทศ แต่เป็นผูแ้ทนของราษฎรในเขตเลือกตั้งของตน ผูแ้ทนตอ้งอยูใ่ตค้  าสั่งและการ
ควบคุมจากผูเ้ลือกตั้ ง ทฤษฎีน้ีจึงสนับสนุนระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยก่ึงโดยตรง        
(la democratie semi-directe)68 
 3. ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นทฤษฎีท่ีสนับสนุนอ านาจของ
ประชาชนสนับสนุนให้ประชาชนใช้อ านาจไดต้ลอดเวลา ทฤษฎีน้ีจึงปฏิเสธระบบการปกครอง
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข69 
 2)  ทฤษฎีวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ 
 หลงัจากการปฏิวติัใหญ่ฝร่ังเศสในปี ค.ศ. 1789 สภาร่างรัฐธรรมนูญของฝร่ังเศสใน
ขณะนั้นไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบัอ านาจอธิปไตยเสียใหม่โดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ “ชาติ” แทนท่ีจะ
เป็นของ “ปวงชน” หรือ “ราษฎร” โดยให้เหตุผลวา่ชาติเป็นสภาพความเป็นจริงท่ีอยูเ่หนือราษฎร 
ซ่ึงมีชีวติอยูใ่นช่วงเวลาหน่ึง ๆ เท่านั้น ชาติเป็นนิติบุคคลท่ีมีชีวิตจิตใจ ด ารงอยูค่งทนกวา่ราษฎรใน
แต่ละยุคสมยัเป็นความต่อเน่ืองของราษฎรในสังคมนั้น ๆ โดยสรุปก็คือชาติเป็นส่ิงท่ีเหนือกว่า
ราษฎร เพราะเป็นผลสังเคราะห์จากประวติัศาสตร์ ทางความเป็นปึกแผน่ของราษฎรทุกยคุทุกสมยั70 

                                                 
68 แหล่งเดิม.  หนา้ 309. 
69 แหล่งเดิม. 
70 โภคิน พลกลุ.  (2527) “ปัญหำเก่ียวกับกำรเลือกตั้ง” ใน เอกสารสรุปผลการสมัมนาในวาระครบรอบ 

50 ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เร่ือง ปัญหารัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมืองในสภาวการณ์
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 ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติเป็นท่ียอมรับของนกัปฏิวติัฝร่ังเศสในขณะนั้น ดงั
ปรากฏในขอ้ 3 ของปฏิญญาวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองของฝร่ังเศสท่ีวา่ “อ านาจอธิปไตยทุกชนิดเป็นของ
ชาติ องค์กรใดหรือบุคคลใดจะใช้อ านาจหน้าท่ีท่ีไม่ไดม้าจากชาติหาไดไ้ม่” หรือในรัฐธรรมนูญ
ฉบบัแรกของฝร่ังเศสซ่ึงประกาศใช้ใน ค.ศ. 1791 บญัญติัว่า “อ านาจอธิปไตยเป็นอนัหน่ึงอัน
เดียวกนัไม่อาจแบ่งแยกได ้ไม่อาจจ าหน่ายจ่ายโอนได ้และไม่อาจอา้งอายุความครอบง าได ้อ านาจ
อธิปไตยเป็นของชาติ ส่วนหน่ึงส่วนใดของประชาชนหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดไม่อาจน าเอาอ านาจ
อธิปไตยไปใชเ้อง ชาติเท่านั้นท่ีเป็นบ่อเกิดของอ านาจทั้งปวง 
 ศาสตราจารย ์Duverger กล่าวว่า “ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติน้ีสอดคลอ้งกบั
ความปรารถนาของพวกบูรชวัส์เสรีนิยม ซ่ึงตอ้งการใหอ้ านาจตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเลือกตั้งและ
การเป็นผูแ้ทนพร้อม ๆ กนั ทั้งน้ีเพื่อหลีกหนีระบบอภิชนาธิปไตย และเพื่อยบัย ั้งมิให้ประชาชนใช้
สิทธิเลือกตั้งเพื่อใชอ้  านาจอธิปไตยเสียเอง” ซ่ึงผลของทฤษฎีน้ีก็คือ 
 1.  ชาติเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย ไม่ใช่ปวงชนหรือราษฎร อ านาจเลือกตั้งเป็นส่ิงท่ี
ชาติมอบให้แก่ราษฎรในฐานะเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีเลือกผูแ้ทนของชาติ ดงันั้น การเลือกตั้งของ
ราษฎรจึงเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีมิใช่การใชสิ้ทธิ ชาติจึงมีสิทธิท่ีจะมอบอ านาจเลือกตั้งให้แก่ราษฎรท่ี
เห็นว่าเหมาะสมได้การเลือกตั้ งจึงไม่จ  าเป็นต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นแบบทั่วถึง (universal 
suffrage) มีการจ ากดัสิทธิในการเลือกตั้งได ้
 2.  ผูแ้ทนแต่ละคนไม่ไดเ้ป็นผูแ้ทนของราษฎรในและเขตเลือกตั้งท่ีเลือกตนเท่านั้น แต่
ผูแ้ทนทั้ งหมดถือเป็นผู ้แทนของชาติและไม่อยู่ภายใต้อาณัติของราษฎรผู ้เลือกตั้ ง (mandate 
representative) 
 3.   ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติไม่ได้ปฏิ เสธระบบการปกครอง ท่ี มี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข อยา่งไรก็ตามหากชาติประสงคจ์ะเปล่ียนผูป้กครองไปเป็นรูปแบบอ่ืนก็
สามารถท าได้71

 

 หากจะพิจารณารัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัของเราจะพบวา่ ใชท้ั้งทฤษฎีอ านาจอธิปไตย
เป็นของชาติและทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนผสมกนั โดยพิจารณาจาก 
 1.  การใช้ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน แสดงออกโดยรัฐธรรมนูญบญัญติั
ให้การเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งอย่างทัว่ถึง (universal suffrage) รับรองให้

                                                                                                                                            

ปัจจุบนัจดัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย ณ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วนัท่ี 10-11 สิงหาคม 2527. หนา้ 194. 

71 Jean Gicquel et Andrre Hauriou, op.cit., p. 306. 
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ประชาชนลงประชามติได้ประชาชนมีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย และมีสิทธิเข้าช่ือเพื่อถอดถอน
ผูแ้ทนราษฎรของตน 
 2.  การใชท้ฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นชองชาติ แสดงออกโดยรัฐธรรมนูญบญัญติัให้การ
เลือกตั้งเป็นหน้าท่ี และผูแ้ทนแต่ละคนไม่ได้เป็นผูแ้ทนของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งของตน
เท่านั้น 
 2.6.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัการออกเสียงเลือกตั้ง 
 ทฤษฎีการออกเสียงเลือกตั้งมีวิวฒันาการอนัยาวนานทางประวติัศาสตร์ทางการเมือง 
โดยเกิดจากความคิดผสมในทางอุดมคติและการปฏิบติัซ่ึงมีมาตั้งแต่สมยัโบราณท่ีมีการน าระบอบ
ประชาธิปไตยเขา้มาใช้ในสังคม แนวความคิดและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้
ววิฒันาการต่อเน่ืองมาควบคู่ไปกบัความเปล่ียนแปลงของสังคม จนกระทัง่ในสังคมประชาธิปไตย
ปัจจุบนัต่างๆ ไดย้ดึถือทฤษฎีเก่ียวกบัการออกเสียงเลือกตั้งอยู ่2 ทฤษฎี คือ 
 1)  ทฤษฎีวา่ดว้ยการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิ (Right) 
 ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานอยู่บนหลักการท่ีว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน (The 
Sovereignty of the People) ตามแนวความคิดของ Rousseau นกัคิดชาวฝร่ังเศสซ่ึงไดก้ล่าวแลว้ใน
เบ้ืองตน้ กล่าวคือ ทฤษฎีวา่ดว้ยอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนน้ี เห็นวา่อ านาจอธิปไตยเป็นของ
ประชาชน ประชาชนทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองโดยตรงหรืออาจจดัการปกครองเป็นแบบ
อธิปไตยโดยออ้ม คือ ใหป้ระชาชนเลือกผูแ้ทนราษฎรข้ึนท าการแทน ซ่ึงผลท่ีตามมาก็คือ ราษฎรแต่
ละคนมีสิทธิท่ีเลือกผูป้กครอง ทั้งน้ี เพื่อเป็นการแสดงออกซ่ึงส่วนแห่งอ านาจอธิปไตยของตน อนั
น ามาซ่ึงหลักท่ีเรารู้จกักนัดี คือ “การเลือกตั้งอย่างทัว่ถึง” (Universal Suffrage) เพราะถือว่าการ
เลือกตั้งเป็นสิทธิของทุกคนมิใช่เป็นหน้าท่ีและสิทธิในการเลือกตั้งน้ีเป็นสิทธิของตวัเอง มิตอ้งให้
ผูใ้ดมอบหมายหรืออาจมาเพิกถอนได้ รวมทั้งไม่อาจมีการจ ากดัสิทธิไดด้งัท่ี Rousseau กล่าวว่า 
“สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิท่ีไม่มีอะไรจะมาพรากจากประชาชนได”้ 
 ดงันั้น เม่ือสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิส่วนตวัของทุกคนเช่นน้ีแล้ว การไปใช้สิทธิ
หรือการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นสิทธิส่วนตวัของทุกคนเช่นน้ีแลว้ การไปใชสิ้ทธิหรือการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็เป็นเร่ืองของแต่ละบุคคลไปดว้ย กล่าวคือ เป็นดุลยพินิจของแต่ละบุคคลท่ี
เขาจะท าหรือไม่ท าการใด ๆ ก็ได ้หากเขาชอบ หรือพอใจท่ีจะไปออกเสียงเลือกตั้งก็ยอ่มจะกระท า
ไดอ้ย่างเสรีไม่มีใครจะมาบงัคบัหากเขาไม่พอใจท่ีจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเขาก็ชอบท่ีจะงด
เวน้การลงคะแนนเสียงเสีย โดยไม่มีใครสามารถมาบงัคบั ขู่เข็ญ ให้เขาไปลงคะแนนเสียงและการ
งดไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเขานั้นก็ไม่ถือวา่เป็นความผดิและไม่ถูกลงโทษใดๆ ทั้งส้ิน 
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 2)  ทฤษฎีวา่ดว้ยการออกเสียงเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี (Duty) 
 ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานบนหลกัการท่ีวา่ อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ (National Sovereignty) 
ตามแนวความคิดของ ซีเอเยส์ (Sieyes) ชาวฝร่ังเศส ซ่ึงไดก้ล่าวมาแลว้ในเบ้ืองตน้ กล่าวคือ ซีเอเยส์
ไดข้ยายทฤษฎีของ Rousseau ออกไปแมป้ระเทศหรือรัฐจะประกอบดว้ยประชาชนแต่แทจ้ริงแลว้
การท่ีประชาชนมาอยูร่วมกนัเช่นนั้นท าใหเ้กิด “สภาวะธรรมชาติ” ข้ึนเป็นเอกเทศจากประชาชนแต่
ละคน ชาติน้ีเองท่ีเป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่ประชาชน ชาติเป็นสภาวะพิเศษประกอบดว้ย
ประชาชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประชาชนท่ีมีชีวิตอยู่ในขณะน้ี และประชาชนของประเทศนั้นท่ี
แมจ้ะเสียชีวติไปแลว้ ชาติเป็นนิติบุคคลท่ีมีชีวิตจิตใจด ารงอยูค่งทนกวา่ราษฎรในแต่ละยุคสมยัเป็น
ความต่อเน่ืองของราษฎรในสังคมนั้นๆ โดยสรุปก็คือชาติเป็นส่ิงท่ีเหนือกว่าราษฎรเพราะเป็นผล
สังเคราะห์ทางประวติัศาสตร์ทางความเป็นปึกแผน่ของราษฎรทุกยุคทุกสมยั อ านาจอธิปไตยจึงเป็น
ของชาติมิใช่ของประชาชน 
 ผลของทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติ ก็คือ เม่ือชาติเป็นเจา้ของอธิปไตย
ไม่ใช่ประชาชนหรือราษฎร อ านาจเลือกตั้งจึงเป็นส่ิงท่ีชาติมอบใหแ้ก่ราษฎรในฐานะเป็นองคก์รท่ีมี
หนา้ท่ีเลือกตั้งผูแ้ทนของชาติ ดงันั้น การเลือกตั้งของประชาชนจึงเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีมิใช่การใช้
สิทธิ ชาติจึงมีสิทธิท่ีจะมอบอ านาจเลือกตั้งให้แก่ประชาชนท่ีเห็นว่าเหมาะสมได้ การเลือกตั้ง       
ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นแบบทัว่ถึงมีการจ ากดัสิทธิการเลือกตั้งได ้เพราะฉะนั้นผูท่ี้จะมามีส่วนใชอ้ านาจ
อธิปไตยจึงไม่จ าเป็นตอ้งเป็นประชาชนทุกคน แต่เป็นเพียงประชาชนบางคนท่ีคุณสมบติัเหมาะสม
ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของชาติ ซ่ึงในแนวความคิดเช่นน้ีผูท่ี้ไดรั้บหน้าท่ีดงักล่าวจึงอาจถูกบงัคบัให้
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ้ทั้งน้ี เพราะมิใช่เป็นเร่ืองสิทธิของแต่ละบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นเร่ือง
ของหน้าท่ี ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีน้ีไดมี้บางประเทศน าไปใช้ โดยมีการ
ออกกฎหมายบงัคบัให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทุกคนตอ้งไปออกเสียงเลือกตั้ง (Compulsory Voting) และ
ก าหนดโทษของการไม่ไปออกเสียงเลือกตั้ง72 
 2.6.3  แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี 
 1)  ความหมายของการก าหนดใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้ง 
 แนวคิดในการก าหนดให้ไปออกเสียงเลือกตั้ง (Compulsory Voting) เกิดจากทฤษฎี
อ านาจอธิปไตยเป็นของชาติท่ีถือว่าชาติเจา้ของอ านาจอธิปไตยไม่ใช่ประชาชน สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งจึงเป็นส่ิงท่ีชาติมอบให้แก่ประชาชนในฐานะเป็นองค์การท่ีมีหน้าท่ีเลือกผูแ้ทนของชาติ 

                                                 
72  เอกภาพ กรัยเสถียรไพศาล.(2544).  ปัญหำสภำพบังคับของข้อก ำหนดกำรเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง.  หนา้ 22-23. 
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ดงันั้น การเลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นการปฏิบติัหน้าท่ีไม่ใช่การใช้สิทธิ ผูท่ี้ได้รับหน้าท่ีจึง
อาจจะถูกบงัคบัใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้งได ้
 Herbert Tingsten ไดใ้ห้ความหมายของ Compulsory Voting ไวว้า่ คือ การท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของประชาชนท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งหรือในการลงประชามติ 
ดงันั้น การบงัคบัใหไ้ปออกเสียง (Vote) จึงมีทั้งการบงัคบัให้ไปออกเสียงในการเลือกตั้ง (Election) 
และการบงัคบัใหไ้ปออกเสียงในการลงประชามติ (Referendum) 
 เม่ือพิจารณาจากความหมายของ Compulsory Voting ท่ี Tingsten ได้ให้ไวจ้ะพบว่า 
ประเทศท่ีจะถือว่ามีการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้งนั้นจะตอ้งมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายโดยชดั
แจง้ก าหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งเป็น “หน้าท่ี” ของพลเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะก าหนดไวใ้น
รัฐธรรมนูญ แต่ก็มีบางประเทศท่ีในรัฐธรรมนูญไม่ไดก้ล่าวถึงเร่ืองน้ีไวเ้ลย แต่ไปปรากฏอยูเ่ฉพาะ
ในกฎหมายเลือกตั้ง เช่น ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสิงคโปร์ เป็นตน้ 
 2)  เหตุผลของการก าหนดใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี 
 การบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้งโดยการก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี เหตุผลใน
อดีตสืบเน่ืองมาจากเม่ือมีการปฏิวติัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ. 1789 ถือว่าการปฏิวติันั้นเป็นชัยชนะของ
ประชาชนต่อพระมหากษตัริยใ์นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยจึ์งให้อ านาจการปกครองประเทศ
ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเลือกตั้งและการเป็นผูแ้ทนพร้อมๆ กนั และเพื่อยบัย ั้งไม่ให้ประชาชนใช้
สิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้อ านาจอธิปไตยเสียงเอง พวกชนชั้นมัง่คัง่ ชนชั้นศกัดินา จึงก าหนดให้การ
เลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีและบงัคบัใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้งภายใตห้ลกัการอ านาจอธิปไตยของชาติเพื่อตดั
สิทธิการเลือกตั้งของประชาชน โดยก าหนดขอ้จ ากดัในดา้นคุณสมบติัของประชาชนท่ีจะมีสิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้ง จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีฐานะดีและมีการศึกษาสูงเท่านั้น แต่เหตุผลของการบงัคบัให้
ไปออกเสียงเลือกตั้งโดยการก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีในปัจจุบนัมีเหตุผลแตกต่างจากเดิม 
โดยมีเหตุผลส าคญัหลายประการต่างๆ ดงัน้ี 
 (1) ความไม่สนใจในการเลือกตั้งของประชาชน 
 เป็นเหตุผลท่ีส าคญัในปัจจุบนัท่ีท าให้ตอ้ง มีการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้ง เพราะ
การมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปออก
เสียงเลือกตั้งกนันอ้ย แสดงให้เห็นถึงความไม่สนใจในทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงความสนใจ
ทางการเมืองน้ีเป็นหลกัส าคญัมากในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การบงัคบัให้ไปออกเสียง
เลือกตั้ งและเพื่อป้องกันและขัดขวางการแพร่ขยายของการละเวน้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งของ
ประชาชนอีกประการหน่ึง 
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 (2)  เพื่อใหจ้  านวนผูไ้ปออกเสียงเลือกตั้งสูงข้ึน 
 อีกเหตุผลหน่ึงของการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้งเพื่อท่ีจะให้จ  านวนผูไ้ปลงคะแนน
เสียงสูงข้ึน เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเรียกร้องให้ประชาชนสนใจท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีในทาง
การเมืองและจ านวนผูม้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมีมากน้อยเท่าใดยอ่มเป็นเคร่ืองวดัความสนใจ
ทางการเมืองของประชาชน ซ่ึงความสนใจในทางการเมืองน้ีเป็นหลกัส าคญัมากในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย เพราะรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองโดยเสียง           
ขา้งมาก ดงันั้น การบงัคบัใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้งจะสามารถท าใหค้นจ านวนมากไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งซ่ึงเป็นการสนบัสนุนหลกัการว่าด้วยเสียงขา้งมากในระบอบประชาธิปไตย และเป็นการ
แสดงความคิดเห็นโดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ตรงตามหลกัเกณฑ์การเป็นตวัแทน ซ่ึงความ
ต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนส่วนใหญ่ และอาจท าให้ผู ้ได้รับเลือกตั้ งไม่ส านึกในความ
รับผดิชอบในการเป็นผูแ้ทน 
 (3)  การใหก้ารศึกษาทางการเมืองของประชาชน 
 เหตุผลท่ีส าคญัอีกเหตุผลหน่ึงท่ีบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้ง คือ การบงัคบัให้ไปออก
เสียงเลือกตั้ง จะเป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้การศึกษาทางการเมืองท่ีตนอาศยัอยู่ เพราะการคาดหวงัจะ
ให้ระบบการเมืองของประเทศพฒันาอย่างมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ระบอบประชาธิปไตยนั้น พลเมืองของประเทศจะตอ้งเป็นผูท่ี้ต่ืนตวัและรู้จกัเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การออกเสียงเลือกตั้ง 
 (4)  สร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 
 เหตุผลของการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้ง ประการสุดทา้ย เพื่อสร้างจิตส านึกการมี
ส่วนร่วมในการปกครองประเทศเพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกวา่การไปออกเสียงเลือกตั้งเป็นเร่ือง
ส่วนรวม เป็นเร่ืองของประเทศชาติ ประชาชนต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีต้องมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง เปรียบเหมือนหนา้ท่ีอ่ืนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหนา้ท่ีในการรับราชการทหาร หน้าท่ีช าระ
ภาษีอากร หรือหนา้ท่ีในการไปเป็นพยานในศาล เป็นตน้ 
  
 

DPU



 
บทที ่3 

ระบบการเลอืกตั้ง ระบบการลงคะแนนเลอืกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมายไทย     
และระบบการเลอืกตั้ง ระบบการลงคะแนนเลอืกตั้งล่วงหน้า 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 

การเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของประชาชนทุกคนในรัฐ โดยประชาชนทุกคนท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง
จะตอ้งไปท าหนา้ท่ีในการเลือกผูแ้ทนของตนมาปฏิบติัหนา้ท่ีในสภา หากประชาชนคนใดท่ีมีสิทธิ
เลือกตั้งแล้วไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง บุคคลนั้นก็เสียสิทธิบางประการท่ีกฎหมายก าหนดไว ้ส่วนท่ี
ประชาชนคนนั้นจะเลือกหรือไม่เลือกใครนั้นยงัคงเป็นสิทธิอยู ่แต่ส าหรับการเลือกตั้งล่วงหนา้นั้น
เป็นการท่ีรัฐด าเนินการให้ประชาชนท่ีมีเหตุผลจ าเป็นบางประการเขาไม่สามารถไปใชสิ้ทธิในวนั
เลือกตั้งตามท่ีก าหนดได ้รัฐจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีมีเหตุผลจ าเป็นบางประการสามารถมาใช้
สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ได ้ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้ประชาชนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งเหล่านั้นตอ้งเสียสิทธิของตนไป 
โดยเน้ือหาส าคญัในบทน้ีผูเ้ขียนจะกล่าวถึงระบบการเลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายไทยระบบการ
เลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 
3.1  ระบบเลอืกตั้งและระบบการลงคะแนนเลอืกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมายไทย 
  กฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยตั้งแต่ก่อนพุทธศกัราช 2475 จนมาถึงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 จนถึงก่อน
พุทธศกัราช 2540 ไม่มีการก าหนดเก่ียวกบัการเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งการเลือกตั้งล่วงหนา้
เอาไว ้ท าให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ียา้ยไปท างานอยู่ต่างท่ี หรือยา้ยท่ีอยู่ไปแล้วแต่ยงัไม่ได้มีการแจ้ง
เปล่ียนแปลงทางทะเบียน ตอ้งหยุดงานแลว้เดินทางกลบัภูมิล าเนาของตนเพื่อมาเลือกตั้ง ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมิไดอ้าศยัอยูต่ามภูมิล าเนาเดิมของตน และส่งผลกระทบต่อจ านวนผูม้า
ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ดงันั้น เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง กฎหมายจึงก าหนดให้การเลือกตั้ง
มิใช่เพียงสิทธิอีกต่อไปท่ีบุคคลใดจะไม่ออกไปใชสิ้ทธิของตนก็ได ้ก าหนดให้การใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
เป็นหนา้ท่ีของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่ออกไปท าหนา้ท่ีของตนมีผลท าให้เสียสิทธิตามกฎหมาย ซ่ึง
การเลือกตั้งล่วงหน้านั้นปรากฏข้ึนคร้ังแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2540 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
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สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 คือ กฎหมายหลกัท่ีก าหนดหลกัการและกฎเกณฑ์การเลือกตั้ง ภายใต้
ความมุ่งหมายของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ท่ีจะแกไ้ขปัญหาการเมืองทั้งระบบ โดยมี
หลกัการของการปฏิรูประบบการเมือง คือ 
  ประการแรก การปฏิรูปทางการเมืองต้องแก้ไขปัญหาของระบบการเมืองทั้งระบบ 
ไม่ใช่จุดใดจุดหน่ึง โดยหยิบยกปัญหาทุกปัญหาท่ีระบบการเมืองนั้นๆ ประสบอยู่เช่นท่ีกล่าวถึง    
มาพิจารณา และหามาตรการแกไ้ขทั้งระบบใหส้อดคลอ้งกนัไม่ใช่แกไ้ขท่ีจุดใดจุดเดียวแลว้ไปสร้าง
ปัญหาใหจุ้ดอ่ืน 
  ประการท่ีสอง  การปฏิรูปทางการเมืองมีจุดมุ่งหมายสร้างความสุจริตและประสิทธิภาพ
ทางการเมืองความสุจริตและประสิทธิภาพเป็นจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปทางการเมือง ตอ้งปฏิรูป
ระบบให้ขจดัความทุจริตทุกรูปแบบ สร้างเสถียรภาพทางการเมืองและส่งเสริมประสิทธิภาพของ
องคก์รทางการเมือง 
  ประการท่ีสาม ในการปฏิรูปทางการเมืองตอ้งยกร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ (organic law) ในคราวเดียวกนัให้แกไ้ขระบบเป็นแผง (package) เพื่อสร้างความสุจริต
และประสิทธิภาพให้ระบบการเมือง การแกไ้ขรัฐธรรมนูญอาจไม่ใช่การปฏิรูปทางการเมืองเลยถา้
ไม่มีลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี การน ารัฐธรรมนูญมาท าใหร้ะบบรัฐสภามีเหตุผล สามารถลดการ
ทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพ เรียกวา่ “แนวทางรัฐธรรมนูญนิยม” หรือ คอนสติติวชัน่แนลลิสม ์
  ประการสุดท้าย  การปฏิ รูปการ เ มืองดังก ล่ าวยึดระบบประชา ธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขเป็นกรอบหลกั โดยมุ่งปรับปรุงระบบรัฐสภาแบบลา้สมยัให้เป็น
ระบบรัฐสภาแบบทนัสมยัและมีเหตุผล (rationalized parliamentary system) 
  ดว้ยสภาพขอ้เทจ็จริงของปัญหาเก่ียวกบักระบวนการเขา้สู่การเมืองของนกัการเมืองท่ีมี
อยู่มาก่อนหน้ารัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ซ่ึงได้ถูกสะทอ้นให้เห็นอย่างเด่นชัดในเอกสารกรอบ
เบ้ืองต้นท่ีใช้ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วมก าหนดรัฐธรรมนูญโดย
ประชาชนของ สสร. พ.ศ. 2540 ท่ีสามารถสรุปรวมไวอ้ยา่งครบถว้นจนเห็นภาพปัญหาทั้งหมดว่า 
ระยะเวลาท่ีผ่านมาระบบการเมืองไม่ไดรั้บความเช่ือถือจากประชาชนโดยทัว่ไป เพราะระบบการ
คดัเลือกคนเข้าสู่การเมืองเป็นระบบท่ีใช้เงินเป็นใหญ่ทั้งในการเลือกตั้งและในพรรคการเมือง 
“ธุรกิจการเมือง” เช่นน้ีย่อมไม่เอ้ืออ านวยให้คนดีมีความสุจริตและมีความสามารถไดรั้บเลือกตั้ง
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมืองได้ นอกจากต้องยอมตนลงเป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจการเมืองท่ี
ครอบง าสถาบนัการเมืองทั้งหลายอยู่ ยิ่งกว่านั้นรัฐบาลท่ีจดัตั้ งข้ึนหลังเลือกตั้งก็มีลักษณะเป็น
รัฐบาลผสมหลายพรรค สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรก็แข่งขนักนัเป็นรัฐมนตรี มีระบบโควตา้และกลุ่ม
ในพรรค เป็นเหตุให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพและนายกรัฐมนตรีในฐานะผูน้ ารัฐบาลก็ตกอยู่ภายใต้
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ความกดดนัของพรรคตนเองและพรรคร่วมรัฐบาล จึงไม่อาจแสดงภาวะผูน้ าในการบริหารประเทศ
และแก้ปัญหาของประชาชนได้ แม้มีการเลือกตั้งใหม่บุคลากรทางการเมืองก็คงเปล่ียนแปลง     
น้อยมาก และรัฐบาลใหม่ก็อยู่ไดไ้ม่นาน ประสิทธิภาพในการบริหารบา้นเมืองจึงไม่เกิดข้ึน จาก
สภาพปัญหาดงักล่าวจึงน ามาสู่การปฏิรูปกระบวนการเขา้สู่การเมืองตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 
และการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. 2541 และต่อมาเม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 มีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัของกระบวนการเขา้สู่การเมืองบางประการซ่ึงจะไดก้ล่าวใน
หวัขอ้ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พุทธศกัราช 2550 ต่อไป 
 3.1.1  ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พุทธศกัราช 2550 
  การเลือกตั้งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย เพื่อให้ได้มาซ่ึงบุคคลเขา้ไปท าหน้าท่ีในการปกครองประเทศไทย อาทิ สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรไทย, วฒิุสภาไทย, ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร, ผูว้า่เมืองพทัยา และผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ 
ดว้ยการใหป้ระชาชนออกเสียงเลือกบุคคลท่ีเห็นสมควร  
  ประเทศไทยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปมาแล้ว 25 คร้ัง 
นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นตน้มา โดยคร้ังล่าสุดมีข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2554 
  ส าหรับประเทศไทย การเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของพลเมืองชาวไทย และตั้งแต่ พ.ศ. 2540 
เป็นตน้มา อ านวยการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีเป็นอิสระ 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 บญัญติัหลักเกณฑ์ และ
วิธีการเลือกตั้ง โดยหลกัทัว่ไปคล้ายคลึงกบัการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช  2540 กล่าวคือ มาตรา 93 วรรคสอง ก าหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลบั ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการพื้นฐานของ
การเลือกตั้ง 2 ประการ กล่าวคือ การเลือกตั้งโดยตรงเป็นกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูแ้ทนของตนได้
โดยตรง และผลของคะแนนเสียงเป็นตวัก าหนดวา่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดหรือพรรคการเมืองใด
ไดรั้บการเลือกตั้ง ส่วนการเลือกตั้งโดยใชว้ิธีการลงคะแนนเสียงแบบลบั เป็นการออกเสียงเลือกตั้ง
โดยไม่ให้ผู ้ใดทราบได้เลยว่าผู ้มี สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งแต่ละคนตัดสินใจเลือกใคร ซ่ึงมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการป้องกนัการใชอิ้ทธิพลบงัคบัหรือกระท าการใด ๆ ใหล้งคะแนนเสียงตามท่ี
ตอ้งการ อนัเป็นวธีิการเพื่อใหก้ารเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรี 
  หลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไป ปรากฏในมาตรา 99 ท่ีก าหนดให้ผูมี้สัญชาติไทยทุกคน      
มีสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงการก าหนดคุณสมบติัอ่ืน ๆ นอกจากเป็นผูมี้สัญชาติไทย เช่น ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากวา่ 
18 ปีบริบูรณ์ และตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนันบั
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ถึงวนัเลือกตั้ง ก็เป็นกรณีไม่ขดัต่อรัฐธรรมนูญเน่ืองจากเป็นการจ ากดัสิทธิในการเลือกตั้งท่ีมีเหตุผล
และสามารถอธิบายได ้
  ส าหรับหลกัการพื้นฐานการเลือกตั้งอ่ืน ๆ เช่น หลกัการเลือกตั้งตามก าหนดระยะเวลา
เป็นไปตามมาตรา 104 และมาตรา 117 คือ สภาผูแ้ทนราษฎรมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี ส่วน
วฒิุสภามีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี ซ่ึงเม่ือครบก าหนดวาระดงักล่าวก็ตอ้งจดัให้มีการเลือกตั้งใหม่
เวน้แต่จะมีการยุบสภา และหลกัการเลือกตั้งอย่างแทจ้ริง รวมถึงกรณีการใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 
ซ่ึงโดยหลกัทัว่ไปเก่ียวกบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง และผลของ
การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านั้น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550 และ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภาบญัญติั พ.ศ. 2550 มีหลกัเกณฑค์ลา้ยคลึงกนั 
  อยา่งไรก็ตาม หลกัการของกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งไดมี้การเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญั
อีกคร้ังโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ
วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ซ่ึงแมจ้ะมี
บางเร่ืองท่ียงัคงหลกัการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ไวก้็ตาม แต่เน่ืองจาก
การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ.2550 ได้ด าเนินการบนพื้นฐานของความมุ่งหมายท่ีจะแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้บงัคบัรัฐธรรมนูญฉบบัปี 2540 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ   
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 จึงได้มีการปรับปรุง
หลกัการส าคญัของกระบวนการเขา้สู่การเมืองบางประการ จนน ามาสู่ขอ้ถกเถียงในทางวิชาการ   
ถึงความเหมาะสมในการปรับปรุงแกไ้ขดงักล่าวพอสมควร 

1)  สาระส าคัญของบทบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 

หลงัจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พุทธศกัราช 25541 ซ่ึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ทั้งประเทศรวม 500 คน แบ่งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งจ  านวน 375 คน และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบบญัชีรายช่ือจ านวน 125 คน 
                                                 

1 เหตุผลในการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการ
สมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย เพ่ือใหก้ารเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นไปตามหลกัการบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และท าใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งตรารัฐธรรมนูญน้ี 
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โดยมีเจตนารมณ์ท่ีค านึงถึงสิทธิและความเสมอภาคในการเลือกตั้ง ไม่วา่จะอยูใ่นภูมิล าเนาใด พื้นท่ี
ใด เขตใด ก็จะมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการไปใชสิ้ทธิเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจึงก าหนดให้ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งทุกคนทุกเขตเลือกตั้ง เลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบ
บญัชีรายช่ือไดอ้ยา่งละหน่ึงหมายเลขอยา่งเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ  

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์  ทรงเป็น
ประมุข ค าวา่ “ประชาธิปไตย” แปลวา่ “ประชาชนเป็นใหญ่” คือการท่ีประชาชนมีอ านาจอธิปไตย
หรือมีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แต่ประชาชนทั้ง 64 ลา้นคน จะเขา้ไปปกครองบริหาร
ประเทศทั้งหมดดว้ยตนเองย่อมเป็นไปไม่ได ้จึงตอ้งมอบอ านาจอธิปไตยให้แก่ตวัแทนท่ีตนเลือก
เพื่อให้ไปท าหนา้ท่ีแทนทั้งดา้นนิติบญัญติัและดา้นการบริหาร ดงันั้น กระบวนการเลือกตั้งท่ีสุจริต 
โปร่งใส และเท่ียงธรรม เป็นท่ียอมรับของประชาชนจึงมีความส าคญั ไม่เพียงแต่จะเป็นหลกัประกนั
วา่ตวัแทนท่ีเลือกเขา้ไปมีความชอบธรรมเพราะไดรั้บเลือกตั้งมาจากประชาชนเท่านั้น แต่ประชาชน
ยงัจะไดผู้แ้ทนท่ีดี มีความสามารถ รู้งาน รู้หนา้ท่ีสามารถท างานดา้นนิติบญัญติัและดา้นการบริหาร
แทนประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และอยา่งซ่ือสัตย ์สุจริต อีกดว้ย 

ภายใต้สถานการณ์ของประเทศท่ีน่าเป็นห่วง ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และปัญหา
ทางการเมืองท่ีประชาชนบางกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกนั รวมทั้งปัญหาด้านความมัน่คงของ
ประเทศอนัเป็นภยัคุกคามใหญ่หลวงในเวลาน้ี เราก าลงัมีการเลือกตั้ง ส.ส.ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่าง
ไปจากเดิม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทย (ส.ส.) คร้ังน้ี จึงเป็นโอกาสดีท่ีประชาชน
จะได้ตัดสินใจอีกคร้ังหน่ึงว่าจะเลือกผูส้มัครคนใดให้เป็น ส.ส.และเลือกนโยบายของพรรค
การเมืองใดในการแก้ไขปัญหาของประเทศ หากประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งพร้อมใจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งอยา่งพร้อม เพรียงกนั ไม่วา่ผลการเลือกตั้งจะเป็นอยา่งไร ยอ่มหมายถึงประชาชนส่วนใหญ่
ไดต้ดัสินใจเลือกแลว้และไดแ้สดงเจตนารมณ์อย่างแรงกลา้ท่ีตอ้งการให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใด
หรือพรรคการเมืองใด เขา้ไปแกไ้ขปัญหาและระงบัความขดัแยง้ต่างๆ ใหห้มดไปจากประเทศไทย 

ดงันั้น การตดัสินใจเลือกใคร พรรคการเมืองใด หรือแมแ้ต่การตดัสินใจ ไม่เลือกใคร
หรือพรรคการเมืองใดเลย จึงเป็นการตดัสินใจคร้ังส าคญัของประชาชนผูไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งท่ี
จะต้องพิจารณาให้ลึกซ้ึงอย่างมีเหตุผล โดยเลือก “คนดี มีความสามารถ ซ่ือสัตย์สุจริต เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน” ใหเ้ขา้ไปบริหารบา้นเมือง เพื่อประโยชน์สุขของพวกเราทุกคน  

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทย (ส.ส.) คร้ังท่ีผา่นมาจดัข้ึนเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 3 
กรกฎาคม 2554 นับเป็นการเลือกตั้ ง ส.ส.คร้ังแรกหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย แกไ้ข เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พุทธศกัราช 2554 โดยเป็นการเลือกตั้งคร้ังท่ีผา่นมา
เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไปคร้ังท่ี 24 ภายใตรั้ฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้มีข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ตาม
ความในพระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 ท่ีให้ยุบสภาผูแ้ทนราษฎรเสีย ณ วนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2554 ปรากฏว่า มีผูมี้สิทธ์ิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธ์ิทั้งส้ิน 75.03% จากจ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ง 46,921,682 คน พรรคท่ีไดรั้บเลือกตั้ง ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือมากท่ีสุดคือ พรรคเพื่อไทย 
15,744,190 คะแนน และรองลงมาคือ พรรคประชาธิปัตย ์11,433,501 คะแนน โดยผูใ้ชสิ้ทธ์ิเลือก
พรรคเพื่อไทย คิดเป็น 23% ของจ านวนประชากรไทยในปี 2554 ผลปรากฏวา่พรรคเพื่อไทยไดท่ี้นัง่
ผูแ้ทนราษฎรเกินก่ึงหน่ึง 265 ท่ีนบัเป็นคร้ังท่ีสองในรอบทศวรรษท่ีมีพรรคการเมืองไดรั้บคะแนน
เสียงเกินก่ึงหน่ึงในสภาผูแ้ทนราษฎร และนางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรเป็นวา่ท่ีนายกรัฐมนตรีหญิงคน
แรกของประเทศไทยส่วนพรรคประชาธิปัตยไ์ดเ้ป็นพรรคฝ่ายคา้นหลกั โดยไดท่ี้นัง่ผูแ้ทนราษฎร 
159 ท่ี2 

สาระส าคญัเก่ียวกบัการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 รวมถึงฉบบัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พุทธศกัราช 2554 มีสาระส าคญัดงัน้ี 

(1)  หนา้ท่ีของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
1.  พิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีเขา้ไปบริหารประเทศ 
2.  พิจารณาออกกฎหมาย 
3.  ควบคุมและตรวจสอบการบริหารราชการแผน่ดิน สามารถท าการตั้งกระทูถ้าม 

เสนอญตัติ อภิปรายทัว่ไป อภิปรายไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือคณะ 
4.  พิจารณาอนุมติังบประมาณแผน่ดินอยา่งเป็นธรรมเพื่อใชใ้นการพฒันาประเทศ 

และควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณของรัฐบาลใหมี้ประสิทธิภาพและโปร่งใส 
5.  เป็นปากเสียงของประชาชน น าปัญหาของประชาชนเสนอใหรั้ฐบาลแกไ้ข 

(2)  ท่ีมาของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พุทธศกัราช 2554 

ก าหนดให้มี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) มีจ านวน 500 คน มาจากการเลือกตั้ง 2 แบบ ไดแ้ก่ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.)แบบแบ่งเขต จ านวน 375 คน และ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) 
แบบบญัชีรายช่ือ จ านวน 125 คน3 

 
                                                 

2 “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรไทยเป็นการทัว่ไป_พ.ศ._2554” เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2556  
จาก  http://th.wikipedia.org/wiki/การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการท่ัวไป_พ.ศ._2554 

3 ราชกิจจานุเบกษา, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 1) พทุธศกัราช 2554 เล่ม 
128, ตอน 13ก, 4 มีนาคม พ.ศ. 2554, หนา้ 1 
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http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/013/1.PDF
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1. สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต   
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขต คือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ท่ีมาจากเขต

เลือกตั้งโดยการแบ่งเขตเลือกตั้งประเทศออกเป็น 375 เขต ซ่ึงจงัหวดัไหนจะมีก่ีเขตและมีจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แบบแบ่งเขตจ านวนเท่าใด เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประกาศก าหนด โดยเกิดจากการค านวณราษฎรทั้งประเทศตามหลกัฐานทะเบียนราษฎร ท่ีประกาศ
ปีสุดทา้ยก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเฉล่ียดว้ยจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 375 คน เช่น ราษฎรทั้ง
ประเทศ จ านวน 63,878,267 ลา้นคน หารดว้ย 375 ก็จะไดค้่าเฉล่ียราษฎร 170,342 คน ต่อ ส.ส. 1 
คน หลกัการน้ีมาจากเหตุผลท่ีวา่ แต่ละเขตเลือกตั้งควรมีสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวนเท่าเทียม
กนั โดยประชาชนหน่ึงคนมีหน่ึงเสียงเท่ากนั มีความเสมอภาคกนั ไม่วา่จะมีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีใด 
หรือจะยากดีมีจนก็มีสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัในการเลือกตวัแทน  

การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตให้ท าเคร่ืองหมาย X กากบาทเลือกได้
เพียงหมายเลขเดียวหรือเบอร์เดียว ดงัท่ีเรียกวา่ “เขตเดียว-เบอร์เดียว” 

2.  สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.).แบบบญัชีรายช่ือ มีจ านวน 125 คน 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ มีจ านวน 125 คน สมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎร (ส.ส.) แบบบญัชีรายช่ือ คือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ท่ีมาจากการเลือกตั้งในแบบ
บญัชีรายช่ือโดยพรรคการเมืองท่ีส่งผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.).แบบบญัชีรายช่ือจะ
จดัท าบญัชีรายช่ือผูส้มคัรไว ้เพียงบญัชีเดียว เรียงล าดบัไวจ้  านวนไม่เกิน 125 รายช่ือ 

การลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) แบบบญัชีรายช่ือ ให้ท า
เคร่ืองหมาย X กากบาท เลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงเพียงพรรคเดียว ได้เพียง
หมายเลขเดียว หรือเบอร์เดียว นัน่ก็หมายถึงผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งไดต้ดัสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร (ส.ส.) แบบบญัชีรายช่ือในสังกดัของพรรคการเมืองท่ีช่ืนชอบนัน่เอง ส่วนท่ีวา่พรรคใดจะ
ไดส้มาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) แบบบญัชีรายช่ือจ านวนเท่าใดก็ข้ึนกบัวา่พรรคนั้นๆ จะไดรั้บ
คะแนนเป็นจ านวนมากน้อยเท่าใด โดยผูท่ี้จะไดรั้บเลือกตั้งตอ้งมาจากบญัชีรายช่ือเรียงตามล าดบั
จนกวา่จะครบจ านวน สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) แบบบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองไดรั้บ โดย
มีวธีิการค านวณ ดงัน้ี 

(3)  วธีิค  านวณจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บเลือกตั้ง 
1.  น าจ านวนคะแนน ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน ให้แก่

พรรคการเมืองทุกพรรคมารวมกนั 
2.  ผลลพัธ์ตามขอ้ 1) หารดว้ยจ านวนส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ 125 คน จะไดค้ะแนน

เฉล่ีย ส าหรับ ส.ส. 1 คน (ดูวธีิหาค่าคะแนนเฉล่ียต่อจ านวน ส.ส. 1 คน) 
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    คะแนนรวมของทุกพรรคการเมือง 
              __________________________________  =    คะแนนเฉล่ีย/ส.ส.แบบ

บญัชีรายช่ือ 1 คน 
                       125 
3.  ผลลพัธ์ตามขอ้ 2) ไปหารคะแนน ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือของแต่ละพรรค

การเมืองก็จะไดจ้  านวน ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือของแต่ละพรรค 
4.  ตามขอ้ 3) ถา้ได ้ส.ส.ไม่ครบ 125 คน ให้ดูวา่พรรคการเมืองใดมีเศษเหลือมาก

ท่ีสุดก็จะไดจ้  านวนส.ส.ท่ีเหลือไป 1 ท่ีนัง่ หากยงัไม่ครบอีกก็จะจดัสรรท่ีนัง่ให้พรรคการเมืองท่ีมี
เศษรองลงไปเร่ือยๆจนกวา่จะได ้ส.ส.ครบจ านวน 125 คน   
 
ตารางที่ 3.1 แสดงตวัอย่างเขตเลือกตั้ง ส.ส.ทัว่ไป มีพรรคการเมืองส่งผูส้มคัรแบบบญัชีรายช่ือ 
รวม 8 พรรค และแต่ละพรรคมีคะแนนรวมทั้งประเทศ ดงัน้ี 

 ที่ พรรค
การเมือง 

ได้คะแนน จ านวน ส.ส. จาก
ค านวณคร้ังแรก 

เหลอืเศษ จ านวน ส.ส. ทีไ่ด้ 
เพิม่จากการ
ค านวณ 

ส.ส.แบบ 
บัญชีรายช่ือทั้งส้ิน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

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

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

52 
34 
11 
11 
6 
6 
1 
- 

.066115 

.917355 

.983471 

.570247 
.4049586 
.1983471 
.2396694 
.6198347 

- 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
1 

52 
35 
12 
12 
6 
6 
1 
1 

  121 - 4 125 
***หมายเหตุ: 

จากตวัอย่างจะเห็นไดว้่า ผลการค านวณคร้ังแรกได ้ส.ส. 121 คน ดงันั้น จ านวน 
ส.ส. อีก 4 คนท่ีเหลือ จะมาจาก 4 พรรคการเมืองท่ีไดค้ะแนนเหลือเศษมากท่ีสุด พรรคละ 1 คน ไล่
เรียงตามล าดบัคือ พรรค ค. พรรค ข. พรรค ซ. และ พรรค ง.โดยมีการค านวณ ดงัน้ี 

1. รวมคะแนนทุกพรรค 30,250,000 คะแนน (ขอ้ 1) 
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2. คะแนนเฉล่ีย ต่อ ส.ส. 1 คน คือ คะแนนรวมทุกพรรคในเขต หารดว้ย 125 กรณี
น้ีคือ 30,250,000 คะแนน หารดว้ย 125 เท่ากบั 242,000 คะแนน (ขอ้2) 

คะแนนรวมของแต่ละพรรคหารดว้ยคะแนนเฉล่ีย ผลท่ีไดคื้อจ านวน ส.ส.  ของ
พรรคในเขตนั้นๆ หากค านวณแลว้ได ้ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือไม่ครบ 125 คน ให้น าเศษของคะแนน
ท่ีแต่ละพรรคการเมืองไดรั้บมาจดัล าดบัจนครบ (ขอ้3) 

ตวัอย่าง : พรรค ก. ไดค้ะแนน 12,600,000 คะแนน หารดว้ย 242,000 ไดผ้ลลพัธ์
เท่ากบั 52.66115 ก็จะได ้ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือจ านวน 52 คน เหลือเศษ 66,115 คะแนน 

(4)  คุณสมบติัของผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.). 
1. มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 
2. มีอายไุม่ต  ่ากวา่ 25 ปีบริบูรณ์ในวนัเลือกตั้ง 
3. จบการศึกษาไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรี (เวน้แต่เคยเป็น ส.ส.หรือ ส.ว.) 
4. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนบัถึงวนัเลือกตั้ง ติดต่อกนัไม่น้อย

กวา่ 90 วนั (การเลือกตั้ง ส.ส. คร้ังน้ีเป็นกรณียบุสภาผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรค
การเมืองหน่ึงเพียงพรรคเดียวเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั นบัถึงวนัเลือกตั้ง) 

(5)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งจดัข้ึนภายใตสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งทัว่ไป (universal suffrage) ตาม

ความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 อยา่งไรก็ตาม มีขอ้ก าหนดคุณสมบติั
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยูบ่างประการ 

1.  มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี 
2.  มีอายไุม่นอ้ยกวา่ 18 ปีบริบูรณ์ในวนัท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
3.  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 90 วนันบัถึงวนั

เลือกตั้ง 
4.  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือ

นกับวช, ตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง, ตอ้งไม่ถูกคุมขงัดว้ยหมายของศาลหรือค าสั่งท่ี
ชอบดว้ยกฎหมาย และตอ้งไม่วกิลจริต จิตฟ่ันเฟือนหรือไม่สมประกอบ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีหากผูมี้
สิทธิเลือกตั้งไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ตอ้งแจง้เหตุท่ีท าใหไ้ม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ดงัน้ี 

1.  มีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งเดินทางไปพื้นท่ีห่างไกล 
2.  เจบ็ป่วย พิการ สูงอาย ุไม่สามารถไปใชสิ้ทธิได ้
3.  พิการ หรือสูงอายแุละไม่สามารถเดินทางไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
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4.  เดินทางออกนอกราชอาณาจกัร 
5.  มีถ่ินท่ีอยูห่่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกวา่ 100 กม. 
6.  มีเหตุสุดวสิัยอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
วิธีการแจง้เหตุ ระหวา่งก่อนวนัเลือกตั้ง 7 วนั จนถึงหลงัวนัเลือกตั้ง 7 วนั ซ่ึงมี

ขั้นตอนดงัน้ี 
1. กรอกแบบฟอร์มหนงัสือแจง้เหตุท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้(ส.ส. 28) โดย

ระบุหมายเลขประจ าตวัประชาชน และท่ีอยูต่ามหลกัฐานทะเบียนบา้น 
2. แนบหลกัฐานเหตุจ าเป็นท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
3. ยืน่ต่อนายทะเบียนอ าเภอและนายทะเบียนทอ้งถ่ินท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นได ้3 

วธีิการ คือ1) ยืน่ดว้ยตนเอง 2) มอบหมายบุคคลอ่ืนไปยืน่แทน 3) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 
อย่างไรก็ดี เม่ือผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งไม่ไปเลือกตั้ ง โดยไม่แจ้งเหตุ รัฐธรรมนูญ

ก าหนดใหต้อ้งเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติั 3 ประการ คือ 
1. เสียสิทธิการยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส). และ

สมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) 
2. เสียสิทธิการสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส). และสมาชิก

วฒิุสภา (ส.ว.), สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและสิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรร
หาเป็นสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.), 

3. เสียสิทธิการสมคัรรับเลือกเป็นก านนั และผูใ้หญ่บา้น 
โดยสิทธิทั้ง 3 ประการ จะไดก้ลบัคืนมาเม่ือไปใช้สิทธิการเลือกตั้งอย่างใดอยา่ง

หน่ึง ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งระดบัชาติหรือทอ้งถ่ิน 
(6)  เขตเลือกตั้ง 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเม่ือปี พ.ศ. 2550 ก่อนหนา้น้ีนั้นเป็นแบบ 
“เขตเดียวสามเบอร์” คือมีการแบ่งเขตเลือกตั้งโดยท่ีการแบ่งเขตนั้นแต่ละเขตจะมีจ านวนประชากร
ในเขตท่ีต่างกนั ดงันั้นแต่ละเขตจะมีจ านวนผูแ้ทนได้ไม่เท่ากนั ตั้ งแต่ 1-3 คน ตามขนาดของ
ประชากรในเขต ซ่ึงผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถกาบตัรเลือกผูส้มคัรไดจ้  านวน เท่ากบัจ านวน
ผูแ้ทนในเขตของตน แต่การเลือกตั้งผูแ้ทนในคร้ังน้ี แบบแบ่งเขตในคร้ังน้ีมีรูปแบบการลงคะแนน
เป็นแบบ “เขตเดียวเบอร์เดียว” คือ การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นจะแบ่งเป็น 375 เขต โดยยึดหลกัให้แต่
ละเขตนั้นมีจ านวนประชากรท่ีใกลเ้คียงกนัให้มากท่ีสุด ดงันั้นในแต่ละเขตจะมีผูแ้ทนไดเ้ขตละ 1 
คนอยา่งเท่าเทียมกนั และผูมี้สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง สามารถกาบตัรเลือกผูส้มคัรไดเ้พียงคนเดียวแต่
ละจงัหวดั มีจ  านวนเขตเลือกตั้งดงัต่อไปน้ี 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550


77 
 

ตารางที ่3.2 แสดงจ านวนเขตเลือกตั้งในแต่ละจงัหวดั 

พืน้ที่ จ านวน ส.ส. 

กรุงเทพมหานคร  33 

จงัหวดันครราชสีมา 15 

จงัหวดัอุบลราชธานี  11 

จงัหวดัเชียงใหม่, จงัหวดัขอนแก่น 10 

จงัหวดัอุดรธานี, จงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดับุรีรัมย ์ 9 

จงัหวดัชลบุรี, จงัหวดัร้อยเอ็ด, จงัหวดัศรีสะเกษ, จงัหวดัสุรินทร์ และจงัหวดั
สงขลา 

8 

จงัหวดัชยัภูมิ, จงัหวดัเชียงราย, จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัสกลนคร 7 

จงัหวดันครสวรรค์, จงัหวดันนทบุรี, จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จงัหวดัปทุมธานี, 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

6 

จงัหวดักาญจนบุรี, จงัหวดันครปฐม, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา,  
จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัมหาสารคาม, จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสุพรรณบุรี 

5 

จงัหวดัก าแพงเพชร, จงัหวดัฉะเชิงเทรา, จงัหวดัตรัง, จงัหวดันครพนม, จงัหวดั
นราธิวาส, จงัหวดัปัตตานี, จงัหวดัระยอง, จงัหวดัลพบุรี, จงัหวดัล าปาง, จงัหวดั
เลย, จงัหวดัสระบุรี และจงัหวดัสุโขทยั 

4 

จงัหวดักระบ่ี, จงัหวดัจนัทบุรี, จงัหวดัชุมพร, จงัหวดัตาก, จงัหวดัน่าน, จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์จงัหวดัปราจีนบุรี, จงัหวดัพะเยา, จงัหวดัพทัลุง, จงัหวดัพิจิตร, 
จงัหวดัอุตรดิตถ์, จงัหวดัเพชรบุรีจงัหวดัแพร่, จงัหวดัยโสธร, จงัหวดัยะลา, 
จงัหวดัสมุทรสาคร, จงัหวดัสระแกว้, จงัหวดัหนองคาย และจงัหวดัหนองบวัล าภู 

3 

จงัหวดัชยันาท, จงัหวดัภูเก็ต, จงัหวดัมุกดาหาร, จงัหวดัล าพนู, จงัหวดัสตูล 
จงัหวดัอ่างทอง, จงัหวดัอ านาจเจริญ, จงัหวดัอุทยัธานี และจงัหวดับึงกาฬ 

2 

จงัหวดัตราด, จงัหวดันครนายก, จงัหวดัพงังา, จงัหวดัแม่ฮ่องสอนจงัหวดัระนอง
,จงัหวดัสิงห์บุรี และจงัหวดัสมุทรสงคราม 

1 

 

DPU

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
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(7) หลกัในการตดัสินใจเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.). 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.).แบบแบ่งเขต เลือกคนท่ีรัก คนเดียวในดวงใจ ควร

มีลกัษณะ เช่น เป็นคนดี มีความสามารถ มีประวติัส่วนตวั และผลงานท่ีผ่านมาดีเป็นท่ียอมรับ    
กลา้ต่อสู้เพื่อความถูกตอ้งชอบ มีคุณธรรมและความเสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบผูอ่ื้น มีความรู้ความสามารถ คือรู้ปัญหา รู้หนา้ท่ี และมีแนวคิด หรือ
ขอ้เสนอในการแกปั้ญหาอยา่งชดัเจน มีความเป็นไปได ้ มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย คือ มีเหตุผล 
ไม่ถือความคิดของตนเป็นใหญ่ เคารพมติเสียงส่วนใหญ่ รับฟังความเห็นของเสียงส่วนนอ้ย  มีการ
หาเสียงหรือแนะน าตวัอยา่งสร้างสรรคโ์ดยไม่ฝ่าฝืนหรือหลีกเล่ียงกฎกติกาการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.).แบบบญัชีรายช่ือ เลือกพรรคท่ีชอบ พรรคเดียวท่ี
เราวางใจ พรรคการเมืองท่ีดี ควรมีลกัษณะ เช่น มีนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชน 
และมีแนวทางปฏิบติัให้เป็นจริงได้ ระบบบริหารของพรรคยึดหลกัการประชาธิปไตย มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน ด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้-เป็นพรรค
ท่ีรวมคนทุกกลุ่มในสังคมเป็นสมาชิกไม่ใช่ยดึติดเพียง กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  

(8)  ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.). 
1.  ตรวจสอบรายช่ือและล าดบัท่ีจากบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ท่ีประกาศไวห้นา้

หน่วยเลือกตั้ ง  หรือ จากหนังสือแจ้งรายช่ือผู ้มี สิทธิเลือกตั้ ง ท่ี ส่งไปย ัง เจ้าบ้านหรือทาง 
www.khonthai.com 

2.  ยืน่บตัรประจ าตวัประชาชน และลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
3.  ลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวหวัแม่มือขวาบนตน้ขั้วบตัรเลือกตั้งพร้อมรับบตัร

เลือกตั้ง 2 ใบ คือ บตัรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และบตัรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบญัชีรายช่ือ 
4.  เขา้คูหาลงคะแนน ท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ลงในช่องท าเคร่ืองหมาย 
- บตัรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต เลือกผูส้มคัรไดเ้พียงคนเดียว 
- บตัรเลือกตั้ง ส.ส. แบบบญัชีรายช่ือ เลือกพรรคการเมืองไดเ้พียง พรรคเดียว 
- หากไม่ตอ้งการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใดให้ท าเคร่ืองหมายกากบาท (x) ใน

ช่องไม่ประสงคจ์ะลงคะแนน 
5.  พบับตัรเลือกตั้งทั้ง 2 บตัรให้เรียบร้อยและใส่บตัรทีละบตัรลงใน หีบบตัรเลือก

ตั้งแต่ละประเภทดว้ยตนเอง 
(9)  การนบัคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.). 

เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนในเวลา 15.00 น. แลว้ จะนบัคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้ง โดย
เปิดเผยจนเสร็จส้ินในรวดเดียว แลว้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง (กปน) จะประกาศผลการนบั
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คะแนน ส.ส. ทั้งแบบบญัชีรายช่ือและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งปิดประกาศไวบ้ริเวณท่ีเลือกตั้ง จากนั้น
จะน าส่งหีบบตัรพร้อมอุปกรณ์และเอกสารส าคญัส่ง เพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.) เขตทราบ 

หลงัจากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้งเขต จะรวบรวมผลการนบัคะแนนของทุกหน่วย
เลือกตั้งภายในเขตเลือกตั้ง และประกาศผลรวมคะแนนของเขตเลือกตั้งและปิดประกาศไวใ้น
สถานท่ีท่ีก าหนด พร้อมรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจ าจงัหวดั และรายงานต่อ 
กกต.เพื่อพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป 

(10) การคดัคา้นการเลือกตั้ง 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูส้มคัร หรือพรรคการเมือง ซ่ึงมีสมาชิกสมคัรรับเลือกตั้ง ในเขต

เลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหน่ึงยืน่คดัคา้นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)โดย 
1.  ก่อนวนัประกาศผลการเลือกตั้ง หรือภายใน 30 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการ

เลือกตั้ง กรณีเห็นวา่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ชอบดว้ยกฎหมาย 
2.  ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีเห็นวา่ผูส้มคัรหรือพรรค

การเมืองใดใชจ้่ายเงินในการหาเสียงเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก าหนด หรือ
ผูส้มคัรไม่ยืน่บญัชีรายรับรายจ่ายภายใน 90 วนั หลงัเลือกตั้ง 

(11) ขอ้หา้มกระท าผดิกฎหมายเลือกตั้ง 
1. หา้มซ้ือเสียง หรือจดัเตรียมการซ้ือเสียง 
2. หา้มรับเงินและประโยชน์อ่ืนใด เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง 
3. ห้ามหาเสียงและห้ามขายหรือจดัเล้ียงสุรา ตั้งแต่ 18.00 น. ของวนัก่อนวนั

เลือกตั้งจนส้ินสุดวนัเลือกตั้ง 
4. หา้มนายจา้งขดัขวางการไปใชสิ้ทธิของลูกจา้ง 
5. หา้มขดัขวางหรือหน่วงเหน่ียวมิใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งไป ณ ท่ีเลือกตั้ง 
6. หา้มจดัยานพาหนะ (ยกเวน้หน่วยงานรัฐ) ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งโดยไม่

ตอ้งเสียค่าโดยสาร 
7. หา้มฉีกบตัรเลือกตั้ง หรือท าใหบ้ตัรเลือกตั้งช ารุดอยา่งจงใจ 
8. ห้ามถ่ายภาพบตัรเลือกตั้งท่ีตนเองไดล้งคะแนนแลว้ดว้ยเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์

ใด 
9. หา้มเล่นการพนนัขนัต่อใดๆ เก่ียวกบัผลการเลือกตั้ง 
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10. หา้มเผยแพร่หรือเผยแพร่ผลส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัผลการ
เลือกตั้ง (โพลล)์ ในระหวา่ง 7 วนั ก่อนวนัเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง (เวลา 15.00 
นาฬิกา) 

(12) ผูมี้หนา้ท่ีจดัการเลือกตั้ง 
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผูจ้ดัการเลือกตั้ง กกต.มี 5 คน กกต.จว. 

ในแต่ละจงัหวดัอีก จงัหวดัละ 5 คน เป็นผูช่้วยเหลือ 
2. แต่พนกังานส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและจงัหวดัมี

ประมาณ 2,200 คน รวมทั้งมี คณะกรรมการการเลือกตั้งเขต ทุกเขตเลือกตั้งๆละ 5 คน เป็น
ผูรั้บผดิชอบจดัการเลือกตั้งตามกฎหมาย /อนุกรรมการระดบัอ าเภอ/กรรมการประจ าหน่วย (กปน.) 
ฯลฯ อีกประมาณ 1,200,000 คน ช่วยเหลือในการจดัการเลือกตั้ง 

3. หน่วยเลือกตั้ง ถือเกณฑ์จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหน่วยละ 800 คน จ านวน
ประมาณ 94,000 หน่วย ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะมีผูอ้  านวยการประจ าหน่วย 1 คนและ กปน.
จ านวน 9 คน มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยัอีก 2 คน รวมทั้งมีอาสาสมคัรของ องคก์รเอกชน 
(ออช.) และตวัแทนพรรคการเมืองไม่เกินพรรคละ 1 คน เป็นสักขีพยาน นอกจากน้ี ยงัตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากหน่วยงานสนบัสนุนการเลือกตั้ง ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนด และ
การขอความร่วมมือจากองคก์รภาครัฐ ภาคเอกชน ส่ือมวลชน และภาคประชาชน 

บทบาทของคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี4 
1. ควบคุมและด าเนินการจดั หรือจดัใหมี้การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ตามท่ี

กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม  
2. ออกประกาศก าหนดการทั้งหลายท่ีจ าเป็นแก่การปฏิบติังานตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกวฒิุสภา (ส.ว.) กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  

3. มีค  าสั่งให้ขา้ราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบติัการทั้งหลายอนัจ าเป็นในการ
เลือกตั้ง  

4. ออกขอ้ก าหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูไ้ดรั้บแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าท่ี
เก่ียวกบัการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ  

                                                 
4 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 235 และมาตรา 236 
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5. ด าเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งท่ีใชว้ิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจดัให้
มีบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  

6. สืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอ้เท็จจริงและวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบั
การเลือกตั้ง  

7. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหน่ึงหรือทุก
หน่วยเลือกตั้งหรือสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่เม่ือมีหลักฐานอนัควรเช่ือได้ว่ามีการทุจริตการ
เลือกตั้ง 

8. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและด าเนินคดีอาญากบัผูส้มคัร หวัคะแนนและผูเ้ก่ียวขอ้ง (ให้
ใบเหลืองหรือใบแดง)  

9. การด าเนินคดีในศาลเก่ียวกบัความผดิการเลือกตั้งหรือพรรคการเมือง  
10. ประกาศผลการเลือกตั้งหรือการออกเสียงประชามติ  
11. มีอ านาจแจง้พนกังานสอบสวน เพื่อด าเนินการสอบสวนและให้มีอ านาจฟ้องคดีต่อ

ศาล ไม่วา่ในเร่ืองทางแพง่ หรืออาญา หรือทางปกครอง แก่ผูก้ระท าผดิกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 
ตลอดจนใหช้ดใชค้่าเสียหายในการเลือกตั้งใหม่แก่ผูถู้กใบแดงและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

12. การรับรองและการแต่งตั้งผูแ้ทนองคก์รเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการ
เลือกตั้ง  

13. ด าเนินการหรือประสานงานกบัหน่วยราชการ ส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
สนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชน เก่ียวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ตามมาตรา 327(3) ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยระบุวา่หนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการเลือกตั้ ง (กกต.) คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชนเร่ืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระประมุข 

14. จดัท ารายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีและขอ้สังเกตเสนอต่อรัฐสภา  
15. ด าเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  
สรุปไดว้า่ คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหนา้ท่ีหลกัๆ 3 ประการ ดงัน้ี  
ดา้นบริหาร คือ การควบคุมและด าเนินการจดัใหมี้การเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งระดบัชาติ 

ระดบัทอ้งถ่ิน รวมทั้งการออกเสียงประชามติ 
ดา้นตุลาการ คือ การสืบสวนสอบสวนและวินิจฉยัช้ีขาด สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ นบั

คะแนนใหม่รวมทั้งการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูส้มคัรและสมาชิกสภาท่ีท าผดิกฎหมายเลือกตั้ง  
ดา้นนิติบญัญติั คือ การออกระเบียบ ค าสั่ง ขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
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  2)  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 
  พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 มีสาระส าคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
  (1)  บททัว่ไป 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อ านาจหน้าท่ีจดัให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นการ
ลงคะแนนเลือกตั้งผูส้มคัรรับเลือกตั้งเท่าจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมีไดใ้นเขตเลือกตั้งนั้น 
และจดัใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ ซ่ึงเป็นการลงคะแนนเลือกบญัชี
รายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจดัท าข้ึน โดยเลือกจากบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองใด
พรรคการเมืองหน่ึงเพียงพรรคการเมืองเดียวและใช้เขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง5 ทั้งน้ี เม่ือมีพระ
ราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปแลว้ ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ดงัต่อไปน้ี 
  1. ก าหนดวนัรับสมคัรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซ่ึงตอ้งก าหนดให้มีการเร่ิมรับ
สมคัรไม่เกินยี่สิบวนันับจากวนัท่ีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรใช้
บงัคบัและตอ้งก าหนดวนัรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่หา้วนั 
  2. ก าหนดวนัท่ีพรรคการเมืองจะยื่นบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ ซ่ึงตอ้งเป็นวนัก่อนวนัรับสมคัรเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้ง และก าหนดวนัรับสมคัรไม่นอ้ยกวา่หา้วนั 
  3. จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีแต่ละจงัหวดัจะพึงมีและ
จ านวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจงัหวดั ซ่ึงจะตอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัอ าเภอ
หรือเขตพื้นท่ีท่ีอยูใ่นเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในกรณีท่ีมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง 
ใหด้ าเนินการตามขอ้ (1)  
  เม่ือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปไดด้ าเนินการโดยมีกรณี
อนัควรเช่ือไดว้่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตอ้ง
ประกาศผลการเลือกตั้งวา่ผูใ้ดไดรั้บเลือกตั้งภายใน 7 วนั ท าการนบัแต่วนัเลือกตั้ง แต่ถา้เห็นวา่เป็น

                                                 
5 มาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
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กรณีท่ีมีเหตุอนัสงสัยวา่มีกรณีไม่สุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกตั้งใด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะยงัไม่ประกาศผลส าหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได ้แต่ตอ้งสอบสวนและวินิจฉยัให้แลว้เสร็จภายใน 30 
วนันับแต่วนัเลือกตั้ ง และหากคณะกรรมการการเลือกตั้ งสั่งให้มีการเลือกตั้ งใหม่ และหาก
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ๆ คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีอ านาจออก
ประกาศใหย้น่หรือขยายระยะเวลาหรืองดเวน้การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีเป็นการเฉพาะในการเลือกตั้งนั้นๆ เพื่อให้เหมาะสม
และจ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปโดยเร็ว สุจริต และเท่ียงธรรม  
  นอกจากน้ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง 
ตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง การจดัให้มีการใช้สิทธิการ
ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งให้ก าหนดเพียงหน่ึงวนัและตอ้งเป็นวนัเดียวกนัทุกเขตเลือกตั้งท่ี
มีการเลือกตั้ง ทั้งน้ี ใหค้  านึงถึงความสุจริตและเท่ียงธรรมและการตรวจสอบเหตุผลและความจ าเป็น
ของผูข้อใชสิ้ทธิดงักล่าว6 
  (2)  เขตเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง 
  การแบ่งเขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง และท่ีเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะตอ้ง
ด าเนินการให้ประชาชนในทุกจงัหวดัไดท้ราบล่วงหนา้ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ
และจะตอ้งก าหนดพื้นท่ีในแต่ละเขตเลือกตั้งให้ติดต่อกนัและมีจ านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง
ใกลเ้คียงกนั โดยถือเกณฑด์งัน้ี 
  1.  ให้รวมอ าเภอต่างๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยค านึงถึงพื้นท่ีติดต่อใกล้ชิดกนั ความ
สะดวกในการคมนาคมระหวา่งกนั และการเคยอยูใ่นเขตเลือกตั้งเดียวกนั ถา้การรวมอ าเภอท าให้มี
จ  านวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป ให้แยกต าบลของอ าเภอออกเพื่อให้ไดจ้  านวนราษฎรพอเพียง
ส าหรับการเป็นเขตเลือกตั้งแต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของต าบลไม่ได ้
  2.  ในกรณีท่ีการก าหนดพื้นท่ีตาม (1) จะท าให้จ  านวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งมี
จ  านวนไม่ใกลเ้คียงกนัหรือไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกนั ใหแ้บ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนท่ี
ราษฎรมีการติดต่อกนัเป็นประจ าในลกัษณะท่ีเป็นชุมชนเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั และสามารถ
เดินทางติดต่อกนัไดโ้ดยสะดวก โดยจะตอ้งท าใหจ้  านวนราษฎรมีจ านวนใกลเ้คียงกนัมากท่ีสุด 

                                                 
6 มาตรา 9/1 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
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  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศการแบ่งเขตเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
การเปล่ียนแปลงเขตเลือกตั้งจะกระท าได้เฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนแปลงจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจงัหวดั 
  ในกรณี ท่ี มีการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการเ ลือกตั้ งทั่วไปให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดเขตเลือกตั้งในคราวนั้น โดยถือเขตเลือกตั้งท่ีมีการ
ประกาศก าหนดไวใ้นราชกิจจานุเบกษา 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างในระหว่างอายุของสภา
ผูแ้ทนราษฎร ให้ใช้เขตเลือกตั้งในคราวท่ีมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตั้ง
ทัว่ไปของต าแหน่งท่ีว่างนั้นโดยมิให้น าการเปล่ียนแปลงเขตเลือกตั้งในระหว่างอายุของสภา
ผูแ้ทนราษฎรมาใชบ้งัคบั 
  3.  เปิดโอกาสใหพ้รรคการเมืองมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
เก่ียวกบัการแบ่งเขตเลือกตั้งตาม (1) และ (2) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด ในส่วนของการก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบสัดส่วน มาตรา 95 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีพรรคการเมืองจดัท าข้ึน โดยให ้    
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกบญัชีรายช่ือใดบญัชีรายช่ือหน่ึงเพียงบญัชีเดียว และ
ใหถื้อเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้งและมาตรา 97 ของรัฐธรรมนูญฯ ก าหนดใหด้ าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  1. บญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งต้องประกอบด้วยรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งจาก
ภูมิภาคต่าง ๆ อยา่งเป็นธรรม และตอ้งค านึงถึงโอกาส สัดส่วนท่ีเหมาะสมและความเท่าเทียมกนั
ระหวา่งหญิงและชาย 
  2.  รายช่ือในบญัชีตอ้งไม่ซ ้ ากบับญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองอ่ืนจดัท าข้ึน และไม่ซ ้ ากบั
รายช่ือของผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามมาตรา 94 และ 
  3.  จดัท ารายช่ือเรียงตามล าดบัหมายเลข  
  การค านวณสัดส่วนผูส้มคัรรับเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองท่ีจะ
ได้รับเลือกตั้ง ให้น าคะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองได้รับการเลือกตั้งมารวมกันทั้งประเทศ          
แลว้ค านวณเพื่อแบ่งจ านวนผูท่ี้จะไดรั้บเลือกของแต่ละพรรคการเมือง เป็นสัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กนั
โดยตรงกบัจ านวนคะแนนรวมขา้งตน้ โดยให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งซ่ึงมีรายช่ือในบญัชีรายช่ือของแต่
ละพรรคการเมืองไดรั้บเลือกตามเกณฑ์คะแนนท่ีค านวณไดเ้รียงตามล าดบัหมายเลขในบญัชีรายช่ือ
ของพรรคการเมืองนั้น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา 

DPU



85 
 

   เม่ือมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขต
เลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งก าหนดหน่วยเลือกตั้งท่ีจะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง โดย
ค านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งของราษฎรการก าหนดหน่วยเลือกตั้งตาม
วรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  1. ให้ใช้เขตหมู่บา้นเป็นเขตของหน่วยเลือกตั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
จ  านวนน้อยจะรวมหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านข้ึนไปเป็นหน่วยเลือกตั้งเดียวกันก็ได ้
ส าหรับในเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจก าหนดให้ใชเ้ขตชุมชน 
แนวถนนตรอก ซอย คลอง หรือแม่น ้า เป็นเขตของหน่วยเลือกตั้งก็ได ้และ 
  2. ให้ถือเกณฑ์จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ แต่ถา้เห็นวา่
ไม่เป็นการสะดวกหรือไม่ปลอดภยัในการไปลงคะแนนของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อาจก าหนดจ านวนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งมากกวา่จ านวนดงักล่าวก็ได ้ หรือจะก าหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มข้ึนโดยให้มีจ  านวนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งนอ้ยกวา่จ านวนดงักล่าวก็ได ้ให้ด าเนินการประกาศหน่วยเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบวนั
ก่อนวนัเลือกตั้ง โดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีวา่การอ าเภอ ส านกังานเทศบาล ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้น และเขตชุมชนหนาแน่นท่ีเห็นสมควรในกรณี
จ าเป็น อาจใหจ้ดัท าแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งไวด้ว้ยก็ได ้
  การเปล่ียนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง ให้กระท าไดโ้ดยประกาศก่อนวนัเลือกตั้งไม่
นอ้ยกวา่สิบวนั เวน้แต่ในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภยั อคัคีภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอยา่งอ่ืน
จะประกาศเปล่ียนแปลงก่อนวนัเลือกตั้งนอ้ยกวา่สิบวนัก็ได้7 
  (3)  ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ย่อม
เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งและมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง8 แต่ถา้หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งไดก้็จะตอ้งแจง้เหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยท าเป็นหนงัสือหรืออาจมอบหมายให้
บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้ง หรือจดัส่งหนังสือช้ีแจงเหตุทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ภายใน 7 วนั ก่อนวนัเลือกตั้งหรือนับแต่วนัเลือกตั้ง9 กรณีท่ีผูมี้สิทธิ

                                                 
7 มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
8 มาตรา 23 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
9 มาตรา 24 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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เลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและมิไดแ้จง้เหตุท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือแจง้แลว้แต่เหตุ
นั้นมิใช่เหตุอนัควร หรือเป็นผูท่ี้มีรายช่ือในประกาศช่ือผูไ้ม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าผูน้ั้นเสีย
สิทธิยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้ง สิทธิสมคัรรับเลือกตั้ง และสิทธิได้รับการเสนอช่ือเขา้รับการ   
สรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านันและผูใ้หญ่บา้น10 โดยให้มีก าหนดเวลา
ตั้งแต่วนัเลือกตั้งคร้ังท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง จนถึงวนัเลือกตั้งท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้น
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน11 ในทางตรงกนัขา้มบุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือไม่ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งและไดแ้จง้เหตุแห่งความจ าเป็นซ่ึงเป็นเหตุอนัสมควรย่อมได้รับสิทธิการสนบัสนุน
จากกองทุนพฒันาการเมืองภาคพลเมือง12 
  คณะกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์การแจง้เหตุ การพิจารณาการแจง้เหตุ
และอุทธรณ์ โดยอาจก าหนดรายละเอียดของเหตุท่ีท าให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาของบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้ งแต่งตั้ ง ในการน้ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายต้องปิดประกาศ
รายช่ือบุคคลท่ีจะรับแจง้เหตุ สถานท่ีรับแจง้เหตุ และวิธีการแจง้เหตุไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดัท่ีว่า
การอ าเภอ ส านักงานเทศบาล ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น และเขต
ชุมชนหนาแน่นท่ีเห็นสมควร13 
  เม่ือบุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งดงักล่าวไดพ้ิจารณาแลว้วา่ เหตุท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งแจง้เป็น
เหตุอนัสมควรหรือไม่ หากไม่เป็นเหตุอนัสมควรก็จะด าเนินการแจง้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 
30 วนั นบัจากวนัเลือกตั้งท่ีได้รับแจง้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดั
ภายใน 30 วนันบัจากวนัเลือกตั้ง14 

                                                 
10 มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
11 มาตรา 27 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
12 มาตรา 28 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
13 มาตรา 24 วรรคหา้ และวรรคหก แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
14 มาตรา 24 วรรคสาม และวรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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  (4)  การด าเนินการของภาครัฐ 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ งต้องก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการของรัฐในการ
สนบัสนุนการเลือกตั้งอยา่งเท่าเทียมของผูส้มคัรรับเลือกตั้งทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค ใน
เร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี15 
  1.  การจัดสถานท่ีปิดประกาศและท่ีติดแผ่นป้ายเก่ียวกับการเลือกตั้ งในบริเวณ
สาธารณสถานซ่ึงเป็นของรัฐ ใหพ้อเพียงและเท่าเทียมกนัในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผูส้มคัร
ทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค โดยห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเก่ียวกบัการเลือกตั้งท่ีมี
ขนาดหรือจ านวนไม่เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  2.  การพิมพ ์และจดัส่งเอกสารเก่ียวกบัการเลือกตั้งไปใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้ง 
  3.  สถานท่ีส าหรับให้ผูส้มคัรและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้อย่าง     
เท่าเทียมกนั 
  4.  การก าหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลาให้พรรคการเมืองโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทาง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงจะตอ้งจดัให้พรรคการเมืองท่ีส่งผูส้มคัรรับเลือกตั้งมีโอกาสเท่า
เทียมกนั 
  5)  การสนบัสนุนของรัฐในกิจการอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
  นอกเหนือจากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหนา้ท่ีวางระเบียบเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติั
ในการเลือกตั้งหรือขอ้ห้ามมิให้ปฏิบติัในการเลือกตั้งโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้การ
หาเสียงเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
  (5)  การลงคะแนนเลือกตั้ง 
  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงมีอยู่ในบญัชีรายช่ือของหน่วยเลือกตั้งใดจะตอ้งลงคะแนนเลือกตั้ง
ได้ ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น โดยมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้เพียงแห่งเดียว ซ่ึงเกณฑ์เก่ียวกับการ
ลงคะแนนเลือกตั้งมีดงัต่อไปน้ี 
  1.  หีบบตัรเลือกตั้ง ตอ้งมีลกัษณะท่ีสามารถมองเห็นภายในไดง่้าย และมีวิธีการปิดผนึก
เพื่อป้องกนัการเปิดหีบบตัรโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือการน าบตัรใส่หีบบตัรหลงัจากปิดการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วได ้รวมทั้งตอ้งมีลกัษณะพิเศษเพื่อป้องกนัการเปล่ียนหีบบตัรด้วย16 
ส่วนผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งให้ปฏิบติัหน้าท่ีในหน่วยเลือกตั้งอ่ืนท่ีอยู่นอกหน่วย
                                                 

15 มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 

16 มาตรา 61วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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เลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียวกนั สามารถลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งท่ี
ตนตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ี หรือลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางได้17 
  2.  บตัรเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต บตัรเลือกตั้งจะตอ้งมีช่องท าเคร่ืองหมาย
และหมายเลขไม่นอ้ยกวา่จ านวนผูส้มคัรในเขตเลือกตั้งนั้น และมีช่องท าเคร่ืองหมายวา่ไม่ประสงค์
จะลงคะแนนเลือกตั้งดว้ย18 ส่วนการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือ บตัรเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือจะตอ้ง
มีช่องท าเคร่ืองหมายและหมายเลขของพรรคการเมืองและช่ือพรรคการเมืองพร้อมภาพเคร่ืองหมาย
พรรคการเมืองครบทุกพรรคท่ีส่งสมคัรเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือและมีช่องท าเคร่ืองหมายว่าไม่
ประสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้งดว้ย19 
ทั้งน้ี บตัรเลือกตั้งส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบตัรเลือกตั้งแบบบญัชี
รายช่ือตอ้งมีลกัษณะแตกต่างท่ีสามารถจ าแนกออกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน20 
  3.  เวลาการลงคะแนน ในวนัเลือกตั้งให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
ถึงเวลา 15.00 น21. ก่อนเร่ิมเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะ
ท าการนบัจ านวนบตัรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ี
มีอยู่ทั้งหมดในท่ีเลือกตั้งนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผย และเม่ือถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งจะตอ้งเปิด
หีบบตัรเลือกตั้งในท่ีเปิดเผยแสดงให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงอยู ่ณ ท่ีเลือกตั้งนั้นเห็นวา่หีบบตัรเลือกตั้ง
เป็นหีบเปล่า และปิดหีบบตัรเลือกตั้งตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แลว้ท าการ
บนัทึกการด าเนินการดังกล่าวโดยให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 2 คน ซ่ึงอยู่ในท่ีเลือกตั้งใน
ขณะนั้นลงลายมือช่ือในบนัทึกคร้ังนั้นดว้ย เวน้แต่ไม่มีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง22 

                                                 
17 มาตรา 66 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
18 มาตรา 61วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
19 มาตรา 61วรรค 3 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
20 มาตรา 61วรรค 4 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
21 มาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
22 มาตรา 63 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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  ในระหวา่งเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงคจ์ะลงคะแนน
เลือกตั้งแสดงตนต่อกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง โดยแสดงบัตรประจ าตวัประชาชน บัตร
ประจ าตวัประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบตัรหรือหลกัฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีมีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจ าตวัประชาชนของผูถื้อบัตร เม่ือ
กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบตัรให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือ
ในบญัชีรายช่ือ จดล าดับในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีต้นขั้ วบัตรเลือกตั้ ง และให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือท่ีตน้ขั้วบตัรเลือกตั้งแลว้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
มอบบตัรเลือกตั้งให้แก่ผูน้ั้นเพื่อไปลงคะแนนเลือกตั้ง กรณีท่ีผูท้กัทว้งหรือกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งสงสัยวา่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงมาแสดงตนนั้นไม่ใช่เป็นผูมี้ช่ือในบญัชีรายช่ือให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งมีอ านาจสอบสวนและวนิิจฉยัช้ีขาดวา่ผูถู้กทกัทว้งหรือผูถู้กสงสัยเป็นผูมี้ช่ือใน
บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ และในกรณีท่ีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งวินิจฉยัวา่ผู ้
ถูกทกัทว้งหรือผูถู้กสงสัยไม่เป็นผูมี้ช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ า
หน่วยเลือกตั้งท าบนัทึกค าวนิิจฉยัและลงลายมือช่ือไวด้ว้ย23 
  เม่ือถึงก าหนดเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะ
ประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและงดจ่ายบตัรเลือกตั้ง แล้วท าเคร่ืองหมายในบตัรเลือกตั้งท่ี
เหลืออยู่ให้เป็นบตัรเลือกตั้งท่ีลงคะแนนเลือกตั้งไม่ได ้ในกรณีท่ีมีผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้งไดม้าอยู่ในบริเวณท่ีลงคะแนนเลือกตั้งแลว้ก่อนเวลาปิดการลงคะแนน แต่ยงั
ไม่ไดรั้บบตัรเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมอบบตัรเลือกตั้งให้แก่ผูม้าแสดงตน
นั้น และเม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว้ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ปิดช่องใส่บตัรเลือกตั้งของหีบบตัรเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจดัท า
รายการเก่ียวกบัจ านวนบตัรเลือกตั้งทั้งหมด จ านวนผูม้าแสดงตนและรับบตัรเลือกตั้ง และจ านวน
บตัรเลือกตั้งท่ีเหลือ แลว้ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ในขณะนั้นทุกคนลง
ลายมือช่ือไวแ้ละประกาศใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยูใ่นท่ีนั้นทราบ24 
  4.  การลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในช่องท าเคร่ืองหมายของ
หมายเลขผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองในบตัรเลือกตั้งและในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกตั้งให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่องท าเคร่ืองหมายไม่ประสงค์
                                                 

23 มาตรา 64 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 

24มาตรา 79 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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ลงคะแนนเลือกตั้งในบตัรเลือกตั้ง25จากนั้นให้พบับตัรเลือกตั้งแลว้ให้น าบตัรเลือกตั้งนั้นใส่ลงใน
หีบบตัรเลือกตั้งดว้ยตนเองต่อหนา้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง26 โดยหา้มมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งน า
บตัรเลือกตั้งออกไปจากท่ีเลือกตั้ง27หรือจงใจท าเคร่ืองหมายเพื่อเป็นท่ีสังเกตโดยวิธีใดไวท่ี้บตัร
เลือกตั้ง28 รวมถึงห้ามใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบตัรเลือกตั้งท่ีตนไดล้งคะแนนเลือกตั้ง
แลว้29 และห้ามแสดงตนต่อผูอ่ื้นให้ผูอ่ื้นทราบวา่ไดล้งคะแนนให้ผูใ้ด30 และให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจดัใหมี้การอ านวยความสะดวกส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งของคนพิการหรือผูสู้งอายุไว้
เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนเลือกตั้ งภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ ง แต่การให้ความช่วยเหลือและความอ านวยความสะดวก
ดงักล่าวตอ้งใหค้นพิการหรือผูสู้งอายุไดล้งคะแนนเลือกตั้งดว้ยตนเอง เพื่อให้มีการลงคะแนนเสียง
โดยตรงและลบั31 
  (6)  ขอ้หา้มกระท าการ 
  1.  ห้ามมิให้บุคคลซ่ึงรู้อยู่แลว้ว่าตนเป็นผูไ้ม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น พยายามลงคะแนนเลือกตั้ง หรือลงคะแนนเลือกตั้งโดยแสดงบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนท่ีมิได้มีไวส้ าหรับตนหรือท่ีปลอมแปลงข้ึนต่อกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง32 และห้ามมิให้กระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบ

                                                 
25 มาตรา 67 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
26 มาตรา 69 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
27 มาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
28 มาตรา 72 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
29 มาตรา 73 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
30 มาตรา 75 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
31 มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
32 มาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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ดว้ยกฎหมาย เพื่อมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถใชสิ้ทธิได้33 หรือขดัขวางหรือหน่วงเหน่ียวมิให้ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งไปหรือเข้าไปไม่ให้ไปถึงท่ีลงคะแนนเลือกตั้งภายในก าหนดเวลาท่ีจะลงคะแนน
เลือกตั้งได ้
  2.  ห้ามมิให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์
อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นลงคะแนนเลือกตั้งหรืองดเวน้ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผูใ้ดหรือ
พรรคการเมืองใด34 
  3.  ตั้งแต่เวลาท่ีไดเ้ปิดและปิดหีบเลือกตั้งท่ีไดเ้พื่อลงคะแนนเลือกตั้งหรือเพื่อรักษาไว้
เม่ือการเลือกตั้งไดเ้สร็จส้ินแลว้หา้มมิใหผู้ใ้ดเปิดท าลาย ท าใหเ้สียหาย ท าใหเ้ปล่ียนสภาพหรือท าให้
ไร้ประโยชน์ หรือน าไปซ่ึงหีบบตัรเลือกตั้ง หรือบตัรเลือกตั้งหรือเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งไดจ้ดัท าโดยไม่มีอ านาจโดยชอบดว้ยกฎหมาย35 
  ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถกระท าไดเ้น่ืองจาก
เกิดจลาจล อุทกภยั อคัคีภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืน ถ้าเหตุดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนวนั
เลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งไดโ้ดยสะดวก แต่ถา้ไม่อาจก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ไดใ้ห้ประกาศงด
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แลว้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยด่วน กรณีท่ี
เหตุเกิดข้ึนในวนัเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจ าเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งประกาศงดลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยด่วน จากนั้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดวนัลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วย
เลือกตั้งนั้นโดยเร็ว เวน้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน36 
  (7)  การนบัคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง 
  การนบัคะแนนเลือกตั้งใหก้ระท า ณ ท่ีเลือกตั้งโดยเปิดเผยจนเสร็จส้ินในรวดเร็ว ห้ามมิ
ให้เล่ือนหรือประวิงการนับคะแนนเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด

                                                 
33 มาตรา 76 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
34 มาตรา 77 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
35 มาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
36 มาตรา 78 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการนบัคะแนนเลือกตั้งในราชกิจจานุเบกษา37 แต่ถา้หากการนบัคะแนน ณ ท่ี
เลือกตั้งใดไม่สามารถกระท าได ้หรือไม่สามารถนบัคะแนนไดจ้นเสร็จส้ิน อนัเน่ืองจากเกิดจลาจล 
อุทกภยั อคัคีภยั เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอย่างอ่ืนหรือดว้ยความจ าเป็นตามสภาพท่ีอาจมีผลต่อ
ความปลอดภยั คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งอาจประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วย
เลือกตั้งนั้นแลว้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจงัหวดั และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
จงัหวดัก าหนด วนั เวลา และสถานท่ีนบัคะแนนต่อไปโดยเร็ว เวน้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะ
ก าหนดเป็นอยา่งอ่ืน38 
  หากพบว่ามีบตัรเลือกตั้งท่ีได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งช ารุดหรือสูญหาย ให้รายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นเวน้
แต่หน่วยเลือกตั้งมีผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งในจ านวนท่ีไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้ น
เปล่ียนแปลงไป มิใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งจดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่ตดัอ านาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้ งในการด าเนินการต่อผู ้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี39 
  ในกรณีท่ีผลการนบัคะแนนปรากฏวา่จ านวนผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตั้งไม่ตรงกบัจ านวนบตัร
เลือกตั้งท่ีใชล้งคะแนนเลือกตั้ง ใหค้ณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนบัคะแนนใหม่โดยพลนั ถา้
ยงัไม่ตรงกนัอีกใหร้ายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งพร้อมเหตุผลและน าส่งหีบ
บตัรและอุปกรณ์แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผูท่ี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย จากนั้นให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการ
นบัคะแนนใหม่ หรือสั่งให้ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น เวน้แต่หน่วยเลือกตั้งนั้นมี
จ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในจ านวนท่ีไม่ท าให้ผลการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเปล่ียนแปลงไป มิให้

                                                 
37 มาตรา 81 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
38 มาตรา 85 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
39มาตรา 85 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
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จดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่ตดัอ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้งในการด าเนินการ   
ต่อผูก้ระท าผดิตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี40 
  ในการนับจ านวนบัตรเลือกตั้ งท่ีผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งท าเคร่ืองหมายไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนนเลือกใหป้ระกาศจ านวนบตัรดงักล่าวดว้ย หากปรากฏวา่มีบตัรเสียให้แยกบตัรเสียออกไว้
ต่างหากและห้ามไม่ให้นับบตัรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด และให้คณะกรรมการประจ าหน่วย
เลือกตั้งสลกัหลงัในบตัรวา่ “เสีย” พร้อมทั้งระบุเหตุผลและลงลายมือช่ือก ากบัไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
โดยบตัรเลือกตั้งต่อไปน้ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 
  1)  บตัรปลอม 
  2)  บตัรท่ีมิไดท้  าเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกตั้ง 
  3)  บตัรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีท าเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผูส้มคัร
เกินจ านวนหน่ึงคน หรือบตัรเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือท่ีท าเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกพรรค 
การเมืองเกินหน่ึงพรรคการเมือง41 
  4)  บตัรท่ีไม่อาจทราบไดว้า่ลงคะแนนเลือกตั้งให้กบัผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งผูใ้ด
หรือพรรคการเมืองท่ีส่งสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือของพรรค 
การเมืองใด42 
  5)  บตัรท่ีไดท้  าเคร่ืองหมายลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งหรือแบบบญัชีรายช่ือ แลว้ท าเคร่ืองหมายในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน
เลือกตั้งดว้ย 43 

6)  บตัรเสียอ่ืนท่ีมีลกัษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด44 

                                                 
40 มาตรา 86 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
41 มาตรา 82 (3) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 
42 มาตรา 82 (4) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 
43 มาตรา 82 (5) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 
44 มาตรา 82 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
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  ห้ามไม่ให้กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจงใจนบับตัรเลือกตั้งหรือคะแนนเลือกตั้งให้
ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนเลือกตั้งให้ผิดไป หรือกระท าโดยไม่ไดมี้อ านาจโดยชอบดว้ย
กฎหมายให้บตัรเลือกตั้งช ารุดเสียหายหรือให้เป็นบตัรเสีย หรือกระท าการดว้ยประการใดแก่บตัร
เสียเพื่อให้เป็นบตัรท่ีใชไ้ดห้รืออ่านบตัรเลือกตั้งให้ผิดไปจากความจริงหรือท ารายงานการเลือกตั้ง
ไม่ตรงความเป็นจริง45 
  เม่ือการนบัคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งเสร็จส้ินแลว้ คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะ
ประกาศผลการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง จ  านวนบัตรเลือกตั้ งท่ีมีอยู่ทั้ งหมด จ านวนบตัร
เลือกตั้งท่ีใช ้และจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีเหลือจากการลงคะแนนเลือกตั้ง โดยเปิดเผยและรายงานผล
การนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งโดยเร็ว และเม่ือคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการประกาศผลการนบัคะแนนเลือกตั้งแลว้จะเก็บเอกสารและส่ิงของ
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ีใส่ในหีบบตัรเลือกตั้ง 
  1)  บตัรเลือกตั้งท่ีนบัเป็นคะแนนแลว้ บตัรท่ีมีการท าเคร่ืองหมายลงในช่องไม่ประสงค์
จะลงคะแนนเลือกตั้งและบตัรเสีย โดยแยกแต่ละประเภทบรรจุในถุงวสัดุใส 
  2)  แบบกรอกคะแนนท่ีไดใ้ชใ้นการกรอกคะแนนทั้งหมด 
  3)  รายงานผลการนบัคะแนน 
  4)  ประกาศผลการนบัคะแนน 
  จากนั้นคณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจะปิดหีบบตัรเลือกตั้งพร้อมทั้งใส่กุญแจ
และประจ าคร่ังทบัรูกุญแจ แล้วมดัหีบบตัรเลือกตั้งดว้ยเชือกแล้วผูกปมเชือกไวด้า้นขา้งหีบบตัร
เลือกตั้งและให้ประจ าคร่ังทบัปมเชือกหรือกระท าการดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถป้องกนัมิให้เปิดหีบ
บตัรเลือกตั้งได ้ทั้งน้ี การประกาศผลการนบัคะแนน การรายงานผลการนบัคะแนน วิธีการเก็บบตัร
เลือกตั้งและการเก็บรักษาเอกสารหลกัฐานให้เป็นตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งโดยเร็ว46 
  อตัราคะแนนขั้นต ่าของผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดดงัน้ี 

                                                 
45 มาตรา 83 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 
46 มาตรา 84 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
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  1)  ในเขตเลือกตั้งใด ถา้ในวนัเลือกตั้งมีผูส้มคัรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคนเดียวผูส้มคัรจะ
ไดรั้บเลือกตั้งต่อเม่ือไดรั้บคะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งนั้น และมากกวา่จ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้ง 
  2)  ในกรณีท่ีผูส้มคัรได้รับคะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นหรือไม่มากกว่าจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีไม่ประสงค์จะลงคะแนน ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยให้รับสมคัรรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่  
  3)  ในการเลือกตั้งใหม่ตามขอ้ 2 ถา้มีผูส้มคัรคนเดียวให้ด าเนินการตามขอ้ 1 และถา้
ผูส้มคัรไดค้ะแนนเลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละยี่สิบของจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นอีก
หรือไดไ้ม่มากกว่าจ านวนบตัรเลือกตั้งท่ีไม่ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศใหมี้การเลือกตั้งใหม่ โดยใหด้ าเนินการตามวรรคสองอีกคร้ังหน่ึง 
  4)  ในการเลือกตั้งใหม่ตามขอ้ 3 ถา้มีผูส้มคัรคนเดียวให้ผูส้มคัรซ่ึงไดค้ะแนนเลือกตั้ง
เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งให้ผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง
ภายในระยะเวลาให้เจ็ดวนัท าการนบัแต่วนัเลือกตั้ง แต่ถา้เห็นวา่เป็นกรณีท่ีมีเหตุอนัสงสัยวา่มีกรณี
ไม่สุจริตและเท่ียงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยงัไม่ประกาศผลส าหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้47 
  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผูส้มคัรซ่ึงได้รับ
คะแนนเลือกตั้งมากท่ีสุดในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งในกรณีท่ีมีผูไ้ด้รับคะแนน
เลือกตั้งมากท่ีสุดเท่ากนัหลายคน ให้ใช้วิธีการจบัสลากซ่ึงตอ้งกระท าต่อหนา้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งตามวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด48 
  ในส่วนของการรวมผลคะแนนเลือกตั้งของการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือ ให้ด าเนินการ 
ดงัต่อไปน้ี49 
  1.  ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
รวมคะแนนเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือของทุกหน่วยเลือกตั้งท่ีอยูใ่นเขต
เลือกตั้งในการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า

                                                 
47 มาตรา 88 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
48 มาตรา 89 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
49 มาตรา 90 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 
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จงัหวดั ในการน้ีเพื่อให้การรวมคะแนนเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคลช่วยเหลือในการรวมคะแนน
เลือกตั้งไดต้ามความจ าเป็น 
  2.  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัไดรั้บผลคะแนนเลือกตั้งแบบบญัชี
รายช่ือจากทุกเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตาม (1) แลว้ ให้ด าเนินการรวมผลคะแนนเลือกตั้ง
จากทุกเขตเลือกตั้งแลว้ส่งผลการรวมคะแนนดงักล่าวใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งโดยพลนั 
  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้ งแบบบญัชีรายช่ือจาก
คณะกรรมการกาเลือกตั้งประจ าจงัหวดัแลว้ ให้ด าเนินการค านวณสัดส่วนเพื่อหาผูไ้ดรั้บเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือ ดงัต่อไปน้ี50 
  1. ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดท่ีพรรคการเมืองไดรั้บคะแนนจากบญัชีรายช่ือของพรรค
การเมืองนั้น 
  2. ให้น าคะแนนรวมจาก (1) หารดว้ยหน่ึงร้อยยี่สิบห้า ผลลพัธ์ท่ีไดใ้ห้ถือเป็นคะแนน
เฉล่ียต่อสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือหน่ึงคน 
  3. ในการค านวณหาจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรซ่ึงแต่ละพรรคการเมืองจะไดรั้บ 
ให้น าคะแนนรวมของแต่ละพรรคการเมืองท่ีไดรั้บ หารดว้ยคะแนนเฉล่ียตาม (2) ผลลพัธ์ท่ีไดเ้ป็น
จ านวนเตม็คือจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองนั้นไดรั้บ โดยเรียง
ตามล าดบัหมายเลขในบญัชีรายช่ือของพรรคการเมืองนั้น 
  4. ในกรณีท่ีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมืองไดรั้บ
รวมกนัทุกพรรคการเมืองมีจ านวนไม่ครบหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้คน ใหพ้รรคการเมืองท่ีมีผลลพัธ์ตาม (3) 
เป็นเศษท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ไดรั้บจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎแบบบญัชีรายช่ือเพิ่มข้ึนอีกหน่ึง
คนเรียงตามล าดบัจนกว่าจะมีจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือท่ีพรรคการเมือง
ทั้งหมดไดรั้บรวมกนัครบจ านวนหน่ึงร้อยยีสิ่บหา้คน 
  5. ในการด าเนินการตาม (4) ถา้มีคะแนนเท่ากนั ใหพ้รรคการเมืองท่ีมีคะแนนเท่ากนัจบั
สลากโดยตวัแทนของพรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเท่ากนัภายในวนัและเวลาท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้ งก าหนดเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือครบจ านวนจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายช่ือของแต่ละพรรคการเมืองท่ีจะไดรั้บตามผลการค านวณ

                                                 
50 มาตรา 91 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้ง
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ขา้งตน้ จะตอ้งไม่เกินจ านวนผูส้มคัรรับเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือเท่าท่ีมีอยู่ในแต่ละบญัชีรายช่ือ
ผูส้มคัรท่ีพรรคการเมืองนั้นไดจ้ดัท าข้ึน 
  (8)  การด าเนินการกรณีการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 
  รัฐธรรมนูญและพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญให้อ านาจแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งตั้ งในการด าเนินการกรณีท่ีเห็นว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ทั้งน้ี 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการท่ีก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีในการ
ควบคุมและจดัการเลือกตั้งใหเ้ป็นโดยสุจริตและเท่ียงธรรมนัน่เอง 
  ในการน้ี คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจหน้าท่ีโดยทัว่ไป อาทิเช่น การสืบสวน
สอบสวนและวินิจฉัยสั่งการ สั่งให้ระงบัหรือด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อช่วยเหลือในการด าเนินการตรวจสอบส านวนการสืบสวนและฟังค าช้ีแจงหรือพยานหลกัฐาน
แทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง สั่งยึดหรืออายดัเงินหรือทรัพยสิ์นไวช้ัว่คราว เขา้ไปในเคหะสถาน 
สถานท่ี หรือยานพาหนะเพื่อตรวจ คน้ ยึด หรืออายดัเอกสาร ทรัพยสิ์น หรือพยานหลกัฐาน หรือ
ขอให้ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแจง้รายงานการท าธุรกรรมของบุคคลท่ีน่าจะ
เก่ียวข้องกบัการเลือกตั้ง หรือขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนั
การเงินอ่ืนแจง้ใหท้ราบถึงการโอนเงินได้51 
  นอกจากน้ี คณะกรรมการเลือกตั้งมีบทบาทอ านาจหน้าท่ีส าคญัยิ่งส าหรับด าเนินการ
กรณีการเลือกตั้งมิไดเ้ป็นโดยสุจริตและเท่ียงธรรม นัน่คือ การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือท่ีรู้จกั
กนัว่า “ใบเหลือง” และการสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ “ใบแดง “ 
โดยท่ีมีหลกัเกณฑก์ระบวนการในการใชอ้ านาจดงักล่าว ดงัน้ี 
  กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการสอบสวนและวินิจฉัย และมีอ านาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
(ใบเหลือง) ในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหน่ึงได ้
  ก่อนวนัประกาศผลการเลือกตั้ง ถา้ปรากฏหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่พรรคการเมืองใด
หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมืองผูใ้ดได้กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืนพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญน้ี ระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือก่อให้ผูอ่ื้นกระท า
สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจให้ผูอ่ื้นกระท า  การดงักล่าวเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง ถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการกระท าดงักล่าวน่าจะเป็นผลให้การเลือกตั้งมิไดเ้ป็นไปโดย

                                                 
51 มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
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สุจริตและเท่ียงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจประกาศให้บตัรเลือกตั้งท่ีลงคะแนนให้แก่
พรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือเป็นบตัรเสียและมิใหน้บัเป็นคะแนน ทั้งน้ี เฉพาะ
ในเขตพื้นท่ีท่ีมีการกระท านั้นการก าหนดเขตพื้นท่ีดงักล่าว คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนด
จากหน่วยเลือกตั้งหรือเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งก็ได ้โดยค านึงถึงผลกระทบแห่งการกระท า
นั้น   
  เม่ือประกาศผลการเลือกตั้งแลว้ ถา้ปรากฏหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว้า่การเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งใดมิไดเ้ป็นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม หรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูใ้ด หรือผูส้มคัรผูใ้ด
กระท าการใดๆ โดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองไดรั้บเลือกตั้ง หรือไดรั้บเลือกตั้งมาโดยไม่สุจริตโดยผล
ของการท่ีบุคคลหรือพรรคการเมืองใดไดก้ระท า ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นค าร้องต่อศาลฎีกา
เพื่อพิจารณา หากศาลฎีกาเห็นว่ามีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ากรณีเป็นไปตามค าร้อง ให้ศาลฎีกาสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือผูส้มคัร
นั้นเป็นเวลา 5 ปี (ใบแดง) 
  ทั้งน้ี เม่ือศาลฎีการับร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว ให้สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรผูน้ั้นหยุดการปฏิบติัหน้าท่ีจนกว่าศาลฎีกาจะมีค าสั่งยกค าร้อง และถ้าศาลฎีกามีค าสั่งให้
เลือกตั้ งใหม่หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ งของสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร ให้สมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรผูน้ั้นส้ินสุดลง 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือศาลฎีกามีค าสั่งให้เพิกค าถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูส้มคัรหรือสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรรายใด และเป็นเหตุใหต้อ้งมีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผูถู้กเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งนั้นรับผดิชดใชจ่้ายส าหรับการเลือกตั้งใหม่นั้น 
   3)  ระบบการลงคะแนนเลอืกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวดั 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้  าหนดให้การเลือกตั้งเป็น
หน้าท่ีผูท่ี้ไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจ้งเหตุจะเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด52 การท่ีรัฐธรรมนูญ
ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี ดงันั้นรัฐจึงตอ้งก าหนดมาตรการเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดยกฎหมาย (พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.) ไดก้  าหนดให้มีการอ านวยความสะดวกใน
การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไว ้คือ 

การเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขตเลือกตั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้อยูใ่นเขตเลือกตั้ง
และในวันเ ลือกตั้ งไม่อาจไปใช้สิทธิ เ ลือกตั้ งได้  กฎหมายได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ คือ 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
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สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 9553 ก าหนดว่า ในกรณีผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้รับค าสั่งจากทาง
ราชการให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะเดินทางไป
นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนตอ้งไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือในวนัเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง ใหข้อใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งหรือผูท่ี้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย 

เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผูท่ี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมายไดต้รวจสอบการมีสิทธิเลือกตั้งของผูแ้จง้ความประสงคต์ามวรรคหน่ึง
แลว้ ถา้เห็นวา่ถูกตอ้ง ให้ก าหนดท่ีเลือกตั้งกลางท่ีผูน้ั้นจะใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง และ
แจง้ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งท่ีผูน้ั้นมีช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งทราบ และ
หมายเหตุสถานท่ีท่ีผูน้ั้นจะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัเกณฑ์และวิธีการขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งตามวรรคหน่ึง สถานท่ีและจ านวน
ท่ีเลือกตั้งกลาง และวนัท่ีก าหนดให้มาใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 

นอกจากน้ี การขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตจงัหวดั ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
พ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการขอใช้สิทธิเลือกตั้งไวใ้น ขอ้ 159 และขอ้ 160 ซ่ึงก็มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 
2554 ขอ้ 159 ก าหนดวา่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งใดท่ีไดรั้บค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีนอก
เขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนตอ้งไปใชสิ้ทธิลงคะแนน
เลือกตั้ง หรือในวนัเลือกตั้งไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ สามารถยื่นค าขอลงทะเบียนใชสิ้ทธิ
ก่อนวนัเลือกตั้งได ้

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเป็นทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ ต ารวจ สมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนหรือขา้ราชการ ซ่ึงไดรั้บค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือเก่ียวกบัความมัน่คงปลอดภยัของประเทศนอกท่ีตั้งปกติท่ีตนมีภูมิล าเนา ให้
ยื่นค าขอลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งได ้หรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคลดงักล่าว อาจ
ยืน่ค  าขอลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งแทนบุคคลดงักล่าวได ้

                                                 
53 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
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กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เร่ิมยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งยี่สิบวนั
ก่อนวนัเลือกตั้งและให้มีระยะเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียนห้าวนั ต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือ      
นายทะเบียนทอ้งถ่ินท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น พร้อมหลกัฐานท่ีแสดงว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง ตามแบบค าขอ ทก.1 หรือ ทก. 1/1 แลว้แต่กรณี  

การยื่นค าขอลงทะเบียนตามวรรคสาม ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอาจยื่นค าขอลงทะเบียน         
ดว้ยตนเองหรือท าหนงัสือมอบหมายให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนด าเนินการแทนได ้โดยแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้และมีหมายเลขประจ าตวั
ประชาชนของผูข้อใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง โดยช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นและแสดงหลกัฐาน
วา่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้โดยใหรั้บรองส าเนาเอกสารดงักล่าว 

หลกัฐานท่ีผูย้ืน่ค  าขอลงทะเบียนน ามาแสดงตามวรรคส่ี ไดแ้ก่ 
(1)  ค าสั่งของทางราชการ หรือ 
(2)  ค าสั่งของหน่วยงานเอกชน หรือ 
(3)  หนงัสือเชิญไปร่วมงานท่ีส าคญั หรือ 
(4)  หนงัสือแจง้ใหเ้ขา้รับการรักษาพยาบาล หรือ 
(5)  หนงัสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐท่ียนืยนัวา่ไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนั

เลือกตั้ง หรือ 
(6)  เอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
เม่ือนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ิน ได้รับค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิ

ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแลว้ใหต้รวจสอบและพิจารณาค าขอลงทะเบียนใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและด าเนินการ ดงัน้ี 

(1)  ถา้เห็นวา่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ให้แจง้ผูย้ื่นค าขอ
ลงทะเบียนทราบสถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามแบบ ทก.2 หรือ ทก. 2/1แลว้แต่กรณี
และให้บนัทึกค าว่า “ใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งในเขต” ในช่องหมายเหตุในรายการของผูย้ื่นค าขอ
ลงทะเบียนใช้สิทธิผูน้ั้นในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (ส.ส. 10) ชุดท่ีจะใช้ลงคะแนนในวนั
เลือกตั้งและบนัทึกจ านวนผูย้ื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งไว้
บนปกหนา้ของบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งดงักล่าวเม่ือส้ินสุดระยะเวลาการรับแจง้ 

(2)  หากเห็นวา่ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ก็ให้แจง้ผู ้
ยืน่ค  าขอลงทะเบียนทราบตามแบบ ทก. 2 หรือ ทก. 2/1 แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้ยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนั
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแลว้ แต่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ได ้ผูน้ั้นสามารถไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้

หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง มิไดย้ื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งภายในเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงท าให้ไม่อาจไปใชสิ้ทธิลงคะแนน
ก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งได ้ใหส้ามารถแจง้เหตุท่ีไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดต้ามขอ้ 41 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 
2554 ขอ้ 160 ก าหนดวา่ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งตามขอ้ 159 ประสงค์
จะใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ให้ไปแสดงตนและขอลงคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง
ในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งตามวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้น ทก. 2 หรือ ทก. 2/1 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กฎหมายได้ก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง ให้ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ดงันั้น
เพื่อใหก้ารลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส เท่ียงธรรม
และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีแนวทางปฏิบติังานในการลงคะแนนเลือกตั้ง
ก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง โดยยึดหลกักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดงัน้ี54 

(1)  ผูมี้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง

กลางในเขตเลือกตั้ง จะต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ ง ต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือ นายทะเบียนทอ้งถ่ิน ซ่ึงก าหนดให้เร่ิมยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง      
20 วนั ก่อนวนัเลือกตั้ง และมีระยะเวลาการยื่นค าขอลงทะเบียน 5 วนั โดยนายทะเบียนจะบนัทึกค า
วา่ “ใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง” ในช่องหมายเหตุของผูล้งทะเบียนนั้นในบญัชีรายช่ือผู ้
มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 10 ชุดหมายเหตุการณ์ลงคะแนน (ชุดท่ี 7 และชุดท่ี 8) ประกอบดว้ยบุคคล ดงัน้ี 

1.  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไดรั้บค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบติัหน้าท่ีนอกเขตเลือกตั้งท่ี
ตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนตอ้งไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือ
ในวนัเลือกตั้งไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้สามารถยืน่ค  าขอลงทะเบียนใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้ง
ได ้
                                                 

54 คณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2554).  คู่มือปฏิบติังานเจา้พนกังานผูด้  าเนินการเลือกตั้งประจ าท่ีเลือกตั้ง
กลางการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร.  หนา้ 3-4. 
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2.  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเป็นทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ ต ารวจ สมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน หรือขา้ราชการ ซ่ึงไดรั้บค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการ
รักษาความสงบเรียบร้อย หรือเก่ียวกับความมัน่คงปลอดภยัของประเทศนอกท่ีตั้ งปกติท่ีตนมี
ภูมิล าเนาให้ยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งได ้หรือผูบ้งัคบับญัชาของบุคคล
ดงักล่าวอาจยืน่ค  าขอลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งแทนบุคคลดงักล่าวได ้

3.  กรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งได้ยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนั
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแลว้ แต่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งได ้ผูน้ั้นสามารถ
ไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้

(2)  สถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง 
1.  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งหรือผูท่ี้คณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งมอบหมาย ประกาศก าหนดท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง
ไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั ตามแบบ ส.ส. 5 อยา่งนอ้ยเขตเลือกตั้ง ละ 1 แห่ง 

2.  คูหาลงคะแนนส าหรับท่ีเลือกตั้งหน่ึง ใหมี้จ านวน 3 คูหาเป็นอยา่งนอ้ย 
(3)  วนั เวลาในใชสิ้ทธิลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง  
คณะกรรมการการเลือกตั้ งจะประกาศวนั เวลา ในการลงคะแนนเลือกตั้ งก่อนวนั

เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจดัให้มีการใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ใหมี้เพียง 1 วนั ระหวา่งเวลา 08.00 – 15.00 น. 

(4)  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง มีขั้นตอนวธีิการดงัน้ี 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ถา้ในวนัเลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ไม่

สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นค าขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนั
เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งได ้(ตามแบบ ทก.1 หรือ ทก. 1/1 แลว้แต่กรณี) ต่อนาย
ทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น ระหวา่งวนัท่ี 13-17 มิถุนายน 
2554 ในเวลาราชการ พร้อมเหตุผลความจ าเป็นและหลกัฐานท่ีแสดงวา่ไม่อาจไปใชสิ้ทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง ไดแ้ก่ 

ค าสั่งของทางราชการหรือหน่วยงานเอกชน หรือ 
หนังสือเชิญไปร่วมงานท่ีส าคญั หรือ หนังสือแจง้ให้เขา้รับการรักษาพยาบาล หรือ 

หนงัสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐท่ียืนยนัว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง หรือ 
เอกสารหลกัฐานอ่ืนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การยื่นค าขอลงทะเบียน ผูมี้สิทธิเลือกตั้งยื่นดว้ยตนเองหรือท าเป็นหนงัสือมอบหมาย
ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งด าเนินการแทนโดยแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือส าเนาบตัรทาง
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ราชการออกให้มีรูปถ่ายและหมายเลขประจ าตวัประชาชนของผูม้อบหมาย ส าหรับทหารกอง
ประจ าการต ารวจ  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือขา้ราชการท่ีไปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกท่ีตั้งปกติท่ี
มีภูมิล าเนาใหผู้บ้งัคบับญัชายืน่ค าของแทนได ้

การพิจารณาค าขอลงทะเบียน นายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินจะพิจารณา
ค าขอลงทะเบียนในวนัท่ียืน่ค  าขอโดยพลนั ดงัน้ี 

1.  ถ้าเห็นว่ามีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ให้แจง้ผูย้ื่นค าของลงทะเบียน
ทราบสถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง (ตามแบบ ทก.2 หรือ ทก.2/1 แล้วแต่กรณี) 
โดยใหม้าใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2554 ระหวา่งเวลา 08.00-
15.00 น.  

2.  หากเห็นว่าไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ให้แจง้ผูย้ื่นค าขอทราบ 
(ตามแบบ ทก. 2 หรือ ทก. 2/1 แลว้แต่กรณี) 

กรณีเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิใหล้งคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเกิดตั้งกลางในเขตเลือกตั้งแลว้ หากไม่
สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ งก่อนวนัเลือกตั้ งในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2554 สามารถไปใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ได ้

ส าหรับการเก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ ง ท่ีลงคะแนนในวันท่ี  26 มิถุนายน 2554 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้ง จะจดัเก็บในสถานท่ีปลอดภยัพร้อมติดตั้งกลอ้ง TV 
วงจรปิดตลอด 24 ชัว่โมง รวมทั้งแจง้ให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งหรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งร่วมสังเกตการณ์
และจะน าหีบบตัรเลือกตั้งดงักล่าวมาเปิดนบัคะแนน ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง
วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นตน้ไป 

4)  ระบบการลงคะแนนเลอืกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวดั 
การเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้ผูท่ี้อยู่ในเขต

เลือกตั้ งและในวันเลือกตั้ งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ งได้ ซ่ึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 99 วรรคทา้ย ไดบ้ญัญติัว่า ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งซ่ึงอยู่นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นหรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในเขต
เลือกตั้ งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ ง ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง 
ประกอบกบัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 96 และมาตรา 97 ก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดอยู่
ในจงัหวดัอ่ืนนอกเขตจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต
เลือกตั้งคร้ังสุดทา้ยนอ้ยกว่า 90 วนั ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น
คร้ังสุดทา้ยเกินกวา่ 90 วนั ไดโ้ดยตอ้งมาลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
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การเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตเลือกตั้งตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
คือ พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า
ซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 96 และมาตรา 97 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 96 ก าหนดว่า ผูมี้ช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในเขต
เลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งติดต่อกนัเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง ให้มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียน
บา้นติดต่อกนัคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั และให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบญัชี
รายช่ือท่ีผูน้ั้นใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งดว้ย 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
อ านวยความสะดวก เพื่อประกนัการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงอยู่
นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยู่ในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งหรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในเขต
เลือกตั้งเป็นเวลานอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 97 ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปอนัมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอก
จงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นหรือเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 ถา้ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนอยูต่อ้งมาลงทะเบียนเพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผู้ล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนั
เลือกตั้งสามสิบวนั โดยใหใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนลงทะเบียนไวแ้ละให้หมดสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ ง ทั้ งน้ี จนกว่าจะมีการลงทะเบียน
เปล่ียนแปลง ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งบนัทึกการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิดงักล่าวไวใ้น
ทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อใชใ้นการจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และให้หมายเหตุ
สถานท่ีท่ีไปใชสิ้ทธิไวใ้นประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย 

ผูล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงอาจขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลงจงัหวดัท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ไดโ้ดยให้มีผลเม่ือพน้สามสิบวนันบัจากวนัท่ียื่นค าขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลงและให้น าความใน
วรรคสองมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม ในการน้ี จะขอเปล่ียนแปลงทะเบียนในการเลือกตั้งคราวใดเกิน
หน่ึงคร้ังไม่ได ้

DPU



105 
 

ผูใ้ช้สิทธิเลือกตั้งตามวรรคหน่ึงตอ้งใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น หรือท่ีเคยมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น
ครบเกา้สิบวนัคร้ังสุดทา้ยตามมาตรา 96 แลว้แต่กรณี 

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอนัเป็นการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้งทัว่ไป
หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง หากบุคคลผูล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงไดไ้ปใชสิ้ทธิลงคะแนน
เลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ไปแลว้ แต่มิไดไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งนั้น ใหถื้อวา่การลงทะเบียนนั้นเป็นการแจง้เหตุ
อนัสมควรและไม่เสียสิทธิตามมาตรา 2655 

นอกจากน้ี การขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพ.ศ. 2554 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการขอใช้สิทธิ
เลือกตั้งไวใ้น ขอ้ 167 และขอ้ 168 ซ่ึงก็มีรายละเอียดดงัน้ี 

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 
2554 ขอ้ 167 ก าหนดวา่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งใดมีถ่ินท่ีอยูซ่ึ่งอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัท่ีตนมีช่ือ
อยู่ในทะเบียนบา้นหรือมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นนอ้ยกว่าเกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้งในจงัหวดัอ่ืน
นอกจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 
หากประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดัท่ีตนอยู ่ให้ยื่นค า
ขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินของอ าเภอหรือเทศบาลท่ีตนอยูก่่อน
วนัเลือกตั้งอย่างนอ้ยสามสิบวนั เพื่อขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือและแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นติดต่อกนัคร้ังสุดทา้ย
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

ให้น าความในขอ้ 159 วรรคสองมาบงัคบัใช้กบัการลงคะแนนเลือกตั้งท่ีเลือกตั้งกลาง
ของจงัหวดัโดยอนุโลม 

                                                 
55พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550  มาตรา 26 บญัญติัวา่ “ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและมิไดแ้จง้
เหตท่ีุไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือแจง้เหตท่ีุไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอนัสมควร หรือ
เป็นผูท่ี้มีรายช่ือในประกาศตามมาตรา 25 ใหถื้อวา่ผูน้ั้นเสียสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิยืน่ค  าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา 
(2) สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งและสิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(3) สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี” 
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพ.ศ. 
2554 ขอ้ 168 ก าหนดวา่ ในการยื่นค าขอตามขอ้ 167 วรรคหน่ึง ให้ท าค าขอตามแบบ ส.ส. 42 หรือ
ท าเป็นหนงัสือ ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการช่ือตวั ช่ือสกุล เลขหมายประจ าตวัประชาชนท่ีอยูต่าม
หลกัฐานทะเบียนบา้น เขตเลือกตั้ง และจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นติดต่อกนัคร้ังสุดทา้ย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเกา้สิบวนั ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ียื่นค าขอแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
หรือส าเนาบตัรท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้และมีเลขหมายประจ าตวัประชาชนพร้อมทั้ง
รับรองส าเนาเอกสาร 

การยืน่ค าขอลงทะเบียนตามวรรคหน่ึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งอาจยืน่ค  าขอดว้ยตนเอง หรือทาง
ไปรษณีย์หรือท าหนังสือมอบหมายให้ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งอ่ืนด าเนินการแทนก็ได้ในกรณีแจ้ง
ลงทะเบียนทางไปรษณียใ์หถื้อวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นส าคญั 

กรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้ งตามวรรคหน่ึงมีความประสงค์ขอยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่ม
สามารถมอบหมายใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งผูห้น่ึงผูใ้ดกระท าการแทนได ้ตามแบบ ส.ส. 42/ก 

จากบทบัญญัติดังกล่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ งจึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั ดงัน้ี56 

(1)  การลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้ง/และขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลง 
คุณสมบติัผูข้อลงทะเบียน 
(1)  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีถ่ินท่ีอยูซ่ึ่งอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนบา้น หรือ 
(2)  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ติดต่อกนัเป็นเวลานอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้ง 
แบบค าขอลงทะเบียน และเอกสารท่ีใชใ้นการยืน่ค าขอ 
(1)  กรณียืน่เป็นรายบุคคล ใชค้  าร้อง ส.ส.42 หรือท าเป็นหนงัสือซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมี

รายการช่ือตวั ช่ือสกุล เลขหมายประจ าตวัประชาชน ท่ีอยู่ตามหลกัฐานทะเบียนบา้น เขตเลือกตั้ง
และจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 

(2)  กรณียื่นรวมกนัเป็นกลุ่ม ใช้ค  าร้อง ส.ส.42/ก หรือท าเป็นหนงัสือซ่ึงอย่างนอ้ย
ตอ้งมีรายการช่ือตวั ช่ือสกุล เลขหมายประจ าตวัประชาชน เขตเลือกตั้งและจงัหวดัของแต่ละบุคคล 

                                                 
56 คณะกรรมการการเลือกตั้ง.  (2554).  คู่มือปฏิบติังานการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ี

เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดัในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร.  หนา้  1-3. 
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(3)  เอกสารท่ียื่นประกอบค าขอ ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัร
ท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกใหแ้ละมีเลขหมายประจ าตวัประชาชน พร้อมทั้งรับรองส าเนาเอกสาร
ดว้ย 

วิธีการยื่นค าขอลงทะเบียน ให้ยื่นต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ิน
ในพื้นท่ีท่ีตนอยู ่มี 3 วธีิ คือ 

(1)  ยืน่ดว้ยตวัเอง หรือ 
(2)  ท าหนงัสือมอบหมายใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนด าเนินการแทน หรือ 
(3)  ส่งทางไปรษณีย ์(ถือวนัประทบัตรา) 
ระยะเวลาการลงทะเบียน ให้ผูล้งทะเบียน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต

จงัหวดัก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 
ผลของการลงทะเบียน 
(1)  ผูล้งทะเบียนจะหมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง

จนกวา่จะมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง 
(2)  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรอนัเป็นการเลือกตั้งใหม่ในการเลือกตั้ง

ทัว่ไป หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง หากบุคคลผูล้งทะเบียนไดไ้ปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทัว่ไปแล้ว แต่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้งในการ
เลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่งนั้น ให้ถือวา่การลงทะเบียนนั้นเป็นการแจง้เหตุอนั
สมควรและไม่เสียสิทธิเลือกตั้ง 

(2)  วนั เวลาในการลงคะแนนก่อนวนัเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศ
วนั เวลา ในการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั โดยปกติประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวนัเลือกตั้ง 
ระยะเวลาการลงคะแนน 1 วนั ระหวา่งเวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. 

(3)  สถานท่ีลงคะแนนเลือกตั้ง 
ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง ณ ท่ี

เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั (คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัจะเป็นผูป้ระกาศก าหนด
สถานท่ีเลือกตั้งกลาง ตามแบบ ส.ส.5/ก) จงัหวดัละอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง หากจงัหวดัใดมีความจ าเป็น
ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนก็สามารถก าหนดท่ีเลือกตั้งกลางมากกวา่หน่ึงแห่งได ้

(4)  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง มีขั้นตอนวิธีการเหมือนการลงคะแนนเลือกตั้ง      
ณ หน่วยเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง แต่มีส่วนท่ีเพิ่มเติม คือ 

(1)  ผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะไดรั้บซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) เพิ่มเติมจ านวนหน่ึงซอง 
นอกจากบตัรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบตัรเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ืออยา่งละหน่ึงฉบบั เพื่อ
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ใช้ใส่บตัรเลือกตั้งทั้ งสองแบบท่ีได้ลงคะแนนแล้ว โดยซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) ดงักล่าว 
กรรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดัจะตอ้งจ่าหนา้ซองถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งและจงัหวดัของผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้น (ตามมาตรา 97 วรรคส่ี แห่ง 
พ.ร.บ.วา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550) เพื่อ
ส่งบตัรเลือกตั้งดงักล่าวกลบัไปนบัคะแนน ณ เขตเลือกตั้ง 

(2)  เม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดท้  าเคร่ืองหมายกากบาทคะแนนเลือกตั้งในบตัรเลือกตั้ง
แล้วจะตอ้งน าบตัรเลือกตั้งนั้นใส่ลงในซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) ต่อหน้ากรรมการประจ าท่ี
เลือกตั้งกลางนอกเขตจงัหวดั และใหก้รรมการประจ าท่ีเลือกตั้งกลางผูค้วบคุมคูหาเป็นผูล้งช่ือก ากบั
บนซอง ส.ส.39 ก่อนท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะน าซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) ดงักล่าวใส่ลงในหีบบตัร
เลือกตั้งดว้ยตนเอง 

(5)  ขั้นตอนการส่งซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) กลบัไปนบัคะแนน ณ เขตเลือกตั้ง
และการเก็บรักษา 

(1)  เม่ือเสร็จส้ินการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง กรรมการประจ าท่ีเลือกตั้ง
กลางนอกเขตจงัหวดั จะด าเนินการเปิดหีบบตัรเลือกตั้งเพื่อตรวจนบัจ านวนซองใส่บตัรเลือกตั้ง 
(ส.ส.39) แลว้น าบรรจุลงในถุงวสัดุใส่พร้อมจดัท าบญัชีจ านวนซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.43) ก ากบั
จ านวนซองใส่บตัรเลือกตั้งและใชเ้ป็นหลกัฐานในการน าส่งซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) ให้ผูแ้ทน
บริษทัไปรษณียไ์ทย จ ากดั 

(2)  เม่ือผูแ้ทน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ได้รับซองใส่บตัรเลือกตั้ง (ส.ส.39) 
แลว้จะน าไปเก็บรักษาไว ้ณ บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั เพื่อรอบตัรเลือกตั้งนอกราชอาณาจกัรแลว้
จึงน าส่งไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าเขตเลือกตั้งท่ีระบุไวห้นา้ซองใส่บตัรเลือกตั้ง 
 

3.2  ระบบการเลอืกตั้งและระบบการลงคะแนนเลอืกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ระบบการเลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงในบทน้ีผูเ้ขียนไดศึ้กษาระบบ
เลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศทั้งในกลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมาย Civil Law ไดแ้ก่ 
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนั ประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ และในกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมาย 
Common Law ไดแ้ก่ ประเทศออสเตรเลีย โดยระบบการเลือกตั้งล่วงหนา้ตามกฎหมายต่างประเทศ
นั้นมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 3.2.1  ประเทศฝร่ังเศส 
 การเลือกตั้งในประเทศฝร่ังเศส (ฝร่ังเศส: Élections en France) เป็นกระบวนการทาง
ประชาธิปไตยในระบอบสาธารณรัฐของประเทศฝร่ังเศส ตวัแทนฝ่ายบริหารและนิติบญัญติัจะถูก
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เลือก (ทางตรงหรือทางอ้อม) โดยประชาชนฝร่ังเศสหรือถูกแต่งตั้ งโดยตัวแทนท่ีถูกเลือก
มาแลว้ ประชาชนฝร่ังเศสยงัมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการลงประชามติอีกดว้ย 
 การเลือกตั้งในสมยัสาธารณรัฐฝร่ังเศสท่ี 5 มี 2 ประเภท ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐ       
(Chef d'État) หรือ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ (Président de la République) ไดรั้บเลือกตั้ง
โดยตรงแบบสากล มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี กบั รัฐสภา (Parlement) ประกอบดว้ย 2 สภา 
ไดแ้ก่ สภาผูแ้ทนราษฎร (Assemblée Nationale) มีสมาชิก 577 คน ได้รับเลือกตั้งโดยตรงแบบ
สากล มีวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ปี  และวุฒิสภา (Sénat) มีสมาชิก 331 คน ไดรั้บเลือกตั้งโดยออ้ม 
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 6 ปี : 319 คน ไดรั้บเลือกผา่นคณะเลือกตั้งท่ีเป็นตวัแทนของแควน้,จงัหวดั
, เทศบาลและอาณานิคมโพน้ทะเล ส่วนอีก 12 คนผ่านทางสมชัชาชาวฝร่ังเศสต่างประเทศ 
(Assemblée des Français de l'étranger)  
 1)  หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายเลือกตั้งของประเทศฝร่ังเศส 
 ประเทศฝร่ังเศสเป็นประเทศท่ีปกครองในรูปของรัฐเด่ียว ในระบอบประธานาธิบดี     
มีจุดเร่ิมของการปกครองระบอบประชาธิปไตยจากการปฏิวติัเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 1789 ผา่นการ
พฒันาทางการเมืองการปกครองมานานจนเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีมัน่คงแห่งหน่ึงในโลก 
ปัจจุบนัฝร่ังเศสปกครองอยู่ภายใตรั้ฐธรรมนูญสาธารณรัฐท่ี 5 ท่ีประกาศใชเ้ม่ือปี ค.ศ.1958 ซ่ึงได้
ก าหนดให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน57 ส่วนวุฒิสมาชิก 
นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยออ้ม58 ดงันั้น การศึกษาเปรียบเทียบเร่ืองการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง
ของฝร่ังเศสจึงสมควรจ ากดัอยูท่ี่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นส าคญั 
 หลกัการท่ีเก่ียวกบัการเลือกตั้งของประเทศฝร่ังเศสมิไดถู้กก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ
ของประเทศ หากแต่สาระส าคญัทั้งหมดจะถูกก าหนดไวใ้นรัฐบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญตามท่ี
บญัญติัไวใ้นมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัวา่ 
 มาตรา 25 ให้มีรัฐบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญก าหนดวาระของสภาแต่ละสภา จ านวน
สมาชิกของแต่ละสภา เงินค่าตอบแทน เง่ือนไขเก่ียวกบัคุณสมบติัท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้ง การขาด
คุณสมบติัและการหา้มมิใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืนพร้อมกนักบัต าแหน่งสมาชิกรัฐสภา 
 ให้รัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก าหนดวิธีการเลือกตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งท่ีวา่งจนกวา่จะมีการเลือกตั้งทัว่ไปหรือ
เลือกตั้งบางส่วนตามวาระของสภาท่ีมีต าแหน่งวา่งดงักล่าว 

                                                 
57 มาตรา 24 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสปี 1958 
58 มาตรา 24 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสปี 1958 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8&action=edit&redlink=1
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 เดิมทีก่อนหน้ารัฐบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งของฝร่ังเศสได้
ก าหนดให้ใชร้ะบบการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมากเด็ดขาด กล่าวคือผูท่ี้จะเป็นผูแ้ทนของประชาชน
ได ้จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของคะแนนเสียงท่ีประชาชนมาใชสิ้ทธิท่ีเป็นบตัรดี ซ่ึง
ในการลงคะแนนคร้ังแรกมกัไม่มีผูใ้ดไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งจดัให้มีการ
ลงคะแนนรอบสอง โดยให้ประชาชนมาตดัสินใจเลือกอีกคร้ังหน่ึงระหวา่งผูท่ี้ไดค้ะแนนเสียงมาก
เป็นท่ีหน่ึงและท่ีสองแต่ต่อมาในสมยัของประธานาธิบดี Mitterand ไดมี้การแกไ้ขรัฐบญัญติัลงวนัท่ี 
10 กรกฎาคม 1985 ให้ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแทน แต่เน่ืองจากระบบใหม่ท าให้ไดผ้ล
การเลือกตั้งท่ีไม่เป็นท่ีน่าพอใจในเร่ืองเสถียรภาพการปกครองท าใหมี้การแกไ้ขกฎหมายอีกคร้ังเม่ือ
วนัท่ี 10 กรกฎาคม 1986 กลบัไปใชร้ะบบการเลือกตั้งเสียงขา้งมากสองรอบเช่นเดิม59 
 2)  ระบบเลือกตั้งของประเทศฝร่ังเศส60 
  รัฐธรรมนูญปี 1958 ไดก้ าหนดให้มีรัฐบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ (La loi organique- 
เทียบไดก้บัพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญของไทย ก าหนดวาระของสภาผูแ้ทนราษฎร และ
จ านวนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตลอดจนเง่ือนไขเก่ียวกบัคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของ
ผูท่ี้จะไดรั้บการ61เลือกตั้ง62 ซ่ึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไดก้ าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีอาย ุ
23 ปี และมีคุณสมบติัไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนดสามารถสมคัรรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรได้63 โดยสภาผูแ้ทนราษฎร มีสมาชิกจ านวน 570 คน64 มีวาระการด ารง
ต าแหน่ง 5 ปี โดยก าหนดใหห้มดวาระเป็นการทัว่ไปในวนัองัคารท่ีสามของเดือนมิถุนายนในปีท่ี 5 
นบัจากปีท่ีมีการเลือกตั้ง65 
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของฝร่ังเศสอยูภ่ายใตห้ลกั “หน่ึงคน หน่ึงเสียง” 
(one man one vote) โดยก าหนดใหเ้ป็นการเลือกตั้งเสียงขา้งมาก 2 รอบ66 อยา่งไรก็ตาม หากผูส้มคัร
รับเลือกตั้งไดรั้บเสียงขา้งมากเด็ดขาด คือไดค้ะแนนเสียงเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูน้ั้น

                                                 
59  บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ.  (2551)  กฎหมายรัฐธรรมนูญ.  หนา้ 100. 
60  เอกบุญ วงศ์ สวสัด์ิกุลและคณะ (2551). พัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ (รายงานผลการวจิยั). หนา้ 4-2 ถึง 4-10. 
61  บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ. (2551).  เล่มเดิม. หนา้ 100. 
62  มาตรา 25 วรรคแรก ของรัฐธรรมนูญฝร่ังเศสปี 1958 
63  มาตรา LO 127 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
64  มาตรา LO 119 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
65  มาตรา LO 121 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
66  มาตรา L 123  ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
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ก็จะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบแรกเลย แต่หากในรอบแรกไม่มีผูส้มคัรท่ีไดรั้บเสียงขา้ง
มากเด็ดขาด ผูส้มคัรท่ีไดรั้บคะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรก จะตอ้งมาแข่งขนักนัอีกในรอบท่ีสอง ซ่ึงใน
รอบท่ีสองน้ี ผูท่ี้ไดรั้บเสียงขา้งมากสัมพทัธ์ กล่าวคือ ไดรั้บคะแนนสูงสุดมากกว่าผูส้มคัรอีกราย
หน่ึง ก็เพียงพอท่ีจะเป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งแลว้67 
  (1)   การก าหนดวนัเลือกตั้ง 
  การก าหนดวนัเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรฝร่ังเศสจะกระท าโดยรัฐกฤษฎีกา68 
(Le decret – เทียบไดก้บัพระราชกฤษฎีกาของไทย) ซ่ึงการจดัการเลือกตั้งจะตอ้งด าเนินการให้เสร็จ
ส้ินภายในก าหนดเวลาอนัเดียวเท่านั้น69และการเลือกตั้งจะกระท าในวนัอาทิตย์70 ในกรณีท่ีตอ้งมี
การเลือกตั้งในรอบท่ีสอง การเลือกตั้งในรอบท่ีสองน้ีจะตอ้งกระท าในวนัอาทิตยถ์ดัไปจากการ
เลือกตั้งในรอบแรก71 
  การเลือกตั้งจะก าหนดให้เป็นวนัใดนั้น โดยหลกัแล้วการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรจะถูกก าหนดให้มีข้ึนในเดือนมีนาคม ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดให้สภาผูแ้ทนราษฎร
หมดวาระเป็นการทัว่ไปในวนัองัคารท่ีสามของเดือนมิถุนายนในปีท่ี 5 นบัจากปีท่ีมีการเลือกตั้งดงั
ไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจะตอ้งด าเนินการภายใน 60 วนั ก่อน
หมดวาระของสภา72 ซ่ึงจะอยูใ่นช่วงประมาณเดือนมีนาคมพอดี แต่การประกาศรัฐกฤษฎีกาก าหนด
วนัเลือกตั้งจะต้องประกาศล่วงหน้าประมาณ 7 สัปดาห์ เพราะกฎหมายก าหนดให้การเลือกตั้ง
จะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์เจด็ หลงัจากประกาศรัฐกฤษฎีกาก าหนดวนัเลือกตั้ง73 
  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีเป็นการยุบสภาท าให้วาระของสภาผูแ้ทนราษฎรหมดลงก่อน
ก าหนดเวลาจะตอ้งด าเนินการเลือกตั้งภายในก าหนดเวลายี่สิบวนัถึงส่ีสิบวนันบัจากวนัท่ีมีการยุบ
สภาผูแ้ทนราษฎร 

 
 
 

                                                 
67  มาตรา L 126 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
68  มาตรา L 172 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
69  มาตรา L 54 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
70  มาตรา L 55 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
71 มาตรา L 56 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
72  มาตรา LO 122 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
73 มาตรา L 173 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
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  (2)   ผูมี้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  ชายและหญิงชาวฝร่ังเศสท่ีมีสิทธิความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ท่ีมีอายุ 18 
ปี และไม่เป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง74 
   อย่างไรก็ตาม ผูมี้สิทธิเลือกตั้งดงักล่าวจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งจะตอ้งด าเนินการ
ลงทะเบียนเพื่อให้มีช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ดว้ย75 กล่าวคือ เม่ือมีอายุครบ 18 ปี76 ชาย
หรือหญิงชาวฝร่ังเศสท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าท่ีร้องขอลงทะเบียนต่อ Commune โดยอาจจะเป็น 
Commune ท่ีเป็นภูมิล าเนาหรืออยูอ่าศยัอยา่งนอ้ย 6 เดือน หรือเป็น77 Commune ท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ี
รัฐจดัให้ในฐานะท่ีเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ เป็นต้น 78 เพียงแต่ในการลงทะเบียนน้ีผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
จะตอ้งลงทะเบียนโดยปรากฏช่ือในทะเบียนบญัชีรายช่ือรายเดียวเท่านั้น79 หากปรากฏรายช่ือใน
บญัชีมากกวา่ 1 บญัชีรายช่ือ จะท าใหไ้ม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได้80 
  (3)   ก าหนดเวลาการใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง 
  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ด าเนินการภายในวนัเดียวโดยได้
ก าหนดให้มีการลงคะแนนเสียงไดร้ะหวา่งเวลา 8.00-18.00 น. ของวนัเดียวกนั81 อยา่งไรก็ตาม ใน
กรณีท่ีผูว้า่ราชการจงัหวดัเห็นวา่มีความจ าเป็นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งนั้นๆ ผูว้า่ราชการจงัหวดัสามารถประกาศ ให้มีการลงคะแนนก่อนเวลา 8.00 
น. ในแต่ละ Commune ได ้หรือประกาศให้ปิดการลงคะแนนหลงัก าหนดเวลา 18.00 น. พร้อมกนั
ตลอดทั้งเขตเลือกตั้งก็ได้82 โดยประกาศดงักล่าวจะตอ้งมีการโฆษณาและปิดประกาศให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งในแต่ละ Commune ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ อยา่งชา้ 5 วนัก่อนวนัเลือกตั้ง83 
 
 

                                                 
74  มาตรา L 52-2 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
75  มาตรา L 2 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
76  มาตรา L 9 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
77 มาตรา L 11 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
78 มาตรา L 10 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
79 มาตรา L 53 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
80 มาตรา  R 40 วรรคแรก ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
81 มาตรา L 62 วรรคแรก ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
82 มาตรา L 63 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
83 มาตรา R 41 วรรคแรก ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
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  (4)   กรรมการควบคุมการเลือกตั้ง 
  ใน Commune ท่ีมีประชากรมากกว่า 20,000 คน ให้มีคณะกรรมการควบคุมการ
เลือกตั้ง (Commission de controle des operations de vote) เพื่อคอยควบคุมตรวจสอบให้การ
เลือกตั้งเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยทั้งในเร่ืองของการจดัหน่วยเลือกตั้ง การจดัการการเลือกตั้ง การ
นบัคะแนน เพื่อเป็นหลกัประกนัอิสระในการใชสิ้ทธิของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ตลอดจนของผูส้มคัรรับ
เลือกตั้งดว้ย84 
  การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งกระท าโดยประกาศของจงัหวดัอยา่งนอ้ย 
4 วนัก่อนวนัลงคะแนนเสียงเลือกตั้งรอบแรก85 โดยกฎหมายก าหนดให้ประธานของคณะกรรมการ
คือผูพ้ิพากษาของศาลยติุธรรม86 
  ในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสามารถควบคุมตรวจสอบทุก
เร่ืองท่ีจ าเป็นโดยสามารถเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งได้ทุกเวลา และเรียกร้องให้มีการสอบบนัทึก
ถ้อยค า (proces-verbal) ทุกขอ้สังเกตทั้งก่อนและหลงัการประกาศผลการเลือกตั้ง87 รวมทั้งหาก
คณะกรรมการตอ้งการขอ้มูลหรือเอกสารใดๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการแล้ว 
นายกของ Commune และประธานประจ าหน่วยเลือกตั้งมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการ
ร้องขอ88 
  กรณีท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนจากการเลือกตั้ง คณะกรรมการควบคุมการเลือกตั้งจะตอ้งส่ง
รายงาน พร้อมบนัทึกถอ้ยค าเก่ียวกบัปัญหาการเลือกตั้ง เพื่อรายงานใหจ้งัหวดัทราบ89 
 3.3.2  ประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
  1)  หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี 
  หลกัเกณฑ์พื้นฐานการปกครองในนิติรัฐท่ีมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยก็คือ 
จะตอ้งมีสภาท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศ สภาดังกล่าวน้ี
จะตอ้งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระยะเวลาท่ีก าหนด การใชสิ้ทธิใชเ้สียงของประชาชน
โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาน้ีเป็นกระบวนการสร้างความคิดเห็นและเจตจ านงทาง
การเมืองของประชาชนในแต่ละวาระของการเลือกตั้ง นอกจากน้ีแลว้การเลือกตั้งยงัท าให้ระบบ

                                                 
84 มาตรา L 85-1 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
85 มาตรา R 93-1 ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
86 มาตรา L 85-1 วรรคสอง ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
87 มาตรา L 85-1 วรรคสาม ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
88 มาตรา L 85-1 วรรคส่ี ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 
89 มาตรา L 85-1 วรรคหา้ ของประมวลกฎหมายเลือกตั้ง 

DPU



114 
 

ปกครองประชาธิปไตยท่ียึดถือหลกัการวา่อ านาจอธิปไตยมาจากปวงชน (กฎหมายพื้นฐานมาตรา 
20 อนุมาตรา 2) ใหป้รากฏเป็นรูปธรรมแก่สายตาประชาชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปกครองประเทศผา่นทางระบบเลือกตั้ง จึงนบัเป็นขั้นตอนหลกัส าหรับการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
  ส าหรับการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้ น ศาล
รัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ของเยอรมนีไดอ้ธิบายไวว้า่การออกเสียงของพลเมือง เพื่อแสดงเจตจ านง
ว่าบุคคลใดสมควรท่ีจะเขา้ไปท าหน้าท่ีในสภาผูแ้ทนราษฎรแทนตนในช่วงเวลา 4 ปี จากนั้นไป 
ทั้งน้ีโดยเป็นการแสดงเจตจ านงของพลเมืองผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งมวลอย่างเป็นเอกภาพใน
ฐานะท่ีเป็นผู ้เจ้าของอ านาจอธิปไตย การแสดงเจตจ านงของพลเมืองเช่นน้ี ในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยถือเป็นการแสดงออกของประชาชนต่อองคก์รของรัฐ ประชาชนจึงตอ้งมีทางเลือก
ระหวา่งผูส้มคัรหลายๆ คน ท่ีเป็นตวัแทนของความคิดทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั การยอมรับความ
แตกต่างกนัทางความคิดน้ีนบัเป็นจุดเดินท่ีสุดของประเทศท่ีมีการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตย 
ซ่ึงยึดถือ หลักการจริงท่ีว่า ความแตกต่างกนัในทางความคิดนั้นเป็นธรรมชาติของทุกสังคมใน
สังคมเสรีประชาธิปไตย จึงมีการแสวงหากฎเกณฑ์ในการท่ีจะจดัการและให้ความเป็นธรรมกบั
แนวความคิดต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม โดยท่ีแมแ้ต่ฝ่ายเสียงขา้งน้อยก็ได้รับการคุม้ครองและได้รับ
โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วมในสภาผูแ้ทน ผูแ้ทนราษฎรท่ีไดรั้บเลือกตั้งจะเป็นผูแ้ทนของคนทั้งประเทศ 
โดยไม่อยู่ภายใต้อาณัติใดๆ หรือการมอบหมายงานของผู ้หน่ึงผู ้ใด หากแต่ปฏิบัติหน้า ท่ี
ผูแ้ทนราษฎรภายใตส้ านึกความรับผดิชอบชัว่ดีของตนเอง 90 
  หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ งตามกฎหมายพื้นฐาน91 กฎหมายพื้นฐานของ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ก าหนดไว้ในมาตรา 38 อนุมาตรา 1 ประโยคแรกว่า ส.ส. 
(Bundestag) เขา้สู่ต าแหน่งโดยไดรั้บเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งท่ีเป็นการทัว่ไป, การเลือกตั้งโดยตรง, 
การเลือกตั้งโดยเสรี, การเลือกตั้งโดยเสมอภาค และโดยวิธีลงคะแนนเสียงลบัเฉพาะบุคคล มาตรา 
28 อนุมาตรา 1 ประโยคท่ี 2 ก็ก าหนดหลักการการเลือกตั้งสมาชิกสภาในระดับรัฐและระดับ
ทอ้งถ่ินในลกัษณะเดียวกนั ดงันั้นเม่ืออ่านประกอบกบัมาตรา 20 อนุมาตรา 3 ของกฎหมายพื้นฐาน
ซ่ึงก าหนดให้บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญผูกพนัอ านาจรัฐทั้งปวง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐ 

                                                 
90 กมลชยั รัตนสกาวงศ.์  (2541, พฤษภาคม).  “รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี: 4 

ประเดน็ส าคัญ” วารสารกฎหมาย, 18(2)  หนา้ 159. 
91 บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ.  (2542).  การเลือกตั้งและพรรคการเมือง: บทเรียนจากเยอรมนั. หนา้ 21-29. 
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จึงตีความให้หลักพื้นฐานของการเลือกตั้งเหล่าน้ีมีสถานะเช่นเดียวกันกบัสิทธิขั้นพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญ และใชบ้งัคบักบัการลงคะแนนเสียงหรือการลงมติทางการเมืองทุกประเภท92 
  โดยหลกัการแลว้ หลกัเกณฑพ์ื้นฐานของการเลือกตั้งเหล่าน้ีใชบ้งัคบัไดก้บัการเลือกตั้ง
ในทุกขั้นตอนกล่าวคือ ตั้งแต่การเตรียมการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง การนบัคะแนนและการติดคะแนน
ให้เป็นจ านวนท่ีนั่งท่ีแต่ละพรรคการเมืองจะได้รับในการเลือกตั้ ง และศาลรัฐธรรมนูญแห่ง
สหพนัธรัฐจะเน้นการบงัคบัใช้หลกัเกณฑ์น้ีเป็นพิเศษกบัการใช้สิทธิทั้งในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและการใชสิ้ทธิสมคัรรับเลือกตั้ง93 
  ก.  หลกัการเลือกตั้งโดยทัว่ไป94 
  หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ งข้อน้ี ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐได้ให้
ความหมายว่าผูท่ี้ถือสัญชาติเยอรมนัทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งไม่
อาจท่ีจะจ ากดัสิทธิคนเหล่าน้ีได ้โดยอา้งเหตุความเป็นพลเมืองกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังกดักลุ่ม
ภาษาใดภาษาหน่ึง และไม่อาจจ ากดัสิทธิโดยอาศยัขอ้พิจารณาทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
ไม่วา่ในแง่ของเพศ เผา่พนัธ์ุ ชาติพนัธ์ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจรายได ้จ านวนภาษีท่ีจ่าย การถือ
สิทธิสถานะทางการศึกษา หรือทางอาชีพ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือการเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง เพื่อน ามาเป็นเกณฑ์ตดัสินว่า บุคคลใดบุคคลหน่ึง มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่ ผูมี้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนตอ้งสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งของตนได ้หากมีความประสงคจ์ะใชสิ้ทธิ
เลือกตั้ง นอกจากน้ีแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐยงัตีความต่อไปว่าหลกัการเลือกตั้งตอ้ง
เป็นไปตาม คือ หลกัความเสมอภาค ซ่ึงบญัญติัไวใ้นมาตรา 3 อนุมาตรา 1 ของกฎหมายพื้นฐานดว้ย 
  ข.  หลกัการเลือกตั้งโดยตรง95 
  การเลือกตั้งจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์เลือกตั้งขอ้น้ีเม่ือการลงคะแนนเสียงของผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งเท่านั้นท่ีเป็นตวัก าหนดวา่ ผูใ้ดจะไดเ้ขา้ไปนัง่ในสภาผูแ้ทนราษฎร และโดยวิธีน้ีเท่านั้นท่ีจะ
กล่าวไดว้า่การเลือกตั้งเป็นไปตามเจตจ านงของประชาชน 

                                                 
92 BVerfGE47, 253 (276f.) 49, 15Z19) รวมทั้งการเลือกตั้งตวัแทนต่างๆ ของผูพิ้พากษา [BVerfGE 66, 

270(29)] และองคก์รในมหาวทิยาลยั 39,247 (24).อา้งใน เอกบุญ วงศส์วสัด์ิกุลและคณะ.  (2551). พัฒนาการของ
หลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ (รายงานผลการวจิยั).  หนา้ 3-14. 

93  BVerfGE11, 266 (272) ; 57, 43 (56). อา้งใน เอกบุญ วงศส์วสัด์ิกลุและคณะ.  (2551). พัฒนาการของ
หลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ (รายงานผลการวจิยั).  หนา้ 3-14. 

94  เอกบุญ วงศส์วสัด์ิกลุและคณะ.  (2551). พัฒนาการของหลกักฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ (รายงานการวจิยั).  หนา้ 3-14 – 3-15. 

95  แหล่งเดิม.  หนา้ 3-15. 
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  หลกัอนัน้ีมิไดห้้ามเฉพาะการเลือกตั้งตวัแทน เพื่อท่ีจะให้ตวัแทนไปลงคะแนนเลือก
ผูแ้ทนอีกทีหน่ึงเท่านั้น แต่ห้ามทุกองคก์รท่ีจะเขา้มาท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประชาชน เพื่อเลือก
ผูแ้ทน ตามอ าเภอใจของตนเอง ฉะนั้นในการเลือกตั้งแต่ละคร้ังทุกคะแนนเสียงท่ีลงไปจะตอ้ง
ก าหนดไดแ้น่นอนวา่จะเป็นของผูส้มคัรคนใด และเม่ือลงคะแนนไปแลว้ก็ไมมี้ผูใ้ดท่ีจะมีอิทธิพล
ต่อผลของการเลือกตั้งไดอี้ก นอกจากการวิธีการทางคณิตศาสตร์ค านวณตวัเลขของจ านวนคะแนน
เสียงเท่านั้น ส าหรับการเลือกตามบญัชีเลือกตั้งท่ีผูล้งคะแนนเสียงไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดตวั
บุคคลในบญัชี ผูล้งคะแนนอาจประสงคเ์ลือกบุคคลเดียว แต่ก็ตอ้งเลือกบุคคลอ่ืนท่ีมีช่ืออยูใ่นบญัชี
รายช่ือเดียวกนัดว้ย กรณีน้ีศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐไดต้ดัสินวา่การเลือกตั้งตามบญัชีรายช่ือ
นั้นไม่ขดัต่อการเลือกตั้งโดยตรงตราบเท่าท่ีบญัชีรายช่ือบุคคลต่างๆ เป็นท่ีแน่นอน กล่าวคือ ผูเ้ลือก
ทราบล่วงหน้าหากลงคะแนนเสียงของตนให้แก่บญัชีรายช่ือน้ีแล้ว จะช่วยส่งผลให้บุคคลท่ีตน
ทราบช่ือแลว้เขา้สู่สภาได ้โดยไม่มีองคอ่ื์นใดมาตดัสินแทนอีกชั้นหน่ึง 
  ค.  หลกัการเลือกตั้งโดยเสรี  
  การเลือกตั้ งโดยเสรีน้ีเป็นเง่ือนไขส าคญัของการเลือกตั้ง หลกัการเลือกตั้งโดยเสรี
หมายความว่า ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ย่อมใช้สิทธิของตนไดโ้ดยปราศจากการใช้ก าลงั
บงัคบั หรือความกดดนัทางจิตใจ หรือการใช้อิทธิพลใดๆ ต่อการตดัสินใจไม่ว่าการใช้อิทธิพล
เหล่าน้ีจะมาจากฝ่ายใดก็ตาม และระหว่างการเลือกตั้งหรือแมแ้ต่ภายหลงัการเลือกตั้งก็ห้ามมิให้มี
การควบคุมลงคะแนนเสียงเพื่อสนบัสนุนฝ่ายหน่ึงฝ่ายหน่ึง ไม่วา่จะเป็นการกระท าในรูปใด ผูอ้อก
เสียงเลือกตั้งตอ้งสามารถตดัสินใจลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระภายใตก้ระบวนการสร้างความ
คิดเห็นท่ีเปิดเผย 
  หลกัเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งน้ีหมายรวมถึงการตระเตรียมการเลือกตั้ง และการ
หาเสียงเลือกตั้งดว้ย ส าหรับสิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐไดมี้ค า
ตดัสินวา่ การก าหนดให้ผูส้มคัรรับเลือกตั้งตอ้งสังกดัพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงเป็นการขดั
ต่อหลักการเลือกตั้งโดยเสรี และสิทธิในการสมคัรรับเลือกตั้งจะมีลักษณะเสรีได้ก็ต่อเม่ือการ
คดัเลือกสมาชิกเขา้สมคัรรับเลือกตั้ง กระท าในท่ีประชุมสมาชิกพรรคหรือท่ีประชุมกลุ่มการเมืองท่ี
จะส่งตวัแทนเขา้แข่งขนัในการสมคัรรับเลือกตั้ง 
  ง.  หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาค  
  หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาค เป็นหลกัเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งท่ีมีความส าคญั
ในทางปฏิบติัมากท่ีสุด กล่าวคือ การฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐ เพื่อขอให้ศาลสั่ง
ให้กฎหมายภาคน้ีอยู่เสมอ การเลือกตั้งโดยเสมอภาคน้ีสอดคล้องกบัหลักความทัว่ไปของการ
เลือกตั้ง และการให้หลกัความทัว่ไปของการเลือกตั้งมีความสมบูรณ์ข้ึนในแง่ท่ีท าให้คะแนนเสียง
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แต่ละคะแนนของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสามารถส่งผลต่อการเลือกตั้งอย่างเต็มท่ี นอกจากนั้น
แลว้ หลกัการเลือกตั้งโดยเสมอภาคท่ีใช้บงัคบัแก่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนแห่งสหพนัธรัฐ 
ไดรั้บการบญัญติัไวใ้นกฎหมายพื้นฐาน มาตรา 38 อนุมาตรา 1 การเลือกตั้งระดบัมลรัฐและระดบั
ทอ้งถ่ิน ไดรั้บการบญัญติัไวใ้นกฎหมายพื้นฐาน มาตรา 28 อนุมาตรา 1 
  โดยท่ีหลกัความเสมอภาคของการเลือกตั้งให้ความส าคญักบัการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
โดยผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนควรจะใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพื่อแสดงการมีส่วนร่วม ใน
การใช้อ านาจรัฐอย่างเท่าเทียมกนัตามรูปแบบท่ีกฎหมายก าหนดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ส าหรับความ
เสมอภาคในการเลือกตั้ง ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธรัฐอธิบายวา่ คะแนนเสียงแต่ละคะแนนท่ีผูมี้
สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนลงคะแนนไป จะตอ้งมีค่าเท่ากับคะแนนของผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งคนอ่ืนๆ ดว้ยเสมอ ทั้งน้ีโดยค านึงถึงขอบเขตของระบบการเลือกตั้งแต่ละระบบดว้ย96 
  จ.  หลกัการเลือกตั้งโดยลงคะแนนลบั  
  หลักการเลือกตั้งโดยลงคะแนนเสียงลับเป็นสาระส าคญัของการเลือกตั้งในระบบ
ประชาธิปไตยและเป็นตวัคุม้ครองหลกัการเลือกตั้งโดยเสรี เพราะหากการเลือกตั้งไม่เป็นโดยการ
ลงคะแนนลับแล้ว การเลือกตั้งก็ไม่อาจท่ีจะเป็นการเลือกตั้งโดยเสรีได้ หลักการเลือกตั้ งโดย
ลงคะแนนลับน้ีให้ความคุ้มครองทั้งผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนและผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมดว้ย ในขณะเดียวกนั ขอ้บงัคบัทั้งหลายท่ีออกมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลกัการน้ี
จึงมีลกัษณะบงัคบัตามหลกัการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลบัแลว้ จะตอ้งด าเนินการเลือกตั้งโดย
ไม่ให้ผูใ้ดทราบไดเ้ลยว่าผูล้งคะแนนออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนตดัสินใจเลือกใคร แมว้า่ผูเ้ลือกตั้ง
เองจะไม่ประสงคใ์ห้การเลือกตั้งของตนเป็นความลบัก็ตาม ก็ไม่อาจปฏิเสธหลกัการน้ีได ้และตอ้ง
ด าเนินการการเลือกตั้งของตนไปตามขอ้บงัคบัทั้งหลายท่ีออกมาเพื่อรักษาความลบัของการเลือกตั้ง
ทุกประการ ทั้งน้ีเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผูเ้ลือกตั้งปลอดจากการถูกข่มขู่ซ่ึงอาจเกิดข้ึนภายหลังการ
เลือกตั้งได ้
  หลักเกณฑ์การเลือกตั้ งสมาชิกสภาแห่งสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้ง (Bundeswahlgesetz ใช้ช่ือย่อว่า BWG) ซ่ึงยึดถือหลกัการวา่ คะแนน
เสียงของประชาชนทุกคนจะตอ้งมีผลต่อการจดัสรรท่ีนัง่ของสมาชิกสาผูแ้ทนราษฎรและสอดคลอ้ง
กบัความนิยมสูงสุดในตวับุคคลของแต่ละเขตเลือกตั้ง โดยก าหนดจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
แบบแบ่งเขตใหมี้จ านวนก่ึงหน่ึงของผูแ้ทนราษฎรทั้งหมดในสภา97 
                                                 

96 BverfGE1,208(246). 
97  อมร รักษาสตัย.์  (2539).  ประชาธิปไตย : อุดมการณ์ หลกัการ และแบบอย่างการปกครองหลาย

ประเทศ.  หนา้ 261. 

DPU



118 
 

  2)  ระบบเลือกตั้งของประเทศเยอรมนี 
ประเทศเยอรมนี ในปกครองในรูปแบบสหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 

โดยมีกฎหมายพื้นฐานท่ีเรียกวา่ “Grundgesetz fues die Bundeserepublik Deutschland” ใชอ้กัษรยอ่
วา่ “GG” เป็นกฎหมายหลกัในการปกครองประเทศซ่ึงมีสถานะเทียบเท่ารัฐธรรมนูญของประเทศ
อ่ืน ประเทศเยอรมนีใช้ระบบสองสภา คือ สภา Bundestag ซ่ึงเป็นสภาผูแ้ทนราษฎร มีสมาชิก
ทั้งหมด 598 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระในการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 98 

กฎหมายพื้นฐานไดก้ าหนดเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ไวใ้นมาตรา 38  อนุมาตรา 1 ประโยคแรกว่า สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (Bundestag) เขา้สู่
ต าแหน่งโดยไดรั้บเลือกตั้งในการเลือกตั้งเป็นการทัว่ไป  โดยตรง โดยเสรี โดยเสมอภาค และโดย
วิธีลงคะแนนเสียงลบัเฉพาะบุคคล โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพนัธ์ตีความให้หลกัเกณฑ์พื้นฐาน
ของการเลือกตั้งเหล่าน้ีมีสถานะเช่นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและให้บงัคบักบัการลงคะแนน
หรือการลงมติทางการเมืองทุกประเภท 99 โดยหลกัแลว้หลกัเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งเหล่าน้ี
ใช้ไดส้ าหรับการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง การนบัคะแนน
และการคิดคะแนนให้เป็นผลการเลือกตั้ง และส าหรับหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัระบบเลือกตั้งรวมทั้ง
จ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนนั้นจะก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งท่ีช่ือวา่ Bundeswahlgesetz 
โดยใชช่ื้อยอ่วา่  BWG 100 
  ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศเยอรมนัในปัจจุบนั คือ  ระบบ
เลือกตั้งท่ีมีการผสมผสานระหว่างระบบเลือกตั้งเสียงขา้งมากสัมพทัธ์และระบบเลือกตั้งแบบ
สัดส่วนเขา้ด้วยกนั  ระบบเลือกตั้งของเยอรมนัน้ี  มีช่ือเรียกทางวิชาการว่า “ระบบเลือกตั้งตาม
สัดส่วนท่ีมีการเลือกตั้งตวับุคคลดว้ย” 101 หรืออาจ เรียกวา่ “ระบบตวัแทนแบบสัดส่วนโดยมีบุคคล
เป็นองคป์ระกอบ” (Personalized Proportional Representation) ระบบตวัแทนแบบสัดส่วนโดยมี
บุคคลเป็นองค์ประกอบ เป็นระบบท่ีคิดยากกว่าระบบสัดส่วนอย่างง่าย ซ่ึงหมายถึงว่าถ้าพรรค

                                                 
98 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. (2549).  เอกสารการสอนชุดวิชาการเมืองการปกครองของประเทศ

ในเอเชีย  หน่วยท่ี  8-15. หนา้ 10-68 

99 BvertGE47, /253(276f.)49,15(19)รวมทั้งการเลือกตั้งตวัแทนต่าง ๆ ของผูพิ้พากษา (BverfGE 66, 
270(29)  และองคก์รในมหาวทิยาลยั 39ม 247 (24). อา้งถึงใน บุญศรี  มีวงศอ์ุโฆษ. (2551).  กฎหมายรัฐธรรมนูญ. 
หนา้ 135 

100 กมลชยั รัตนสกาววงศ์. (พฤษภาคม,  2541). “รัฐธรรมนูญประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี: 4 
ประเดน็ส าคัญ”, วารสารกฎหมาย, 18(2)  หนา้ 159   

101 แหล่งเดิม. หนา้ 331.  
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การเมืองใดไดค้ะแนนเสียงร้อยละเท่าใด ก็ไดจ้  านวนท่ีนัง่ไปเท่านั้น ส่วนระบบเยอรมนัใชห้ลกัการ
ของสัดส่วนเป็นหลกัใหญ่ แต่ก็ยอมรับผูส้มคัรรับเลือกตั้งท่ีชนะการเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งดว้ย
ตามกฎหมายเลือกตั้งมาตรา 4 ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคน มีคะแนนเสียง 2 คะแนนเท่ากนั 
โดยแต่ละคะแนนเสียงมีลกัษณะดงัน้ี 
  ก.  คะแนนเสียงท่ี 1 เป็นคะแนนเสียงท่ีลงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงใน
เขตเลือกตั้งของตน เน่ืองจากแต่ละเขตมีตวัแทนในสภาได ้1 คน 
  ข.  คะแนนเสียงท่ี 2 เป็นคะแนนเสียงท่ีลงใหแ้ก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งบญัชีใดบญัชีหน่ึงท่ี
ตนมีความนิยมในอุดมการณ์ ซ่ึงอาจไม่ใช่พรรคเดียวกนักบัคะแนนเสียงท่ีลงให้ผูส้มคัรในระบบ
แบ่งเขต102 
  อยา่งไรก็ตาม แมผู้มี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะมีคนละ 2 คะแนนเสียง แต่เม่ือพิจารณา
ถึงผลลพัธ์แลว้ ก็เท่ากบัว่ามีเพียงคะแนนเสียงเดียว ทั้งน้ีเพราะในทา้ยท่ีสุดแลว้ตวัก าหนดจ านวน
สมาชิกสภาผูแ้ทน ราษฎรท่ีแทจ้ริง คือคะแนนเสียงท่ีสอง ซ่ึงท าหนา้ท่ีชดเชยให้พรรคต่างๆ มีทั้งนัง่
ตามสัดส่วนคะแนนเสียงท่ีตนไดรั้บจริง 
 ส่วนการเสนอช่ือในบญัชีรายช่ือพรรคการเมืองตามระบบสัดส่วน พรรคการเมืองต่างๆ ท่ี
เขา้ร่วมการเลือกตั้ง มีสิทธิเสนอบญัชีรายช่ือผูส้มคัรรับเลือกตั้งในนามของพรรคไดใ้นระดบัมลรัฐ
เท่านั้น (ไม่มีบญัชีรายช่ือระดบัสหพนัธรัฐ) แต่ในการคิดคะแนนเสียงเพื่อแบ่งสรรท่ีนัง่จะตอ้งเอา
คะแนนท่ีพรรคไดรั้บจากทั้งประเทศมารวมกนัทั้งหมด103  
   1.  การลงคะแนนเลอืกตั้ง104 
  วิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. สามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี คือ ผูล้งคะแนนจะมีสิทธิ
ลงคะแนน 2 ประเภท ประเภทแรก เป็นการลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของ
ตนซ่ึงเป็นระบบเขตละ 1 คน ใครไดค้ะแนนสูงสุดก็ไดรั้บเลือก (ผูส้มคัรอาจเป็นสมาชิกพรรคหรือ
ผูส้มคัรอิสระก็ได)้ ประเภทท่ี 2 เป็นการลงคะแนนเลือกบญัชีรายช่ือบุคคลในพรรคท่ีตนมีความ
นิยมโดยแต่ละพรรคจะเสนอบญัชีรายช่ือบุคคลท่ีพรรคคดัเลือกมาตามล าดบัในแต่ละมลรัฐ โดยผู ้
ลงคะแนนจะเปล่ียนตวับุคคลเองไม่ได ้

                                                 
102  W.Schreiber} Handbuch des Wahlrechts zum Deutschen Bundestag, 3 Aulf., Koln, Berlin, Bonn, 

Munchen 1986, S. 144 f., 154. 
103  จ านงค ์ ถาวรวสิิทธ์ิ.(2542). ศึกษาเปรียบเทียบระบบและวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ของไทยตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) กับระบบและวิธีการเลือกตั้ง ส.ส.ตามกฎหมายของเยอรมนั. หนา้ 
161-162. 

104  บุญศรี มีวงษอ์ุโฆษ.  (2542).  เล่มเดิม. หนา้ 35. 
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  บตัรเลือกตั้งจึงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ทางด้านซ้ายของบตัรเลือกตั้ งซ่ึงเป็นการ
ลงคะแนนเสียงท่ี 1 จะปรากฏช่ือ อาชีพ ท่ีอยู่ พรรคการเมืองท่ีสังกดั และตามดว้ยวงกลมเพื่อให้ผู ้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท าเคร่ืองหมายโดยดา้นน้ีจะพิมพสี์ด า ส่วนทางดา้นขวาของบตัรเลือกตั้งจะ
เป็นการลงคะแนนเสียงท่ี 2 จะปรากฏช่ือของพรรคการเมืองและนามสกุลของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 5 
คนแรก และวงกลมเพื่อให้ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งท าเคร่ืองหมาย จะอยูท่างซ้ายของรายช่ือพรรค
การเมือง โดยจะพิมพเ์ป็นสีฟ้า 
  2.  การลงคะแนนเสียงเลอืกตั้งในกรณพีเิศษ105 
  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนกนั 
  กฎหมายการเลือกตั้งเยอรมนัไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทน
กนัหรืออาจตั้งตวัแทนใหไ้ปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่อยา่งไรก็ตาม หากผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ไม่สามารถอ่านหรือเขียนหนงัสือได ้หรือติดขดัเก่ียวกบัสภาพทางร่างกาย เช่น ทุพพลภาพ ในกรณี
เช่นน้ี การท าเคร่ืองหมายลงในบตัรเลือกตั้ง และการน าส่งบตัรเลือกตั้งให้กบัเจา้หน้าท่ีเพื่อหย่อน
บตัรลงในหีบเลือกตั้ งก็ดี อาจให้บุคคลอ่ืนท่ีผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นไวว้างใจกระท าการ
ดงักล่าวแทนตนได ้
  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย ์
  กฎหมายเลือกตั้งเยอรมนัเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางไปรษณีย ์โดย
ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตอ้งแสดงเจตจ านงไปยงัรัฐท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู่เพื่อขอใบรับรองการ
เลือกตั้ง (An Electoral Certificate) บตัรเลือกตั้ง (A Voting Paper) ซองใส่บตัรเลือกตั้งของทาง
ราชการ (An Official Voting paper Envelope) โดยท่ีผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตอ้งแสดงหลกัฐาน
วา่ 
  1.  ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่สามารถจะอยูใ่นเขตเลือกตั้งนั้นในวนั เลือกตั้งไดโ้ดยมี
เหตุอนัสมควรหรือ 
  2.  ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งไดเ้ปล่ียนแปลงภูมิล าเนาหรือท่ีอยูอ่าศยั และปรากฏวา่ช่ือ
ของเขาไม่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนราช่ือผูมี้สิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใหม่นั้น หรือ 
  3.  ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่สามารถไปยงัหน่วยเลือกตั้งได ้เน่ืองจากลกัษณะของ
งานท่ีตนไดก้ระท าอยู ่หรือเป็นเพราะความเจบ็ป่วย ความทุพพลภาพ ความชรา 
  บตัรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตอ้งบรรจุอยู่ในซองใส่บตัรเลือกตั้งของทางราชการ 
พร้อมทั้งมีค  ารับรองว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยอิสระ ส าหรับคะแนนเสียง

                                                 
105 ชินธิป ยทุธางกรู.  (2535). ระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนแบบเยอรมนั.  หนา้ 54-55. 
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เลือกตั้งท่ีลงทางไปรษณียท่ี์ไดรั้บไม่ทนัก าหนดเวลา (18.00 น. ของวนัเลือกตั้ง) หรือไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัถือวา่คะแนนเสียงเลือกตั้งดงักล่าวเป็นโมฆะ 
  รูปแบบการขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย ์มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1)  บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งยื่นความจ านงเป็นหนังสือ แบบฟอร์ม หรือแจง้ดว้ยตนเองใน
การขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณียท่ี์องคก์รปกครองทอ้งถ่ินและแจง้เหตุท่ีขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งทาง
ไปรษณียแ์บบฟอร์มท่ีถูกตอ้งท่ีตอ้งใชย้ืน่ต่อองคก์รปกครองทอ้งถ่ินโดยส่งทาง 
   1.  เคร่ืองรับ – ส่ง โทรสาร (Fax) หรือ 
   2.  จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E – Mail) หรือ 
   3.  Telegram, Telex หรือ 
   4.  อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ท่ีสามารถส่งเอกสารดงักล่าวได ้หรือส่งไปยงัเวบ็ไซต ์
(ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน) ยกเวน้การแจง้ทางโทรศพัท ์
  2)  องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 
  องค์กรปกครองทอ้งถ่ินจะด าเนินการตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งของผูข้อใช้สิทธิ
ทางไปรษณีย ์และองค์กรปกครองทอ้งถ่ินจะส่งบตัรเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ปให้ผูข้อใช้สิทธิทาง
ไปรษณียแ์ละท าการบนัทึกรายละเอียดลงในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  3) บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งตอ้งส่งบตัรเลือกตั้งทางไปรษณีย ์(บรรจุบตัรเลือกตั้ง) กลบัมาท่ี
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ ภายในเวลา 18.00 น. ของวนัเลือกตั้ง 
  3.  คะแนนเสียงเลอืกตั้ง106 
  กฎหมายการเลือกตั้งเยอรมนัในมาตรา 1 (1)  บญัญติัให้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีจะ
พึงมีไดจ้  านวน 598 คน และจาก มาตรา 1 (2) สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน 299 คน ให้มาจาก
การเลือกตั้งในแต่ละเขตการเลือกตั้ง และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเหลืออีกจ านวน 299 คน ให้มา
จากการเลือกตั้งตามระบบบญัชีรายช่ือในแต่ละมลรัฐ จากบทบญัญติัดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ระบบ
การเลือกตั้งของเยอรมนัเป็นแบบผสม กล่าวคือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวน 299 คน ท่ีมาจาก
การเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง จะใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงขา้งมากธรรมดา ผูท่ี้ไดค้ะแนน
สูงสุดในแต่ละเขตเลือกตั้งจะไดรั้บเลือกเป็นผูแ้ทนของเขตเลือกตั้งนั้นๆ ดงันั้นเขตการเลือกตั้งใน
ประเทศเยอรมนัจึงมีทั้งส้ิน 299 เขต ส่วนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีเหลืออีก 299 คน จะมาจากการ

                                                 
106 ชินธิป ยทุธางกรู.  (2535).  เล่มเดิม.  หนา้ 59-64. 
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เลือกตั้งตามระบบบญัชีรายช่ือของมลรัฐท่ีเสนอโดยพรรคการเมือง ซ่ึงจะไดท้  าการแบ่งสรรท่ีนัง่ใน
สภาผูแ้ทนราษฎรตามสัดส่วนของคะแนนเสียงท่ีไดรั้บในแต่ละบญัชีเลือกตั้ง ดงันั้น ผูล้งคะแนน
เสียงเลือกตั้งแต่ละคนจึงมีคะแนนเสียงคนละ 2 เสียง คือ 
  1.  คะแนนเสียงท่ี 1 เป็นคะแนนเสียงท่ีลงให้แก่ผูส้มคัรรับเลือกตั้งคนใดคนหน่ึงในแต่
ละเขตเลือกตั้ง 
  2.  คะแนนเสียงท่ี 2 เป็นคะแนนเสียงท่ีลงให้แก่บญัชีเลือกตั้งบญัชีใดบญัชีหน่ึงเพียง
บญัชีเดียว 

จากระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรของประเทศเยอรมนี อาจกล่าวไดว้่าเป็น
ระบบเลือกตั้งท่ีมีความเป็นธรรมมากท่ีสุดระบบหน่ึง เน่ืองจากเป็นระบบท่ีค านึงถึงคะแนนเสียงท่ีผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งลงไปและท าให้ทุกพรรคการเมืองท่ีได้รับคะแนนเสียงถึงระดบัคะแนนมาตรฐาน
สามารถมีท่ีนั่งในสภาได้ นอกจากน้ียงัให้ความเป็นธรรมในแง่ของคะแนนเสียงท่ีแต่ละพรรค
การเมืองไดรั้บใหมี้ความเสมอภาคกนั  กล่าวคือ คะแนนเสียงแต่ละคะแนนท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือก
ตั้งแต่ละคนลงไปนั้น จะตอ้งมีค่าเท่ากบัคะแนนของผูมี้สิทธิเลือกตั้งคนอ่ืน ๆ เสมอ ซ่ึงในทาง
วชิาการกฎหมายเลือกตั้งเยอรมนัมีการแบ่งการพิจารณาค่าของคะแนนเสียงแต่ละคะแนนออกเป็น 2 
แง่ กล่าวคือ คะแนนเสียงในแง่ของค่าของการนบั (Zahlwert) กบัคะแนนเสียงในแง่ของการส่งผล
ออกมาเป็นผูแ้ทน (Erfolgswert) โดยทั้งค่าของการนบัและค่าของการส่งผลต่อการก าหนดจ านวน
ผูแ้ทนมีค่าเท่าเทียมกัน กล่าวคือ คะแนนเสียงท่ีลงไปแมจ้ะไม่ได้ลงให้แก่พรรคการเมืองท่ีได้
คะแนนรวมมากท่ีสุดในเขตเลือกตั้งนั้น แต่ก็ยงัช่วยเพิ่มให้พรรคการเมืองท่ีได้รับคะแนนนั้นมี
ผูแ้ทนราษฎรเขา้ไปในสภาไดต้ามสัดส่วนของคะแนนท่ีไดรั้บ 107 
 3.3.3  ประเทศญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซ่ึงประกอบดว้ย 2 สภา คือ สภา
ผูแ้ทนราษฎร (House of Representatives) และวุฒิสภา (House of Councillors) สภาผูแ้ทนราษฎรมี
สมาชิก 480 คน มาจากการเลือกตั้งทัว่ประเทศ วุฒิสภามีสมาชิก 242 คน รัฐสภามีอ านาจหนา้ท่ีใน
การตรากฎหมายและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การพิจารณาและอนุมติังบประมาณ
แผน่ดิน รวมทั้งการแต่งตั้งและถอดถอนฝ่ายบริหาร108 

 
 

                                                 
107 บุญศรี  มีวงศอ์ุโฆษ. (2542).  เล่มเดิม. หนา้  27. 
108 เอกบุญ วงศ์สวสัด์ิกุลและคณะ.  (2551). พัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้งของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ (รายงานผลการวิจัย).  หนา้ 5-1. 
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1)  หลกัการพื้นฐานเก่ียวกบักฎหมายเลือกตั้งของประเทศญ่ีปุ่น 
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัเร่ิมใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 ซ่ึงหลักการ

พื้นฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้งของประเทศญ่ีปุ่นนั้นจะก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ ส่วนหลกัเกณฑ ์   
ต่าง ๆ ของระบบเลือกตั้งจะก าหนดไวใ้นกฎหมายการเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่น
น าระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาใช้บังคับและให้หลักประกันในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ          
ความเสมอภาค และการลงคะแนนเสียงลบัการออกเสียงเลือกตั้ง ตามหลกัการพื้นฐานของระบบ
เลือกตั้งซ่ึงไดบ้ญัญติัอยู่ในหมวดท่ีว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของประชาชนซ่ึงน ามาประยุกต์ใช้กบั
ระบบเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา (สภาไดเอท)109 

ในส่วนของกฎหมายการเลือกตั้งต าแหน่งทางการเมืองมีการระบุถึงสาระส าคญัพื้นฐาน
เก่ียวกบัการเลือกตั้งรวมทั้งระบบเลือกตั้งต าแหน่งทางการเมืองระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีผล
ท าใหห้ลกัการท่ีบรรจุอยูใ่นรัฐธรรมนูญเป็นจริงในทางปฏิบติั ในอดีตไม่มีกฎหมายท่ีเป็นแบบแผน
เก่ียวกบัการเลือกตั้งรวมทั้งระบบเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติ ถูกจดัข้ึนภายใตก้ฎหมายแต่
ละฉบบั (กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา)  
กระทัง่ในปี ค.ศ. 1950 พระราชบญัญติัทั้งหมดเหล่าน้ีถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นกฎหมายเลือกตั้ง
ต าแหน่งทางการเมือง 
 รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นน าระบบประชาธิปไตยแบบตวัแทนมาใชบ้งัคบัและให้
หลักประกันในเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการลงคะแนนเสียงลบัในการออกเสียง
เลือกตั้ง ตามหลกัพื้นฐานของระบบการเลือกตั้ง หลกัการพื้นฐานน้ีบญัญติัอยูใ่นหมวดท่ีวา่ดว้ยสิทธิ
และหนา้ท่ีของประชาชนซ่ึงน ามาประยุกตใ์ชก้บัระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติั (สภาได
เอท) สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน และผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 1.  สิทธิโดยทัว่ไป 
 ทางการเมืองรัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นไดรั้บรองใหบุ้คคลผูท่ี้มีสัญชาติญ่ีปุ่นทุกคน
ท่ีมีอาย ุ20 ปี ข้ึนไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง (มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญญ่ีปุ่น มาตรา 9 ของ
กฎหมายการเลือกตั้งทางการเมือง) ตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945 ไดบ้ญัญติัรับรองในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คุณสมบติัของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง โดยไม่มีการเลือกปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบั เพศ สัญชาติ 
สถานะทางสังคม ทรัพยสิ์นหรือจ านวนภาษีท่ีจ่าย (ส่วนท่ีเก่ียวกบัเง่ือนไขในเร่ืองภาษีเพื่อให้ไดรั้บ
สิทธิเลือกตั้ ง จ  านวนภาษีท่ีจ่ายให้กับรัฐบาล ซ่ึงบัญญัติไว้ในกฎหมายการเลือกตั้ งในสมัย

                                                 
109 แหล่งเดิม หนา้. 5-2. 
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รัฐธรรมนูญเมจิ แต่ได้ถูก ยกเลิกไปแล้วในปี ค.ศ. 1925) และหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
รัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945 ก็ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัสิทธิเลือกตั้งของสตรีไวใ้นรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีดว้ย 
 2.  ความเสมอภาคในการออกเสียงเลือกตั้ง 
 ประชาชนชาวญ่ีปุ่นมีสิทธิเสมอเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบติัใน
เร่ืองทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อนัเน่ืองจากเช่ือชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม หรือพื้นเพ
ทางครอบครัว 110 และไม่มีการเลือกปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวกบัสิทธิของผูส้มคัรรับเลือกตั้งของทั้ง 2 
สภา (สมาชิกวฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร) เน่ืองจาก เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม พื้นเพ
ทางครอบครัว การศึกษา ทรัพยสิ์น หรือรายได ้(มาตรา 44)  
 จากหลกัการน้ีเราสามารถสรุปไดว้า่คะแนนเสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด
มีความเท่าเทียมกนั โดยพิจารณาไดจ้ากค าพิพากษาของศาล และบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงได้
ให้หลกัประกนัความเสมอภาคไม่เพียงแต่โอกาสท่ีจะออกเสียงเลือกตั้งเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงค่าของ
คะแนนของเสียงเลือกตั้งดว้ย 
 3.  การเลือกตั้งโดยวธีิลงคะแนนลบั 
 มีการให้หลักประกันในการออกเสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ ผูอ้อกเสียงเลือกตั้งไม่ต้อง
เปิดเผยการตดัสินใจวา่ลงคะแนนใหก้บัใคร (มาตร 15) 
 4.  การเลือกตั้งท่ีตั้งอยูบ่นหลกัการของประชาธิปไตยแบบตวัแทน 
 บุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากการเลือกตั้งจากประชาชน ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มบุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือชนชั้นใดชนชั้นหน่ึง พรรคการเมือง หรือกลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัในเขตเลือกตั้งใดเขต
เลือกตั้งหน่ึง แต่เป็นตวัแทนของคนทั้งชาติ รัฐธรรมนูญระบุไวว้่า สภานิติบญัญติัจะตอ้งประกอบ
ไปดว้ย สมาชิกท่ีมาจากการเลือกตั้ง นัน่คือ การเป็นตวัแทนของประชาชนทั้งหมด (มาตรา 43) 
 กฎหมายการเลือกตั้งต าแหน่งทางการเมืองมีผลท าใหห้ลกัการท่ีบรรจุอยูใ่นรัฐธรรมนูญ
เป็นจริงในทางปฏิบติั มีการระบุถึงสาระส าคญัพื้นฐานเก่ียวกบัการเลือกตั้งต าแหน่งทางการเมือง
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ในอดีตไม่มีกฎหมายท่ีเป็นแบบแผนเก่ียวกบัการเลือกตั้งของแต่ละ
ประเภท การเลือกตั้งระดบัทอ้งถ่ินหรือระดบัชาติ ถูกจดัข้ึนภายใตก้ฎหมายแต่ละฉบบั (กฎหมาย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และบทบญัญติัว่าดว้ย
การเลือกตั้งเจา้หน้าท่ีทอ้งถ่ินในกฎหมายการเลือกตั้งทอ้งถ่ิน) ในปี พ.ศ.1950 พระราชบญัญติั
ทั้งหมดเหล่าน้ีถูกรวบรวมเขา้ดว้ยกนัเป็นกฎหมายต าแหน่งทางการเมือง 
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  มาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญญ่ีปุ่น 

DPU



125 
 

ในปัจจุบนันั้นนบัตั้งแต่ ค.ศ. 1994 เป็นตน้มา ระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ของประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากระบบ
เลือกตั้งแบบเดิมท่ีแต่ละเขตเลือกตั้งมีผูแ้ทนราษฎรได้หลายคน มาเป็นระบบเลือกตั้งแบบผสม
ระหว่างระบบเสียงข้างมากสัมพทัธ์แบบเขตละหน่ึงคนและระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน โดยมี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรทั้งหมด 480 คน แบ่งเป็นสมาชิก 2 ประเภท คือ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ท่ีมาจากระบบเลือกทั้ ง เ สียงข้างมากสัมพัทธ์แบบเขตละหน่ึงคน จ านวน 300 คน และ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีมาจากระบบเลือกตั้ งแบบสัดส่วน จ านวน 180  คน ระบบเลือกตั้ ง
ดงักล่าวเป็นระบบเลือกตั้งท่ีมีการผสมผสานระหว่างระบบเลือกตั้งท่ีแตกต่างในปัจจุบนัดงักล่าว
เป็นผลมาจากการประนีประนอมระหว่างพรรคการเมืองและนักการเมืองท่ีมีความเห็นต่อระบบ
เลือกตั้งท่ีแตกต่างกนัไป จึงออกมาเป็นระบบเลือกตั้งดงักล่าว 
 (1)  วนัเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง 
 ญ่ีปุ่นมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งในแต่ละชนิดการเลือกตั้งแตกต่างกนัไป โดยเขตการ
เลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ทั้งหมด 480 คน) แบ่งเป็น 2 ประเภทในระบบ
การเลือกตั้งท่ีต่างกนั แต่ระบบเขตการเลือกตั้งมีความเสมอภาคกนัดงัต่อไปน้ี  
 (1.1)  ระบบแบ่งเขต 
 จากจ านวน 480 คนของจ านวนทั้งหมด สส.จ านวน 300 คนมาจากการเลือกตั้งแบบ
ระบบแบ่งเขต ญ่ีปุ่นมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 300 เขต ซ่ึงแต่ละเขตจะมี ส.ส.ไดเ้พียงคน
เดียว (มาตรา 13 ส่วนท่ี 1 และดรรชนีท่ี 1 ของกฎหมายการเลือกตั้ง) 
 การแบ่งเขตเลือกตั้งในระบบแบ่งเขตเป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการแบ่งเขตของ
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร จากนั้นจะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีก็จะเสนอต่อวุฒิสภา 
การแบ่งเขตการเลือกตั้ง และการแกไ้ขกฎหมายการเลือกตั้งตอ้งเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้ง 
  ระยะเวลาในการจดัท าแผน ในการแบ่งเขตการเลือกตั้งรัฐสภาตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้น
ความแตกต่างของจ านวนประชากรระหว่างเขตเลือกตั้ งในจังหวดัเดียวกัน นอกจากน้ียงัต้อง
ค านึงถึงเขตการปกครอง การคมนาคมด้วย (มาตรา 3 ส่วนท่ี 1 ของกฎหมายการจัดตั้ งของ
คณะกรรมการการแบ่งเขตการเลือกตั้ง) 
  ในการแบ่งเขตการเลือกตั้ง ให้ถือเขตจงัหวดัเป็นเกณฑ์ จงัหวดัหน่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมี 1 
เขตการเลือกตั้ง นอกจากน้ียงัค านึงถึงเง่ือนไขในเร่ืองจ านวนประชากร (มาตรา 3 ส่วนท่ีสองของ
กฎหมายการจดัตั้งของคณะกรรมการการแบ่งเขตการเลือกตั้ง) 
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  (1.2)  ระบบสัดส่วน 
  จ านวน 180 คนท่ีเหลือ จาก 480 คน มาจากการเลือกตั้งในระบบสัดส่วนหน่วยของเขต
การเลือกตั้งเป็นระดบัภาค พื้นท่ีทั้งหมดของญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 11 เขตเลือกตั้ง 
  จ านวน 180 ท่ีนัง่จะถูกแบ่งสรรท่ีนัง่ตามแต่ละเขตการเลือกตั้งตามจ านวนประชากร 
(มาตรา 13 ส่วนท่ี 2 และดรรชนีท่ี 2 ของกฎหมายการเลือกตั้ง) 
  (2)  ผูสิ้ทธิเลือกตั้ง การไดรั้บสิทธิหรือการเสียสิทธิ บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  ก.  สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ส าหรับสภาไดเอท ชาวญ่ีปุ่นทุกคนผูซ่ึ้งมีอายุครบ 20 
ปีบริบูรณ์หรือมากกวา่ 20 ปีข้ึนไป มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติั 
  ข.  สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ชาวญ่ีปุ่นทุกคนผูซ่ึ้งมีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์หรือมากกว่า 20 ปีข้ึนไปและมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัในเขตการปกครองในเขตใดเขตหน่ึงเป็น
ระยะเวลามากกว่า 3 เดือนแลว้ มีสิทธิในการเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกเทศมนตรี สมาชิก
สภาทอ้งถ่ินในเขตนั้นๆ 
  จะเห็นไดว้า่ สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง การเลือกตั้งในประเทศญ่ีปุ่น แบ่งออกเป็น
การเลือกตั้ง 2 ระดบั กล่าวคือ สภาไดเอท และระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงการเลือกตั้งทั้งสองระดบัน้ี สิทธิใน
การเลือกตั้งของชาวญ่ีปุ่นได้แก่ ชาวญ่ีปุ่นทุกคนท่ีมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่า 20 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไป มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งทั้งในสภาไดเอท และในระดบัทอ้งถ่ิน แต่ส าหรับ
ระดบัทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตการปกครองในเขตนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 
เดือน จึงมีสิทธิในการเลือกตั้งผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
  บญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลผูซ่ึ้งมิไดล้งทะเบียนในบญัชีรายช่ือไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ถึงแมว้่า
พวกเขามีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งก็ตาม (มาตรา 42  ของกฎหมายการเลือกตั้ง)บญัชีรายช่ือผูมี้
สิทธิเลือกตั้งจดัเตรียมและเก็บไวใ้นความดูแลของคณะกรรมการการจดัการเลือกตั้งของแต่ละ
เทศบาล ในบญัชีจะปรากฏ ช่ือ ท่ีอยู ่เพศ วนัเดือนปีเกิด และอ่ืนๆ ของผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งของ
แต่ละคนระบุไวใ้นบญัชีน้ีดว้ย (มาตรา 20) 
 เม่ือผูมี้สิทธิออกเสียงลงทะเบียนในบญัชีรายช่ือแลว้ การลงทะเบียนถือวา่เป็นการถาวร
และยงัคงใชก้ารได ้จนกระทัง่พวกเขาไดย้า้ยออกไปจากบญัชี เน่ืองดว้ย การตาย การสูญเสีย
สัญชาติ หรือการสูญหายไป ภายใน 4 เดือน หลงัจากท่ีไดย้า้ยออกไปยงัเมืองอ่ืน 
 วธีิปฏิบติัการลงทะเบียนของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  การลงทะเบียน กรรมการการจดัการเลือกตั้งเทศบาลมีอ านาจโดยต าแหน่งท่ีจะข้ึน
ทะเบียนชาวญ่ีปุ่นผูซ่ึ้งมีอาย ุ20 ปีข้ึนไปและมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัในเขตเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้อาศยั
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ในเขตเทศบาลนั้นเป็นระยะเวลามากกวา่ 3 เดือนอยา่งต่อเน่ือง ใหมี้อยูใ่นบญัชีรายช่ือได ้ส าหรับผูท่ี้
ยา้ยเขา้มาใหม่ในวนัใดก็ตามก็จะมีการลงทะเบียนเขา้ไปในบญัชีนั้นดว้ย (มาตรา 21) 
  การลงทะเบียน มี 2 ประเภท ประเภทท่ีหน่ึง การลงทะเบียนจดัท าทุกๆ 3 เดือนใน
เดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม ประเภทท่ีสอง จดัท าเป็นกรณีพิเศษส าหรับการ
เลือกตั้งตามแต่ละประเภท (มาตรา 22) 
  นอกจากนั้น การจดัท าบญัชีรายช่ือของผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีอยู่นอกราชอาณาจกัรจะ
ข้ึนอยูก่บัการร้องขอของผูน้ั้น 
  ส่วนการคดัคา้นและการฟ้องร้องต่อศาล หลงัจากท่ีมีการลงทะเบียนแลว้ กรรมการการ
จดัการเลือกตั้งของแต่ละเทศบาลจะแสดงบญัชีรายช่ือต่อสาธารณะ ซ่ึงปรากฏไปดว้ยช่ือของผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง ท่ีอยู่ และวนัเดือนปีเกิด (มาตรา 23) เม่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งมีขอ้คดัคา้นท่ีเก่ียวกบัการ
ลงทะเบียนของพวกเขาหรือเร่ืองอ่ืนๆ พวกเขาอาจจะยื่นหรือคดัคา้นต่อกรรมการจดัการเลือกตั้งท่ี
เก่ียวขอ้งในช่วงระหว่างท่ีมีการแสดงบนัชีรายช่ือนั้นอยู่ (มาตรา 24) บุคคลผูซ่ึ้งไม่พอใจในข้อ
วนิิจฉยัเร่ืองท่ีตนคดัคา้นก็สามารถไปฟ้องร้องต่อศาลได ้(มาตรา 25) 
  การแจง้สิทธิและการระงบัสิทธิ ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งถูกระงบัสิทธิตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย หรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งยา้ยภูมิล าเนาไปยงัเมืองใดเมืองหน่ึง กรรมการการ
จดัการเลือกตั้งท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งระบุเหตุนั้นไวใ้นบญัชีรายช่ือของผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้นโดยทนัที 
  กรรมการการจัดการเลือกตั้ งเทศบาลต้องลบรายช่ือผู ้มีสิทธิตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย หรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งยา้ยภูมิล าเนาไปยงัเมืองใดเมืองหน่ึง กรรมการจดัการเลือกตั้งท่ี
เก่ียวขอ้งตอ้งระบุเหตุนั้นไวใ้นบญัชีรายช่ือของผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้นโดยทนัที 
  กรรมการการจดัการเลือกตั้งเทศบาลตอ้งลบรายช่ือผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกจาก
บญัชีรายช่ือเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้เม่ือผูน้ั้นถึงแก่ความตาย สูญเสียสัญชาติญ่ีปุ่น หรือยา้ย
ออกไปจากเขตเทศบาลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระยะเวลา 4 เดือนติดต่อกนั (มาตรา 28) 
 (3)  การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การนบัคะแนน การลงคะแนนล่วงหนา้ 
 หลักการของการออกเสียงเลือกตั้ ง การเลือกตั้ งกระท าโดยการออกเสียงเลือกตั้ ง 
รายละเอียดมีดงัน้ี 
 ก.  หลกัการออกเสียงเลือกตั้ง การออกเสียงเลือกตั้งจะตอ้งกระท าโดยผูมี้สิทธิออกเสียง
ดว้ยตนเองในวนัท่ีมีการเลือกตั้งและสถานท่ีท่ีก าหนดใหเ้ป็นสถานท่ีออกเสียงการเลือกตั้ง 
 ข.  การออกเสียงเลือกตั้งโดยสมคัรใจ สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นอ านาจของผูมี้
สิทธิวา่จะกระท าหรือไม่ก็ได ้
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 ค..  การรับรองเก่ียวกบัความลบั รัฐธรรมนูญในหลกัประกนัในการออกเสียงเลือกตั้ง 
ลงคะแนนโดยวธีิลบั (ส่วนท่ี 4 มาตรา 15 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ) 
 ง.  หลกัการว่าด้วยหน่ึงคน หน่ึงเสียง ในระบบเลือกตั้งหน่ึง บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้ ง
สามารถออกเสียงไดแ้ค่หน่ึงคะแนนเสียงในแต่ละการเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งระดบัชาติของ
สภานิติบญัญติั แบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีหน่ึงในระบบแบ่งเขต และอีกส่วนเป็นระบบ
สัดส่วน (มาตรา 37 ของกฎหมายการเลือกตั้ง) 
 ผูล้งคะแนนเสียงตอ้งเขียนช่ือของผูส้มคัรเพียงช่ือเดียวลงในบตัรเลือกตั้ง (ในกรณีของ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบสัดส่วน ลงช่ือหรือช่ือย่อของพรรคการเมืองเพียงพรรค
เดียว หรือองคก์รทางการเมืองเดียว และกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระบบสัดส่วน ให้เขียนช่ือ
ของผูล้งสมคัร หรือช่ือยอ่ของพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวหรือองคก์รทางการเมืองเดียว) (มาตรา 
46 มาตรา 68) 
 ผูล้งคะแนนเสียงตอ้งเขียนช่ือของผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองดว้ยตวัเอง อยา่งไรก็ตาม
หากผู ้ลงคะแนนเสียงมีความพิการทางกายภาพ หรือไม่รู้หนังสือ สามารถจัดบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายอาจกระท าการช่วยเหลือได ้ส าหรับผูพ้ิการทางสายตา อนุญาตให้ใชบ้ตัรเลือกตั้งอกัษร
เบลล ์(มาตรา 47 และ 48)  
 กรณีการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน หรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน (บทบญัญติัมาตรา 46-2) 
บตัรเลือกตั้งอาจพิมพช่ื์อผูส้มคัรไวล่้วงหนา้ และใหผู้อ้อกเสียงเลือกตั้งอาจเลือกตั้งโดยการกากบาท
ลงไปในบตัรเลือกตั้ง 
 (4)  หน่วยเลือกตั้งและสถานท่ีเลือกตั้ง 
 หน่วยหน่ึง ของพื้นท่ีการออกเสียงเลือกตั้งเรียกว่า “หน่วยเลือกตั้ง” เขตพื้นท่ีของ
เทศบาลหน่ึงโดยปกติจะแบ่งเป็นหลายหน่วยเลือกตั้งตาม เง่ือนไขท่ีจ าเป็น ในช่วงการเลือกตั้ง
โดยทัว่ไปของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2003 จ านวนหน่วยเลือกตั้งทัว่
ประเทศมีเท่ากบั 53,386 หน่วย 
 ในทุกๆ หน่วยการเลือกตั้งมีสถานท่ีการออกเสียงเลือกตั้งหน่ึงแห่ง 
 ส่วนใหญ่สถานท่ีเลือกตั้งจะจัดตั้ งในส านักงานของเทศบาล โรงเรียน หรือ ศาลา
ประชาคมและอ่ืนๆ 
 (5)  ผูค้วบคุมและผูส้ังเกตการณ์การเลือกตั้ง 
 ผู ้ควบคุมการเลือกตั้ งหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ ง ได้รับแต่งตั้ งโดย
คณะกรรมการการจดัการเลือกตั้งของเทศบาล โดยคณะกรรมชุดน้ีไดรั้บการคดัเลือกมาจากผูอ้ยู่
อาศยัในเขตเลือกตั้งท่ีมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นดว้ย (มาตรา 37) 
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 (6)  ช่วงเวลาการออกเสียงเลือกตั้ง 
 การออกเสียงเลือกตั้งโดยปกติจะกระท าระหวา่งเวลา 07.00 – 20.00 น. ในวนัเดียวกนั
ในสถานการณ์พิเศษ เวลาท่ีปรับให้เร็วข้ึนหรือช้าลงโดยคณะกรรมการการจดัการเลือกตั้งเขต
เทศบาล (โดยไดรั้บอนุญาตล่วงหน้าจากกรรมการจดัการเลือกตั้งจงัหวดั) ทั้งน้ีการปรับให้เร็วข้ึน
หรือชา้ลงตอ้งอยูใ่นขอบเขตไม่เกิน 2 ชัว่โมง ส าหรับเวลาปิดหีบปรับให้เร็วข้ึนได ้ภายในขอบเขต
ไม่เกิน 4 ชัว่โมง (มาตรา 40) 
 (7)  การลงคะแนนเสียงล่วงหนา้และการลงคะแนนของผูท่ี้ไม่อยู่ในเขตเลือกตั้งในวนั
เลือกตั้ง (มาตรา 48 – 2 และ 49) 
 โดยหลกัการผูล้งคะแนนตอ้งมาลงคะแนนดว้ยตนเอง ณ สถานท่ีเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง 
อย่างไรก็ตาม ผูล้งคะแนนท่ีไม่สามารถมาลงคะแนนในวนัท่ีมีการเลือกตั้งนั้นเน่ืองจาก การงาน 
ความเจบ็ป่วย หรือเหตุผลอ่ืนๆ ก็มีขอ้ก าหนดใหส้ามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหนา้ได ้โดยผูมี้
สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้ ระหว่างวนัถัดจากวนั
ประกาศอย่างเป็นทางการและ จนถึงวนัก่อนวนัเลือกตั้ง ณ หน่วยลงคะแนนเสียงท่ีก าหนดไว ้ซ่ึง
โดยปกติจะเป็นส านักงานเทศบาล 111 โดยระบบการออกเสียงล่วงหน้า หรือระบบการออกเสียง  
ของผูท่ี้ไม่อยูใ่นเขตเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง  
 นอกจากน้ี ผูล้งคะแนนท่ีมีความพิการทางกายภาพอย่างร้ายแรง อนุญาตให้ออกเสียง
ทางไปรษณียไ์ด ้เหมือนกบัระบบการลงคะแนนเสียงของผูท่ี้ไม่อยูใ่นเขตเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งนั้น 
 การลงคะแนนทางทะเลมีข้ึนส าหรับลูกเรือท่ีแล่นเรืออยู่ทางทะเลสามารถลงคะแนน
แล้วส่งมาทางโทรสาร ในระบบน้ีมีข้ึนในการแก้ไขของกฎหมายการเลือกตั้งในเดือนเมษายน        
ปี 1999 จุดประสงค์ก็เพื่อตดัความยุ่งยากล าบากในการส่งบตัรเลือกตั้งสู่บา้นเกิดของพวกเขา ใน
ระบบการลงคะแนนล่วงหน้าหรือการลงคะแนนของผูท่ี้ไม่มาใช้สิทธิก็ยงัคงมีด้วยกนัเช่น การ
ลงคะแนนทางทะเลจดัใหมี้ข้ึนในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา และ
จดัใหมี้ข้ึนส าหรับลูกเรือของเรือเดินสมุทรท่ีคาดหวงัท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้งนั้นดว้ย 
 
 

                                                 
111 เอกสารประกอบการอภิปราย เร่ือง การขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  หนา้ 10. 
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 3.3.4  ประเทศออสเตรเลีย 112 
 การเลือกตั้งระดบัชาติของเครือรัฐออสเตรเลียถือเป็นหน้าท่ีของพลเมืองออสเตรเลีย    
ท่ีจะตอ้งออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ก่อนท่ีจะเลือกตั้งไดน้ั้นพลเมืองชาวออสเตรเลียจะตอ้งมีหนา้ท่ี
ไปลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หากพลเมืองชาวออสเตรเลียไม่ไปลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
หรือไม่ออกไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ถือวา่มีความผิดและจะตอ้งถูกปรับ ปกติ
แลว้พลเมืองชาวออสเตรเลียท่ีมีสิทธิลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถลงทะเบียนไดต้ลอดเวลา
จนกระทัง่ถึงวนัปิดการลงทะเบียนในเวลา 20.00 น . ภายหลงัท่ีมีการออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง
(The issue of Writ) 7 วนั 

คุณสมบติัของผูท่ี้จะสามารถลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  1. เป็นพลเมืองชาวออสเตรเลีย หรือกรณีบุคคลภายใต้การคุ้มครองของประเทศ     
สหราชอาณาจกัรจะตอ้งมีช่ืออยูใ่นทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  2.  มีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ 
  3.  ส าหรับพลเมืองชาวออสเตรเลียท่ีมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ สามารถลงทะเบียนผูมี้
สิทธิเลือกตั้งไวเ้ม่ือมีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์เท่านั้น 
  4.  จะตอ้งพ านักอยู่ในท่ีอยู่อาศยัท่ีจะใช้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน     
นบัจนถึงวนัลงทะเบียน 
  ผูท่ี้ไม่สามารถลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ไดแ้ก่ ไม่ใช่พลเมืองชาวออสเตรเลีย หรือ
เป็นคนวกิลจริตหรือถูกจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไปหรือเป็นบุคคลท่ีเป็นภยัคุกคามต่อประเทศ 
 การลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยปกติแล้วผูมี้สิทธิลงทะเบียนจะกรอกแบบฟอร์ม
ขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ช่ือ-สกุล และท่ีอยู ่ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกจดัเก็บเขา้ทะเบียนรายช่ือผู ้
มีสิทธิเลือกตั้ง แบบฟอร์มการลงทะเบียนดงักล่าวสามารถขอรับไดท่ี้ท่ีท าการไปรษณีย ์ส านกังาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือเวบ็ไซต์ของส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งการลงทะเบียน  
จะกระท าเพียงคร้ังเดียว หากไม่มีการเปล่ียนแปลงในขอ้มูลส่วนบุคคล 
  การลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้งแบบพิเศษ 
  1.  บุคคลพิการ หรือมีความเจ็บป่วย หรือผูดู้แลบุคคลดงักล่าวสามารถท่ีจะลงทะเบียน 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย ์

                                                 
112 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.(ตุลาคม, 2552). เอกสารประกอบการอภิปรายเร่ืองการขอใช้

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.  (สรุปขอ้มูลการลงทะเบียน
เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในประเทศต่างๆ (Registration for Eligible Voter)). 

DPU



131 
 

  2.  บุคคลซ่ึงเดินทางไปพ านกัในต่างประเทศเป็นการชัว่คราวสามารถลงทะเบียนเป็น   
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในต่างประเทศ 
  3.  บุคคลซ่ึงไม่มีท่ีอยูแ่น่นอน 
  4.  บุคคลซ่ึงตอ้งท างานในเขตพื้นท่ี Antarctica 
  5. บุคคลซ่ึงมีความเช่ือว่าการลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้งแบบปกติจะเป็นอนัตราย     
ต่อตนก็จะลงทะเบียนแบบ Silent enrolincnt 
  ในประเทศออสเตรเลีย ก าหนดประเภทของการเลือกตั้งไวด้งัน้ี 
  1.  Ordinary vote เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งท่ีผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งมีรายช่ืออยูใ่นทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง 
  2.  Absent vote เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส าหรับบุคคลท่ีไม่มีรายช่ืออยูใ่นบญัชี
รายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  3.  Prepoll and postal vote เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งก่อนวันเลือกตั้ ง ณ ท่ี
เลือกตั้งล่วงหน้า (a perpoll voting centre) หรือเลือกตั้งทางไปรษณีย ์(postal vote) ในกรณีท่ีผูมี้
สิทธิเลือกตั้งไม่ไดอ้ยูใ่นเขตเลือกตั้งของตนในวนัเลือกตั้ง เจ็บป่วย หรือดว้ยเหตุผลทางศาสนา ซ่ึง
ท าให้ไม่สามารถเข้าในหน่วยเลือกตั้งได้ (คะแนนเสียงท่ีเกิดจากการเลือกตั้งทางไปรษณีย์จะ
สามารถลงคะแนนไดจ้นถึงก่อนวนัเลือกตั้ง และจ านวนมานบัรวมกบัคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด
ภายใน 13 วนัหลงัจากวนัเลือกตั้ง 
  นอกจากน้ี กฎหมายเลือกตั้งของออสเตรเลียอนุญาตให้มีการลงคะแนนทางไปรษณีย์
ได้ โดยก าหนดเง่ือนไขว่า บุคคลใดจะไม่อยู่ในรัฐท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือจะไม่อยู่ภายใตรั้ศมี
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เช่น 10 กิโลเมตรจากหน่วยเลือกตั้ง หรือก าลงัจะเดินทางห่างไกลออกไป
จากหน่วยเลือกตั้ง ทั้งน้ีเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเลือกตั้งหรือไม่ช่วงท่ีจะมีและมีการเลือกตั้งผูเ้ลือกตั้งใน
วนัท่ีก าหนดเน่ืองจากความเช่ือทางศาสนา บุคคลเหล่าน้ีก็มีสิทธิยื่นค าร้องต่อเจา้หนา้ท่ีเลือกตั้งเพื่อ
ขอเลือกตั้งทางไปรษณีย ์โดยเม่ือเจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้งไดรั้บค าร้องและตรวจสอบวา่ถูกตอ้งแลว้ 
ก็จะส่งแบบฟอร์มส าหรับการลงคะแนนทางไปรษณียห์รือบตัรเลือกตั้งทางไปรษณีย ์(postal vote 
certificate) มาให ้เพื่อบุคคลนั้นจะไดก้รอกและส่งแบบฟอร์มท่ีกรอกแลว้คืนไปยงักองการเลือกตั้ง
ประจ ารัฐต่อไป การลงคะแนนทางไปรษณียจ์ะท าไดน้บัตั้งแต่วนัหมดเขตการรับสมคัรไปจนถึงปิด
การเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง113 

                                                 
113 เอกภาพ กรัยเสถียรไพศาล.  (2542).  ปัญหาสภาพบังคับของข้อก าหนดการเสียสิทธิกรณีไม่ไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง. หนา้ 48-49 
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  4.  Interstate vote เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งข้ามรัฐ ณ ท่ีหน่วยเลือกตั้งกลาง
ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดอ้ยูใ่นรัฐของตนในวนัเลือกตั้ง 
  การลงคะแนนเสียงนอกเขต กฎหมายเลือกตั้งออสเตรเลีย อนุญาตให้มีการลงคะแนน
เสียงนอกเขตเม่ือผูเ้ลือกตั้งท่ีมีความจ าเป็นบางประการวนัเลือกตั้ง ท าให้ไม่สามารถไปลงคะแนน
ในหน่วยเลือกตั้งท่ีตนมีอยูใ่นบญัชีผูเ้ลือกตั้ง แต่ไปอยู่ในเขตอ่ืนในรัฐเดียวกนั อาจลงคะแนนเสียง
ในเขตท่ีตนอยู ่ณ ส านกังานกลางของเขตนั้นก็ไดโ้ดยเจา้หนา้ท่ีจะมอบบตัรลงคะแนนให้พร้อมดว้ย
ซองหน่ึงซอง ท่ีหนา้ซองมีขอ้ความบางประการท่ีผูเ้ลือกตั้งจะตอ้งแถลงพร้อมทั้งช่ือหน่วยเลือกตั้ง
และเขตเลือกตั้งของตนเม่ือลงคะแนนเสร็จปิดซองเรียบร้อย เจา้หน้าท่ีเขตนั้นจะเก็บรวบรวมกบั
ซองคนอ่ืนส่งคืนไปยงัเขตเลือกตั้งของบุคคลนั้นต่อไป 
  5.  Provisional vote เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส าหรับผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่มี
รายช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง หรือพบว่า มีคนมาใช้สิทธิแทนตนไปแล้ว
คะแนนเสียงดงักล่าวจะตอ้งมีการตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัก่อนจะมีการนบัคะแนน 
  การลงคะแนนเสียง โดยไม่มีช่ือในบญัชีเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้งออสเตรเลียก าหนด
ว่า ผูเ้ลือกตั้งคนใดแน่ใจว่าตนเป็นผูมี้คุณสมบติัเป็นผูเ้ลือกตั้งโดยสมบูรณ์ และได้ลงทะเบียนผู ้
เลือกตั้งไวโ้ดยสมบูรณ์แลว้ เม่ือถึงวนัเลือกตั้งปรากฏวา่ไม่มีช่ือตนในบญัชีเลือกตั้ง ซ่ึงอาจจะเป็น
เพราะเหตุผลต่างๆ เช่น พิมพช่ื์อตกไป ก็สามารถร้องขอลงคะแนนเสียงไดถ้า้ประธานท่ีเลือกตั้งเช่ือ
วา่ผูน้ั้นเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งจริง ก็มอบบตัรเลือกตั้งให้พร้อมดว้ยซองหน่ึงซองท่ีหนา้ซองมีรายการ
ขอ้เท็จจริงท่ีผูน้ั้นจะตอ้งแถลงเม่ือเสร็จการเลือกตั้งแลว้เจา้หนา้ท่ีจะไดต้รวจสอบดูวา่ ผูน้ั้นเป็นผูมี้
คุณสมบติัเป็นผูเ้ลือกตั้งหรือไม่ ถา้เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งก็จะไม่นบัคะแนนของผูน้ั้น 
  6.  Mobile polling เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในช่วงระยะเวลา 12 วนัก่อนและวนั
เลือกตั้ง โดยคณะ Mobile Polling จะเดินทางไปยงัโรงพยาบาล เรือนจ า และพื้นท่ีห่างไกลเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  ในการเลือกตั้งแบบ Postal, Perpoll, Interstale, Absent และ Provisional  ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งจะตอ้งกรอกแบบฟอร์มซ่ึงระบุรายละเอียดส่วนบุคคล โดยขอ้มูลดงักล่าวจะถูกตรวจสอบ
อยา่งละเอียดถ่ีถว้น 
  การนับคะแนน นับท่ีหน่วยเลือกตั้งการนับคะแนนจะเร่ิมข้ึนในทนัทีหลงัท่ีปิดการ
ลงคะแนน ในเวลา 18.00 น. ของวนัเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนจะถูกแยกออกเป็น
กองตามคะแนนเสียงล าดบัแรก (The first preference vote) ของผูส้มคัรแต่ละคนและบตัรเสีย 
  ส่วนสถานท่ีในการนบัคะแนนให้ด าเนินการนบัท่ีหน่วยเลือกตั้งการนบัคะแนนจะเร่ิม
ข้ึนในทันทีหลัง ท่ีปิดการลงคะแนน ในเวลา 18.00 น. ของว ันเลือกตั้ ง  บัตรเลือกตั้ งของ
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สมาชิกสภาผูแ้ทนจะถูกแยกออกเป็นกองตามคะแนนเสียงล าดบัแรก (The first preference vote) 
ของผูส้มคัรแต่ละคนและบตัรเสีย 

โดยก าหนดระยะเวลาในการออกเสียงเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งประเทศออสเตรเลีย
ก าหนดไว ้10 ชัว่โมง ในระหวา่งเวลา 08.00 – 18.00 น.  

ในการประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศผูส้มคัรลงรับ
เลือกตั้งท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรท่ีได้รับคะแนนเสียงเกินร้อยละ 50 ของ
คะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 
 3.3.5  ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
  รัฐทั้ง 6 ท่ีใช้ระบบการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้
ก าหนดระบบการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้งโดยการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้ง 2 ประการคือ 
  1)  การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย ์กฎหมายเลือกตั้งอนุญาตให้ผูมี้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งซ่ึงไดย้ื่นค าร้องต่อเจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ และผูท่ี้รับราชการทหารมีสิทธิลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณีย ์
  2)  การลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ในรัฐต่าง ๆ ไดจ้ดัหน่วยเลือกตั้งพิเศษ
ส าหรับผูท่ี้ไม่อยูใ่นเขต หรือจงัหวดัท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงหน่วยเลือกตั้งพิเศษน้ีจะเปิดเป็นเวลา 4 วนั 
ก่อนวนัเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งพิเศษน้ีถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงนอกเขตเลือกตั้ง และเป็นการ
ลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ในเวลาเดียวกนั114 
 3.3.6  ประเทศเบลเยยีม 
  ประเทศเบลเยยีมมีระบบการบงัคบัใหไ้ปออกเสียงเลือกตั้ง โดยการอ านวยความสะดวก
แก่ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง คือ115 
  1)  การลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ กฎหมายเลือกตั้ งเบลเยียม อนุญาตให้มีการ
ลงคะแนนทางไปรษณีย์ส าหรับผูเ้ลือกตั้ งท่ีอยู่ภายในประเทศแต่ไม่สามารถออกจากบ้านไป
ลงคะแนนเสียงได ้หรือไม่สามารถละทิ้งการงานเพื่อไปลงคะแนนเสียงได ้เช่น ผูป่้วย นางพยาบาล 
เจา้หนา้ท่ีบริการของรัฐ (public service officials) หรือ คนเรือ เป็นตน้ โดยผูเ้ลือกตั้งท่ีประสงคจ์ะ
ลงคะแนนทางไปรษณียจ์ะตอ้งยื่นค าร้องเพื่อขออนุญาตต่อเจา้เมือง (Burgomaster) ภายใน 5-30 วนั
ก่อนวนัเลือกตั้ง 

                                                 
114  วรสิทธ์ิ อภิชาตโชติ. (2533).  การบังคับให้ไปออกเสียงเลือกตัง้ : แนวคิดและผล เร่ืองเดิม.  หนา้ 51. 
115  แหล่งเดิม. หนา้ 48-50. 
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  2)  การลงคะแนนเสียงโดยตัวแทน กฎหมายเลือกตั้ งเบลเยียม อนุญาตให้มีการ
ลงคะแนนเสียงโดยตวัแทนได ้โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับผูเ้ลือกตั้งซ่ึงโดยอาชีพของเขา ท าให้
ไม่สามารถลงคะแนนเสียงในประเทศได ้เน่ืองจากไม่อยู่ในประเทศในวนัเลือกตั้ง ไดแ้ก่ พวกทูต 
และเจา้หนา้ท่ีทางการทูต กงสุล และเจา้หนา้ท่ีของสถานกงสุลหรือทหารของประเทศ เป็นตน้ โดย
มีเง่ือนไขวา่ตวัแทน (proxy voter) ท่ีจะเป็นผูล้งคะแนนเสียงแทนนั้นจะตอ้งอาศยัอยูใ่นเขตเลือกตั้ง
เดียวกนั 
  3)  อ านวยความสะดวกการลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้ง ในเบลเยียมกฎหมาย
เลือกตั้งก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะทางโดยไม่ให้ผูเ้ลือกตั้งเดินทางมากกวา่ 4 กิโลเมตร จากท่ีอยู่
อาศยัเพื่อมาลงคะแนนเสียง ท่ีส าคญัมีการกระจายหน่วยเลือกตั้งไวเ้ป็นจ านวนมาก โดยแต่ละหน่วย
ไดจ้ดัไวส้ าหรับผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่เกิน 650 คน เขตใดมีผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มข้ึน หน่วยเลือกตั้งก็เพิ่ม
มากข้ึน 
 3.3.7  ประเทศอิตาลี 
  ประเทศอิตาลี มีระบบการบงัคบัให้ไปออกเสียงเลือกตั้ง โดยการอ านวยความสะดวก
แก่ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง หลายประการ คือ116 
  1) ในการอ านวยความสะดวกในการเดินทางมาเลือกตั้ง ทางราชการอิตาลีให้ความ
สะดวกในเร่ืองค่าโดยสารในการเดินทางมาเลือกตั้ง โดยมีการลดค่าโดยสารหรือโดยสารรถไฟของ
รัฐบาลฟรี ตามระเบียบท่ีทางราชการก าหนด 
  2) ในการอ านวยความสะดวกการลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้ง ทางราชการอิตาลี
ไดจ้ดัสถานท่ีเลือกตั้ง หรือหน่วยเลือกตั้งไวเ้ป็นจ านวนมาก เพื่อให้ผูม้าใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
สะดวกสบายไม่ตอ้งเดินทางไกล และจดัช่องส าหรับลงคะแนนเสียงกวา้งขวางไม่มีปัญหาในการ
เขา้-ออก 
  3) การลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ทางราชการอิตาลี ไดจ้ดัหน่วยเลือกตั้ง
พิเศษข้ึนในโรงพยาบาล ส าหรับนางพยาบาล คนเจ็บในโรงพยาบาลคนพิการ คนตาบอด เป็นตน้ 
และยงัมีหน่วยเลือกตั้งพิเศษในบา้นพกัต่างๆ ดว้ยส าหรับพวกบริการ (service men) ต่างๆ ชาวทะเล 
กะลาสีเรือ สามารถลงคะแนนเสียงท่ีเขตเลือกตั้งอ่ืน นอกจากเขตท่ีเขาอาศยัอยูก่็ได ้หรือทหารของ
ประเทศ สามารถลงคะแนนเสียงท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ีทางราชการจดัไวใ้นขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่็ได ้
  4) อ านวยความสะดวกช่วงเวลาส าหรับลงคะแนนเสียง ในอิตาลีมีการให้ความ
สะดวกแก่ผูไ้ปออกเสียงเลือกตั้ง โดยก าหนดให้มีการเลือกตั้ง 2 วนั คือวนัอาทิตยร์ะหว่างเวลา 

                                                 
116 แหล่งเดิม. หนา้ 50. 
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06.00 – 22.00 น. และวนัจนัทร์ระหวา่ง 07.00 – 14.00 น. โดยทั้งสองวนัถือวา่เป็นวนัหยุดตาม
กฎหมายท าใหส้ะดวกในการเดินทางไปเลือกตั้ง 
 3.3.8  ประเทศเกาหลีใต้117 
  คุณสมบติัผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และการเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง (Voters) 
  1)  มีสัญชาติเกาหลี 
  2)  มีอายคุรบ 20 ปีในวนัเลือกตั้ง 
  3)  เป็นผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นเขตเลือกตั้งท่ีตนลงทะเบียนเลือกตั้ง 
  4)  ตอ้งลงทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  วิธีการลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรายช่ือผูท่ี้ลงทะเบียนเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ 28 วนัส าหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดี และ 19 วนัส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา 
  ส าหรับผูล้งคะแนนเสียงในวนัเลือกตั้ง ส าหรับระยะเวลาในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
ตั้งแต่เวลา 6.00-18.00 น. (หรือถึง 20.00 น. ส าหรับการเลือกตั้งในกรณีพิเศษ)โดยในการลงคะแนน
เสียงวนัเลือกตั้งจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
  (1)  ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตอ้งเดินทางไปยงัสถานท่ีลงคะแนนเสียงพร้อมดว้ย
บตัรประจ าตวั อาทิ บตัรประชาชน ใบขบัข่ี พาสปอร์ต หรือบตัรประจ าตวัของส านกังานพร้อมโชว์
ใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ าสถานท่ีลงคะแนนเสียง 
  (2)  เซ็นช่ือในใบทะเบียนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และรับบตัรเลือกตั้งจากประธานการเลือกตั้ง
ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
  (3)  น าบตัรเลือกตั้ง เขา้ไปกาในคูหาเลือกตั้ง แลว้พบัปิดเพื่อมิให้บุคคลอ่ืนสามารถเห็น
ผูส้มคัรท่ีเลือก 
  (4)  น าบตัรลงคะแนนเสียงหยอ่นลงในหีบบตัรเลือกตั้ง 
  ส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถลงคะแนนในวนัเลือกตั้งได ้ คณะกรรมการการเลือกตั้งระดบั
จงัหวดัจะจดัสถานท่ีส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได้ โดยจะจดั
ล่วงหน้า 2-6 วนัก่อนวนัเลือกตั้ง โดยจะจดั ณ กองทัพบก หรือ มหาวิทยาลัย หรือ ส านักงาน
คณะกรรมการการลงคะแนน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. และหลงัจากหมดเวลาลงคะแนน
เสียง คณะกรรมการจะท าการเปิดหีบต่อหน้าพยานและจัดส่งใบลงคะแนนทั้ งหมดโดยส่ง
ลงทะเบียนทางไปรษณียต่์อคณะกรรมการเลือกตั้งระดบัอ าเภอ 
                                                 

117 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.(ตุลาคม, 2552). เอกสารประกอบการอภิปรายเร่ืองการขอใช้
สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง.  สรุปขอ้มูลการลงทะเบียน
เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในประเทศตา่งๆ (Registration for Eligible Voter). 
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  ส าหรับผูป่้วย หรือผูพ้ิการท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายไดส้ามารถท าการเลือกตั้งท่ี
บา้นหรือท่ีโรงพยาบาลได ้โดยหลงัจากกาบตัรเลือกตั้งแลว้ให้น าบตัรเลือกตั้งใส่ซองจดหมายแลว้
ปิดผนึก จากนั้นน าใส่ซองจดหมายอีกชั้น เขียนช่ือและท่ีอยูผู่ใ้ชสิ้ทธิดา้นหลงัซอง พร้อมกบัเซ็นช่ือ 
3 คร้ัง ก ากบับนรอยปิดผนึก จากนั้นจ่าหนา้ซองแลว้ส่งถึงส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งตาม
ขั้นตอนของไปรษณียท์ัว่ไป118 
   

 

                                                 
118 ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.(ตุลาคม, 2552). เอกสารประกอบการอภิปรายเร่ืองการขอใช้

สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งและความคิดเห็นเก่ียวกับการลงทะเบียนผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง.  สรุปขอ้มูลการลงทะเบียน
เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งในประเทศต่างๆ (Registration for Eligible Voter). 
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บทที ่4 

วเิคราะห์ปัญหาการเลอืกตั้งล่วงหน้ากรณกีารเลอืกตั้ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามกฎหมายไทย 

 
การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเลือกตั้ งล่วงหน้า เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ี

ตอ้งการจะอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนผูพ้กัอาศยัอยู่นอกเขตพื้นท่ีเลือกตั้งเพื่อไม่ตอ้ง
เดินทางกลบัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งยงัภูมิล าเนา หรือกรณีท่ีไปไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้ง
ไดก้็สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได ้ อนัเป็นการสอดคลอ้งตามเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งท่ี
ตอ้งการให้การเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของปวงชนชาวไทยทุกคน โดยในบทน้ีผูเ้ขียนจะน าเสนอปัญหา
เก่ียวกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
4.1  ปัญหาเกีย่วกบัสิทธิของผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตและแนวทางแก้ไข
ปัญหา 

4.1.1  ปัญหาเก่ียวกบัสิทธิของผูม้าลงทะเบียนใชสิ้ทธิการเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขต 
การเ ลือกตั้ ง ถือ เ ป็นพื้ นฐานประการส าคัญของการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีท าใหป้ระชาชนเจา้ของอ านาจอธิปไตยเขา้มามีส่วนร่วม
ในทางการเมือง ดว้ยการแสดงเจตจ านงของตนในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกผูแ้ทนของตนเขา้มา
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และใชอ้ านาจอธิปไตยท่ีเป็นของประชาชนในการบริหารประเทศ ทั้งน้ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 ก าหนดให้บุคคลมีหนา้ท่ีไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง บุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิหรือไม่ไปใชสิ้ทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรท่ีท าให้ไม่อาจไปใช้
สิทธิได ้และการแจง้เหตุท่ีท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั จะเห็นไดว้่า รัฐธรรมนูญก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของปวง
ชนชาวไทยทุกคนในประเทศ ฉะนั้นประชาชนจึงถูกบงัคบัให้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามแม้
รัฐธรรมนูญก าหนดใหก้ารเลือกตั้งเป็น “หนา้ท่ี” ของปวงชนชาวไทย แต่การจะลงคะแนนเลือกใคร
หรือไม่เลือกใครนั้นยงัคงเป็นสิทธิของประชาชนอยู ่ในทางปฏิบติัแลว้เป็นไปไม่ไดว้า่ ทุกคนจะไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้ง มาตรา 72 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 จึงไดก้ าหนด
ขอ้ยกเวน้เอาไวส้ าหรับบุคคลท่ีมีเหตุอนัสมควรบางประการท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไดบุ้คคล

DPU



138 

ดงักล่าวสามารถแจง้เหตุอนัสมควรนั้น เช่น ผูป่้วยท่ีตอ้งนอนรักษาตวัในโรงพยาบาลขณะท่ีมีการ
เลือกตั้ง เป็นตน้ บุคคลนั้นก็จะไม่เสียสิทธิตามท่ีกฎหมายก าหนด 

จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัมาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 ท่ีไดก้  าหนดหลกัการส าคญัให้การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเป็น “หน้าท่ี” ของปวงชนชาวไทยนั้น 
บทบญัญติัดงักล่าวมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้ประชาชนจ านวนมากไดไ้ปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อการมีส่วน
ร่วมในการเลือกตั้งตวัแทนของประชาชนเขา้สู่ระบบการปกครอง ดงันั้น เม่ือรัฐธรรมนูญก าหนดให้
บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าท่ีต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดงันั้น รัฐจึงตอ้งมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
อ านวยความสะดวกและจดัให้บุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้โดยง่าย ซ่ึงการ
อ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งและ การจดัให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าส าหรับผูท่ี้ไม่อาจไปใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได ้ถือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่สามารถไป
ลงคะแนนในวนัเลือกตั้งจริงได ้

นอกจากน้ี มาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงั
ก าหนดให้ประชาชนผูไ้ม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอนัควรตอ้งเสียสิทธิบางประการตามท่ี
กฎหมายบญัญติั โดยกฎหมายมีเจตนารมณ์เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคคลไปใช้สิทธิเลือกตั้งและตดั
สิทธิของผู ้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ งควบควบคู่กันไป ซ่ึงต่อมาได้มีบทบัญญัติมาตรา 26 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ก าหนดให้ผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเสียสิทธิทางการเมืองบางประการ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีเหตุจ าเป็นอนัสมควรตอ้งเสียสิทธิทางการเมือง
บางประการได ้จึงตอ้งมีการก าหนดหลกัการในการแจง้การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมีเหตุผลอนั
ควร และก าหนดหลกัการใหมี้การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย ต่อมามี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภาซ่ึงได้ก าหนดหลักการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีประสงค์จะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งให้สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้ โดยตอ้งไปแจง้เพื่อขอลงทะเบียนการใช้
สิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และเพื่อทราบผลการลงคะแนน จึงมี
การก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจจดัให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได ้โดยเป็นไปตาม
บทบญัญติัในมาตรา 94 ถึง 102 ของส่วนท่ี 9 การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง หมวด 1 การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 

ในกรณีการเลือกตั้ งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ ง เม่ือพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 99 วรรคทา้ย ไดบ้ญัญติัว่า “ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยู ่ 

DPU



139 

นอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นหรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
น้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ ง ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง...” ประกอบกับ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 มาตรา 96 และมาตรา 97 ก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดอยูใ่นจงัหวดัอ่ืน
นอกเขตจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น หรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้งคร้ังสุดทา้ย
นอ้ยกวา่ 90 วนั ให้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ย เกินกว่า 
90 วนั ไดโ้ดยตอ้งมาลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดยผูท่ี้จะใชสิ้ทธิดงักล่าวจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อขอ
ใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 จะเห็นไดว้า่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดัตอ้งเป็นผูท่ี้มีช่ืออยู่
ในทะเบียนบา้นต่างจงัหวดัหรือเพิ่งยา้ยมาอยู่จงัหวดัใหม่ไม่ถึง 90 วนั นับถึงวนัเลือกตั้ง และ
ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนอยู่ เช่น นาย ก. เป็นคนอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดั
เชียงใหม่ แต่ไดย้า้ยทะเบียนบา้นมาอยูใ่นกรุงเทพฯ ไม่ถึง 90 วนั หากประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั นาย ก. ก็ตอ้งไปลงทะเบียนเพื่อขอใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 30 
วนั ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในเขตกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นท่ีตนเองไดย้า้ยทะเบียนบา้นมาอาศยัอยู ่
แต่ตอ้งเลือกสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ท่ีอยูใ่นเขตท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ เพราะเป็นเขตท่ีตนเอง
มีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเกินกวา่ 90 วนั ดงันั้น นาย ก.สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
นอกเขตจงัหวดัได ้โดยตอ้งมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ท่ีกรุงเทพฯซ่ึงนาย ก. ไดล้งทะเบียนเพื่อขอ
ใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งไว ้อยา่งไรก็ตาม การเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั ผูท่ี้จะใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้าดงักล่าวจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งผูท้  าหนา้ท่ีจดัการเลือกตั้งทราบถึงจ านวนผูล้งทะเบียนและผูจ้ะมาใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งท่ีแทจ้ริง และสามารถบริหารจดัการ และให้ความสะดวกแก่ผูม้าใช้สิทธิเลือกตั้งได ้ทั้งน้ี
เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดอ้ย่างเต็มท่ี 
ทั้งยงัเป็นการป้องกันปัญหาในการจดัเตรียมบตัรเลือกตั้งอีกด้วย เพราะเม่ือคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทราบจ านวนผูล้งทะเบียนและผูท่ี้จะมาใช้สิทธิจากการให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนไว้
ก่อน คณะกรรมการการเลือกตั้งยงัสามารถเตรียมการเพื่อรองรับการเลือกตั้งท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ
การได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 97 ก าหนดว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดท่ีอยู่นอกจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้น ถ้าประสงค์ท่ีจะสิทธิ
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เลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนอยู่ ตอ้งมาลงทะเบียนเพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ให้ผูล้งทะเบียน
ดงักล่าวมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง เม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนัเลือกตั้ง 30 วนั โดยให้ใช้สิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนลงทะเบียนไว ้และให้หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
เลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งน้ี จนกวา่จะมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง  

นอกจากน้ี ในการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั ตอ้งพิจารณา
จากระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554      
ขอ้ 167 ซ่ึงก าหนดวา่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งใดมีถ่ินท่ีอยูซ่ึ่งอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยู่
ในทะเบียนบา้นหรือมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นนอ้ยกวา่เกา้สิบวนันบัถึงวนัเลือกตั้งในจงัหวดัอ่ืนนอก
จงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวนันับถึงวนัเลือกตั้ง 
หากประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในจงัหวดัท่ีตนอยู ่ให้ยื่นค า
ขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินของอ าเภอหรือเทศบาลท่ีตนอยูก่่อน
วนัเลือกตั้งอย่างนอ้ยสามสิบวนั เพื่อขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบบญัชีรายช่ือและแบบแบ่ง
เขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นติดต่อกนัคร้ังสุดทา้ย
เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั 

ดงันั้น ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจงัหวดั ตอ้งด าเนินการ
ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 97 ประกอบระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วย         
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 ขอ้ 167 ซ่ึงมีหลกัเกณฑ์ว่า บุคคลผูมี้สิทธิขอ
ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดั ไดแ้ก่ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีถ่ินอยู่ใน
จงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นเป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 90 วนันบัถึง
วนัเลือกตั้ง หรือ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนบา้นน้อยกว่า 90 วนันบัถึงวนัเลือกตั้งใน
จงัหวดัอ่ืนนอกจากจงัหวดัท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนันบัถึง
วนัเลือกตั้ง และผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดัให้ยื่นค า
ขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินในเขตส านกัทะเบียนท่ีตนอยู ่และจะ
มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจงัหวดัเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนัเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วนั โดยสามารถ
ด าเนินการได ้3 วธีิ คือ  

(1)  ยืน่ค าขอดว้ยตนเอง  
(2)  ยืน่ค าขอทางไปรษณียล์งทะเบียน (ใชว้นัท่ีประทบัตราไปรษณีย)์  
(3)  มอบหมายให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอ่ืนด าเนินการแทนโดยอาจยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่ม

บุคคลได ้
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ทั้งน้ี การลงทะเบียนใหย้ืน่ค  าขอตามแบบหรือจะท าเป็นหนงัสือก็ไดแ้ต่อยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการช่ือตวั ช่ือสกุล บตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น เขตเลือกตั้งท่ีตนมี
สิทธิเลือกตั้ง และจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านคร้ังสุดท้ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั 
ส าหรับผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีมีความประสงคข์อยื่นลงทะเบียนเป็นกลุ่ม สามารถมอบหมายให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งคนใดคนหน่ึงกระท าการแทนไดโ้ดยใชแ้บบท่ีกฎหมายก าหนด 

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ กฎหมายมีเจตนารมณ์ท่ีจะอ านวยความสะดวกให้กบั
ประชาชนผูพ้กัอาศยัอยูน่อกเขตเลือกตั้งท่ีจะไม่ตอ้งเดินทางกลบัไปใชสิ้ทธิยงัภูมิล าเนา หรือ กรณี
ไม่สามารถมาใชสิ้ทธิในวนัเลือกตั้งไดก้็สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ได ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของการเลือกตั้งท่ีก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ีของบุคคลสัญชาติไทยท่ีมีอายุครบ 
18 ปีบริบูรณ์ เพื่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง กฎหมายดงักล่าวก่อให้เกิดปัญหากบัผูข้อลงทะเบียน
กล่าวคือ ผูข้อลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังก่อนไม่ทราบ
วา่ตนยงัมีรายช่ืออยู่ในทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตอยู่ โดยการลงทะเบียนนั้นมีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการแจง้เปล่ียนแปลง ท าใหผู้เ้คยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตเลือกตั้งไม่สามารถ
กลบัไปใชสิ้ทธิลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งตามภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบา้นได ้

ตวัอย่างเช่น นาย ข. เป็นคนอ าเภอเมืองเชียงราย จงัหวดัเชียงราย และนาย ข. ประสงค์
จะใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั นาย ข. มาท างานท่ีกรุงเทพ นาย ข. จึงไปขอลงทะเบียน
ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งในเขตท่ีกรุงเทพฯไว ้ต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรคร้ังใหม่ นาย ข. ตอ้งการกลบัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ตามภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบา้นได ้โดยนาย ข. ไม่ทราบวา่ตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงรายช่ือทาง
ทะเบียนเสียก่อนตนจึงจะสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งตามภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบา้นได ้เม่ือ
นาย ข. ไม่ไดแ้จง้เปล่ียนแปลงรายช่ือทางทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแลว้ นาย ข. จึงไม่
สามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทัว่ไปได ้และเม่ือนาย ข. ไม่แจง้เปล่ียนแปลงรายช่ือของ
ตนทางทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว รายช่ือของนาย ข. ก็จะอยู่ทะเบียนรายช่ือผู ้
ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดันั้นตลอดไป  

คณะกรรมการการเลือกตั้ งวินิจฉัยว่า บทบัญญัติมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ.2550 ในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หากผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งได้
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งของตนแล้วไม่ร้องขอลงทะเบียนเปล่ียนแปลง 
จะตอ้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดล้งทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตในการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทั่วไปในคร้ังต่อไปท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนไว้
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ตลอดไป และหากผูมิ้สิทธิเลือกตั้ งประสงค์จะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ งในเขตเลือกตั้ งท่ีตนมี
ภูมิล าเนาอยู่ต้องแจ้งลงทะเบียนขอเปล่ียนแปลงก่อนวันเลือกตั้ งไม่น้อยกว่า 30 ว ัน และ
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งการให้ส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซ่ึงเป็นหน่วยธุรการของ
ตนกระท าการประกาศในส่ือต่างๆ รวมทั้งในเวบ็ไซตข์องส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่  

(1)  ผูท่ี้เคยลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตฯ ไวแ้ลว้สามารถไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งล่วงหนา้ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งลงทะเบียนใหม่  

(2)  ผูท่ี้เคยลงทะเบียนไวแ้ลว้หากตอ้งการกลบัไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งท่ีตนมี
ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้น จะตอ้งขอยกเลิกการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดัก่อน  

จะเห็นได้ว่า การท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ งวินิจฉัยบทบัญญัติมาตรา 97 แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 โดยให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
และไม่ไดข้อเปล่ียนแปลง ตอ้งใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีภูมิล าเนาอยูต่ลอดไป1 

เม่ือพิจารณาตามบทบญัญติั มาตรา 97 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดวา่ “ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปอนัมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งผูใ้ดอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นหรือเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา 96 ถา้ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนอยูต่อ้งมาลงทะเบียนเพื่อใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผู้ล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนั
เลือกตั้งสามสิบวนั โดยใหใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนลงทะเบียนไวแ้ละให้หมดสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ ง ทั้ งน้ี จนกว่าจะมีการลงทะเบียน
เปล่ียนแปลง ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งบนัทึกการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิดงักล่าวไวใ้น
ทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อใชใ้นการจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และให้หมายเหตุ
สถานท่ีท่ีไปใชสิ้ทธิไวใ้นประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย…” 

จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดว่า “...ให้ผู ้
ลงทะเบียน..มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนัเลือกตั้งสามสิบวนั โดยให้ใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนลงทะเบียนไวแ้ละให้หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วย
                                                 

1 ค าสัง่ศาลฎีกาท่ี 2612/2554 
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เลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งน้ี จนกวา่จะมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง..” เป็นการก าหนดให้
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งด าเนินการแจง้เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่แจง้ขอลงทะเบียน และไปลงทะเบียน ณ 
ส านกัทะเบียน ตามเวลาท่ีกฎหมายก าหนดไวส้ าหรับการเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขต อนัเป็นการสร้าง
ภาระให้กบัประชาชนตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานราชการหลายคร้ัง อีกทั้ง ประชาชนจ านวนมากไม่
ทราบว่า หากประชาชนไม่แจ้งเปล่ียนแปลงรายช่ือของตนทางทะเบียนต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแลว้ รายช่ือของตนเองก็จะอยูใ่นทะเบียนรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอก
เขตจงัหวดันั้นตลอดไป โดยประชาชนผูน้ั้นไม่สามารถกลบัมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามภูมิล าเนาท่ีตนมี
ช่ือในทะเบียนบา้นได ้กรณีบทบญัญติัมาตรา 97 ดงักล่าวน้ีจึงเป็นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัสร้างภาระ
ให้ประชาชนเกินสมควรแทนท่ีจะเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

กรณีปัญหาการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตท่ีเกิดข้ึนนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่า เม่ือมี    
พระราชกฤษฎีกายบุสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ.2554 ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
เป็นการทัว่ไป ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนดให้มีการสมคัรรับ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือและก าหนดให้มีการสมัครรับเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กบัประกาศให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีเดินทางออกนอก
เขตจนไม่สามารถไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ งให้ไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรล่วงหนา้ ณ ท่ีเลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง และผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งท่ีท างานหรืออาศยัอยูค่นละจงัหวดักบัท่ีมีช่ือในเขตเลือกตั้งให้ลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งในวนัท่ี 26  มิถุนายน 2554 

ข้อ เท็จจ ริงย ังปรากฏอีกว่า  เ ม่ือว ัน ท่ี  3 กรกฎาคม 2554 ซ่ึ ง เ ป็นการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป มีผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูห้น่ึงไดเ้ดินทางไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ใน
หน่วยเลือกตั้งท่ีกรุงเทพมหานคร แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าหน่วยเลือกตั้ง แจง้วา่เขาไม่มี
ช่ือปรากฏ เน่ืองจากเขาไม่ไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงรายช่ือท่ีไดข้อลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งท่ีเขามีสิทธิเลือกตั้งอยู่ เน่ืองจากมีภารกิจส าคญัและขอได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งในจงัหวดัอ่ืนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 
2550 จึงท าให้รายช่ือของเขาอยู่ในทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งท่ีจงัหวดันั้น 
ส่งผลใหเ้ขาไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งคร้ังน้ีได ้นอกจากน้ียงัมีประชาชนจ านวนไม่
นอ้ยกวา่สองลา้นคนทัว่ประเทศ ในทุกหน่วยเลือกตั้งประสบปัญหาการใช้สิทธิเลือกตั้งในท านอง
เดียวกนั ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัมาตรา 
97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
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ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แสดงว่าบทบญัญติัมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 วรรคสาม เพราะเป็นการก่อภาระให้แก่ประชาชนและเป็นการตดัสิทธิ
การเลือกตั้งของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และเม่ือหลกัการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนใน
การไปเลือกตั้งไดถู้กบญัญติัในมาตรา 72 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย การ
เลือกตั้ งนอกเขตและการเลือกตั้ งล่วงหน้าจึงเกิดข้ึนเพื่อคุ้มครองการไปใช้สิทธิเลือกตั้ งของ
ประชาชน และเพื่อให้เกิดการป้องกนัการทุจริตและคุม้ครองสิทธิเลือกตั้งของประชาชนไปพร้อม
กนั จึงตอ้งมีวธีิการของการลงทะเบียนการใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและการเลือกตั้งล่วงหนา้
ไว ้แต่เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดด้ าเนินการจดัการเลือกตั้งปฏิบติัตามมาตรา 97 วรรคสอง ท่ี
บญัญติัว่า “...ให้ผูล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อน
วนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั โดยให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนลงทะเบียนไวแ้ละให้หมด
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งน้ี จนกว่าจะมีการลงทะเบียน
เปล่ียนแปลง ในการน้ีให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบนัทึกการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิดงักล่าวไวใ้น
ทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้ในการจดัท ารายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย...” จึงท าให้การ
เลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 ประชาชนมีผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งจ  านวนมากไม่สามารถใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งได้ เพราะไม่ได้ไปลงทะเบียนเปล่ียนแปลงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตตามผลของ
บทบญัญติัมาตรา 97 วรรคสองดงักล่าว ดงันั้น การด าเนินการของคณะกรรมการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 จึงไม่ชอบด้วยหลกัการตาม
รัฐธรรมนูญฯ 

นอกจากน้ี เม่ือพิจาณาจากบทบญัญติัมาตรา 97 วรรคสอง ดงักล่าว จะเห็นไดว้่า มีการ
บงัคบัใชท่ี้ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค ตามมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 เพราะการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งดงักล่าว มีลกัษณะการปฏิบติัท่ี
แตกต่างกันในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป กับการเลือกตั้ งซ่อมแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง เพราะในการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปนั้นก าหนดให้
ประชาชนไปขอด าเนินการลงทะเบียนเปล่ียนแปลงก่อน รายช่ือจึงจะกลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้ง
เดิมท่ีตนมีสิทธิ แต่ในการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งท่ีวา่งนั้นรายช่ือไดก้ลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้ง
เดิมท่ีตนมีสิทธิในทันทีโดยไม่ต้องมีการลงทะ เบียนเปล่ียนแปลง ส่วนในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปปรากฏวา่ รายช่ือกลบัตอ้งไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตทนัที 
จึงก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคและความสม ่าเสมอในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ดงัเช่น กรณีผูมี้สิทธิ
เลือกตั้ งผูห้น่ึงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรแทนต าแหน่งท่ีว่างในเขตเลือกตั้งท่ี 6 
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กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2553 ท่ีมีช่ือเข้าสู่รายช่ือของผูมี้สิทธิเลือกตั้ งในเขต
เลือกตั้ ง แต่ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2554 บุคคลนั้นกลับไปมีหมายเหตุท้ายช่ือว่าต้องไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งตามท่ีไดล้งทะเบียนไวใ้นการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 
2550 

จากการวินิจฉยัของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามบทบญัญติัมาตรา 97 ดงักล่าวนั้นท า
ให้การด าเนินการเลือกตั้งไม่สอดคลอ้งกบั “หลกัการอ านวยความสะดวกของประชาชน” ตาม
มาตรา 72 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผลให้ประชาชน
ผูไ้ปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้จึงอาจกล่าวไดว้า่ บทบญัญติัมาตรา 97 วรรคสอง 
เป็นบทบญัญัติท่ีให้อ านาจคณะกรรมการการเลือกตั้ งวินิจฉัยตดัสิทธิการใช้สิทธิเลือกตั้งของ
ประชาชนซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญติัของรัฐธรรมนูญขา้งตน้ และเม่ือการเลือกตั้งเป็นสิทธิทาง
การเมืองขั้นพื้นฐาน การตดัสิทธิเลือกตั้งหรือการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตอ้งเป็นไปตามหลกัการของ
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต่การวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีวินิจฉัยตามมาตรา 97 
วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ท่ีว่า หากผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีไม่ได้ไปลงทะเบียน
เปล่ียนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งกลบัไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีตนเคยขอใช้สิทธิ
เลือกตั้ งนอกเขตไวใ้นการเลือกตั้ งทั่วไปเม่ือวนัท่ี 23 ธันวาคม 2550 ท าให้ประชาชนผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งทัว่ไปเม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2554 ได้ การวินิจฉัยดงักล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบติัท่ีแตกต่างกบัการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นการทัว่ไปกบัการเลือกตั้งซ่อมแทนต าแหน่งท่ีวา่งและไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ เพราะขดั
ต่อหลักการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 72 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เพราะหากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรเป็นการทัว่ไปนั้นตอ้งให้ประชาชนไปด าเนินการลงทะเบียนขอเปล่ียนแปลงการใช้สิทธิ
เลือกตั้งก่อน รายช่ือจึงจะกลบัเขา้ไปอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ ส่วนการเลือกตั้งซ่อมแทน
ต าแหน่งท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนรายช่ือของผูมิ้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตไดก้ลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้งทนัทีไม่
ตอ้งมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง แต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปปรากฏวา่ 
รายช่ือของบุคคลดงักล่าวตอ้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตทนัที ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค เลือก
ปฏิบติั และสม ่าเสมอในการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ขดัต่อหลกัการท่ีองคก์รของรัฐทุกองคก์รยึดถือปฏิบติั
ตามมาตรา 26 และมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550   

เม่ือพิจารณาจ านวนผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและคาดวา่จะ
ไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เพราะลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตในปี 2550 จ  านวน 2,095,410 
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คน (โดยเฉพาะกรุงเทพฯมีผูล้งทะเบียนมากท่ีสุดถึง 903,899 คน)2 เท่ากบัมีผูมี้สิทธิเลือกตั้งจ  านวน 
2,095,410 คน ท่ีไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อคะแนนการเลือกตั้งท่ีมีผูล้งทะเบียน
ในหลกัหม่ืนจนถึงหลกัแสน ซ่ึงหากบุคคลเหล่าน้ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในทุก
เขต โดยเฉพาะกับบางเขตเลือกตั้งท่ีคะแนนแตกต่างไม่มาก และหากพิจารณาถึงจงัหวดัท่ีมีผู ้
ลงทะเบียนเกินหลกัหม่ืนข้ึนไป  

จากกรณีปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือพิจารณาจากบทบญัญติั มาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2550 ท่ีก าหนดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไปนั้นตอ้งให้ประชาชน
ด าเนินการลงทะเบียนเปล่ียนแปลงก่อน รายช่ือจึงจะกลบัเขา้ไปอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ 
กล่าวคือ ผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ท่ีไดใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตจงัหวดั หากผูมี้
สิทธิเลือกตั้งดงักล่าวมิไดไ้ปแจง้การเปล่ียนแปลงทะเบียนเลือกตั้งก็มีผลให้ช่ือของเขาจะคงอยูน่อก
เขตเลือกตั้งจนกวา่เขาจะแจง้การเปล่ียนแปลงทะเบียน กรณีน้ีการท่ีกฎหมายบญัญติัให้ประชาชนผู้
มีสิทธิเลือกตั้งด าเนินการแจง้เปล่ียนแปลงท่ีอยู ่แจง้ขอลงทะเบียน และการไปลงทะเบียน ณ ส านกั
ทะเบียน จึงเป็นการสร้างภาระใหก้บัประชาชนในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการหลายคร้ัง มาตรา 
97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 จึงมีลกัษณะท่ีไม่สอดคล้องกบัหลกัความได้สัดส่วนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ตามมาตรา 29 วรรคแรก ท่ีบญัญติัว่า “การ
จ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไวจ้ะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย...และเท่าท่ีจ  าเป็น…” โดยมาตรา 29 ห้ามรัฐสภาตรากฎหมายจ ากดัสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว ้เวน้แต่จะอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนั้นก าหนดไวแ้ละเท่าท่ีจ  าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคญั
แห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ กล่าวคือ หากองค์กรนิติบญัญติัจะตรากฎหมายจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนกฎหมายนั้นจะตอ้งตราใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความไดส้ัดส่วน 
  เม่ือพิจาณาเปรียบเทียบกบับทบญัญติั มาตรา 97 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภากบัหลกัความไดส้ัดส่วน 
พบว่า กฎหมายท่ีองค์กรนิติบญัญติัตราข้ึนเป็นกฎหมายนั้น นอกจากจะเป็นมาตรการท่ีเหมาะสม

                                                 
2  คมสนั โพธ์ิคง .  “การเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี 3 ก.ค.2554 เป็นโมฆะ?”  สืบคน้เม่ือ 1 พฤษภาคม 2556 จาก

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20110709/399561/การเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี-3-ก.ค.
2554-เป็นโมฆะ-html. 
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และจ าเป็นแล้ว องค์กรนิติบัญญัติจะชั่งน ้ าหนักระหว่างประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับกับ
ประโยชน์ท่ีบุคคลจะตอ้งสูญเสียไปเน่ืองมาจากการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว หากปรากฏว่า
มาตรการใดเม่ือมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรการนั้นแลว้ ก่อให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนนอ้ย
กวา่ประโยชน์ท่ีบุคคลจะตอ้งสูญเสียไป องคก์รนิติบญัญติัจะตอ้งละเวน้ไม่ใชม้าตรการนั้นบงัคบักบั
ประชาชน แมว้่ามาตรการนั้นจะมีความเหมาะสมหรือจ าเป็นก็ตาม เม่ือบทบญัญติัมาตรา 97 ก าหนด
หน้าท่ีให้ประชาชนผูมี้สิทธิไปด าเนินการแจง้การเปล่ียนแปลงทะเบียนท่ีอยู่ แจง้ขอลงทะเบียน และ
การไปลงทะเบียน ณ ส านกัทะเบียน ตามก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนดในการเลือกตั้งล่วงหน้า
นอกเขตเลือกตั้งนั้นอนัเป็นการสร้างภาระให้กบัประชาชนในการติดต่อกบัหน่วยงานเกินสมควร 
และประชาชนจ านวนมากไม่ทราบวา่ตอ้งแจง้การเปล่ียนแปลงลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิดงักล่าว 
  เม่ือพิจารณาหลกัทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ รัฐจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของมหาชนเป็น
หลกั กล่าวคือ เม่ือประชาชนจ านวนมากตอ้งมารับภาระในการด าเนินการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง
เพื่อให้ช่ือของตนเองกลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ ดงัน้ีจะเห็นไดว้า่ ประโยชน์ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ถูกกระทบสิทธิจ านวนมาก กรณีน้ีรัฐไดรั้บประโยชน์เพียงว่า ท าให้รัฐทราบ
จ านวนวา่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้วา่มีจ านวนเท่าใดเพื่อจะไดจ้ดัการเลือกตั้งไดเ้หมาะสม 
แต่ประโยชน์ของบุคคลส่วนใหญ่จะต้องเสียไปก็คือ ประชาชนจ านวนมากต้องไปด าเนินการ
ลงทะเบียนเปล่ียนแปลงก่อน รายช่ือจึงจะกลบัเขา้ไปอยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ และกรณี
มาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 บทบญัญติัดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพเท่าท่ีจ  าเป็นหรือหลกัความไดส้ัดส่วน ซ่ึงถือเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาวา่ กฎหมาย
ขดัหรือแยง้ต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ กล่าวคือ การท่ีรัฐออกกฎหมายมาบงัคบัใช้กบัประชาชนนั้น รัฐ
ตอ้งเลือกมาตรการหรือวิธีการท่ีก่อให้เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุดเท่านั้นท่ีเป็นมาตรการท่ีจ าเป็น ใน
การบงัคบัตามกฎหมาย มิเช่นนั้นอาจเขา้ข่ายจ ากดัสิทธิและเสรีภาพเกินความจ าเป็นอนัเป็นการขดั
ต่อรัฐธรรมนูญ เม่ือพิจารณาถึงบทบญัญติัมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ถือวา่เป็น
บทบญัญติัท่ีสร้างผลกระทบกบัประชาชนส่วนรวมโดยการสร้างภาระให้กบัประชาชนท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการแจง้การเปล่ียนแปลงทางทะเบียนเอง มิฉะนั้นผูล้งทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
จะตอ้งใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขตเลือกตั้งตลอดไปจนกวา่จะไปเปล่ียนแปลงทะเบียน ดงันั้น 
บทบญัญติัมาตรา 97 จึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพเท่าท่ีจ  าเป็นหรือหลกัความ
ไดส้ัดส่วน 
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นอกจากน้ี ปัจจุบนัมีประชาชนจ านวนมากในทุกหน่วยเลือกตั้งประสบปัญหาการใช้
สิทธิเลือกตั้ง ท าใหป้ระชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดจ้  านวนไม่นอ้ยกวา่สอง
ล้านคนทั่วประเทศ ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนเพราะบทบัญญัติมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 
พ.ศ. 2550 ไม่สอดคล้องกบัเจตนารมณ์กบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  
มาตรา 72 วรรคสาม ท่ีรัฐจะตอ้งอ านวยความสะดวกในการเลือกตั้งใหก้บัประชาชนตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ แต่บทบญัญติัมาตรา 97 ดงักล่าวกลบัก่อภาระให้กบัประชาชนและยงัเป็นการตดั
การใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งโดยไม่ชอบดว้ยหลกัการตามรัฐธรรมนูญ เพราะ
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งเหล่านั้นไม่ทราบวา่รายช่ือของเขาจะตอ้งคงอยูต่ามเขตเลือกตั้งล่วงหนา้ท่ี
เขาไดล้งทะเบียนไวต้ลอดไปจนกวา่เขาจะด าเนินการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน 

4.1.2  แนวทางแกไ้ขปัญหา 
ผูเ้ขียนเห็นว่าควรมีการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 97 ท่ีบญัญติัวา่ 
“ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทัว่ไปอนัมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผูมี้
สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนนอกจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นหรือเป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ตามมาตรา 96 ถา้ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนอยูต่อ้งมาลงทะเบียนเพื่อใช้
สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผู้ล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนั
เลือกตั้งสามสิบวนั โดยใหใ้ชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนลงทะเบียนไวแ้ละให้หมดสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งน้ี จนกว่าจะมีการลงทะเบียน
เปล่ียนแปลง ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งบนัทึกการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิดงักล่าวไวใ้น
ทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งเพื่อใชใ้นการจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และให้หมายเหตุ
สถานท่ีท่ีไปใชสิ้ทธิไวใ้นประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย...” 

โดยผูเ้ขียนเห็นวา่ ควรตดัค าวา่ “ทั้งน้ี จนกวา่จะมีการลงทะเบียนเปล่ียนแปลง” เม่ือตดั
ถอ้ยค าดงักล่าวแลว้จะมีผลให้การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง โดยให้มีผลในการเลือกตั้ง
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรทัว่ไปในคร้ังนั้นเท่านั้น กล่าวคือ ผลการลงทะเบียนของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้าไดล้งทะเบียนไวจ้ะถูกยกเลิกไปโดยอตัโนมติั เม่ือมีการเลือกตั้งทัว่ไปในคร้ังต่อไปก็ให้
ประชาชนผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตมาขอลงทะเบียนใหม่ ซ่ึงการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าว
จะท าให้รายช่ือของผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ กลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ และท า
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ใหป้ระชาชนไม่ตอ้งมีภาระเกินสมควรในอนัท่ีจะตอ้งแจง้เปล่ียนแปลงทางทะเบียนทุกคร้ัง และยงั
ท าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบจ านวนผูล้งทะเบียนท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่จ านวนผูล้งทะเบียน
สะสมของการเลือกตั้งคร้ังก่อน ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่ผูป้ฏิบติังานและเป็นการอ านวย
ความสะดวกใหก้บัประชาชนท่ีจะตอ้งมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เพราะประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่ตอ้งมี
ภาระมาด าเนินการแจง้เปล่ียนแปลงทางทะเบียนรายช่ือ โดยทะเบียนรายช่ือของตนเองถูกยกเลิกไป
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในแต่ละคร้ังโดยอตัโนมติั และเม่ือมีการเลือกตั้งในคร้ัง
ต่อไปก็ใหป้ระชาชนผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งมาลงทะเบียนเพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
นอกเขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

เม่ือน าหลกักฎหมายดงักล่าวมาเปรียบเทียบกบัหลกัความไดส้ัดส่วนพบวา่ การท่ีมาตรา 
97 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 ก าหนดใหป้ระชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้จะตอ้งลงทะเบียน
เพื่อขอใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั และผลของการลงทะเบียนนั้นจะคงอยูต่ลอดไป
จนกว่าบุคคลนั้นมาลงทะเบียนเปล่ียนปลงท าให้เกิดปัญหาในการสร้างภาระหน้าท่ีให้ประชาชน
เกินสมควร และประชาชนตอ้งไปด าเนินการเปล่ียนแปลงทางทะเบียน มิเช่นนั้นการลงทะเบียนนั้น
จะมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการแจง้เปล่ียนแปลง จะเห็นว่า บทบญัญติัมาตรา 97 ดงักล่าวเป็น
กฎหมายท่ีสร้างภาระให้กบัประชาชนเกินสมควร ซ่ึงตามหลักการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเท่าท่ีจ  าเป็นรัฐจะใช้มาตรการทางกฎหมายท าให้ประชาชนรับภาระเกินสมควรไม่ได ้
ดงันั้น เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตอ้งบญัญติักฎหมายให้การลดภาระ
ของประชาชนลง ทั้งน้ีเพื่อบทบญัญติัจะมีความสอดคล้องกับหลักการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการไปเลือกตั้งได้ถูกบญัญติัในมาตรา 72 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ท่ีก าหนดให้รัฐต้องอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการไปใช้สิทธิ
เลือกตั้ง ดงันั้น การออกกฎหมายท่ีเก่ียวกบัเลือกตั้งล่วงหนา้ของไทยจึงตอ้งค านึงถึงหลกัความได้
สัดส่วนเป็นส าคญั 

 
4.2 ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้และแนว
ทางแก้ไข 

4.2.1  ปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนผูไ้ม่สามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 723  ก าหนดให้บุคคลมี

หนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง บุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิหรือไม่ไปใชสิ้ทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรท่ีท าให้
                                                 

3 มาตรา 72 บญัญติัวา่ “บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 
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ไม่อาจไปใชสิ้ทธิได ้ยอ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติั และการแจง้เหตุท่ีท าให้ไม่
อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

โดยบทบัญญัติมาตรา 72 ท่ีก าหนดว่า “เสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” หมายถึง
ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้ง และไม่แจง้เหตุท่ีท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง จะตอ้งสิทธิ 3 
ประกาคือ 

(1)  เสียสิทธิการยื่นค าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิก
วฒิุสภา 

(2)  เสียสิทธิการสมคัรรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, สมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน และสิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาสมาชิกวฒิุสภา 

(3)  เสียสิทธิการสมคัรรับเลือกเป็นก านนั และผูใ้หญ่บา้น  
แต่สิทธิทั้ง 3 ประการ จะไดก้ลบัคืนมาเม่ือไปใชสิ้ทธิการเลือกตั้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใน

การเลือกตั้งคร้ังต่อไป ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งระดบัชาติหรือทอ้งถ่ิน4 
จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดงักล่าวตอ้งการให้ประชาชนเขา้มามี

ส่วนร่วมทางการเมือง โดยก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  มิใช่เป็นเพียงสิทธิแต่อยา่งใด 
การไม่ออกไปท าหนา้ท่ีดงักล่าวก่อให้เกิดผลตามกฎหมาย ไดแ้ก่การเสียสิทธิตามกฎหมาย หากผูมี้
สิทธิไม่ออกมาใช้สิทธิจ าตอ้งแจง้เหตุอนัสมควรในการไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได ้ซ่ึงการ
ก าหนดใหก้ารเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ีของบุคคลทุกคนในรัฐ จึงถือวา่ประชาชนทุกคนมีหนา้ท่ีในการไป
ใชสิ้ทธิเลือกตั้งของตน ฉะนั้น ประชาชนจึงถูกบงัคบัให้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งตามหลกัทฤษฎีวา่ดว้ย
การออกเสียงเลือกตั้งเป็นหนา้ท่ี (Duty) ซ่ึงรัฐธรรมนูญก็บญัญติัให้การเลือกตั้งเป็น “หนา้ท่ี” ของ
ปวงชนชาวไทย แต่มาตรา 72 บญัญติัขอ้ยกเวน้เอาไวส้ าหรับบุคคลท่ีมีเหตุอนัสมควรบางประการท่ี
ไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ก็ตอ้งไปแจง้เหตุอนัสมควรนั้นเช่น ผูป่้วยนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 
เป็นตน้  

จะเห็นได้ว่า เม่ือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 
ก าหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าท่ี และในการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นรัฐจะตอ้งอ านวยความสะดวก

                                                                                                                                            

บุคคลซ่ึงไปใชสิ้ทธิหรือไม่ไปใชสิ้ทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจไปใชสิ้ทธิได ้ยอ่มไดรั้บ
สิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การแจง้เหตุท่ีท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติั” 

4 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 มาตรา 26 
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ให้กบัประชาชนทุกคนท่ีมีสิทธิเลือกตั้งอย่างเสมอภาคกนั เม่ือหลกัการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งไดถู้กบญัญติัไวใ้นมาตรา 72 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 จึงไดก้ าหนดหลกัการอ านวย
ความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจ์ะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งล่วงหนา้ในเขต 
ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดรั้บค าสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบติัหนา้ท่ีนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือผูมี้สิทธิเลือกตั้งจะเดินทางไปนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนตอ้งไปใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง หรือใน
วนัเลือกตั้งไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้ง สามารถขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งก่อน
วนัเลือกตั้งได ้ ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตก าหนดให้ผูท่ี้ท  างานหรืออาศยัอยูค่นละจงัหวดั
กบัท่ีผูน้ั้นมีช่ือในทะเบียนบา้นหรือผูมี้ช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นในเขตเลือกตั้ง (เพิ่งยา้ยทะเบียนบา้น
เขา้มาใหม่) ไม่ถึง 90 วนั นบัถึงวนัเลือกตั้ง สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
ล่วงหน้า ณ ท่ีเลือกตั้งกลาง ดงันั้น การเลือกตั้งนอกเขตและการเลือกตั้งล่วงหน้าจึงเกิดข้ึนเพื่อ
คุม้ครองการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของประชาชน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม การอ านวยความสะดวกของรัฐท่ี
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ งมีหน้าท่ีในการจัดการเลือกตั้ งยงัไม่เพียงพอส าหรับบุคคลผู้มี
เหตุขดัขอ้งบางประเภท เช่น แพทย ์พยาบาล รวมถึงผูป่้วยในโรงพยาบาล หรือบา้นพกัคนชราต่าง 
ๆ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งแต่ไม่สามารถละทิ้งการงานหรือเดินทางไปลงคะแนนเสียง
ได ้โดยบุคคลเหล่านั้นสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้และมีความประสงค์ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ดว้ย
ภาระหนา้ท่ีหรือเหตุจ าเป็นบางประการท าให้ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไม่ได ้

เ ม่ือพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แลว้ กฎหมายการเลือกตั้งไทยก าหนดเพียงแต่ให้บุคคลบางจ าพวกตอ้ง
ไปแจ้งเหตุท่ีไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้ งได้ เพื่อท่ีจะไม่เสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 72 และพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.2550 
มาตรา 24 ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการวา่ ในการเลือกตั้งคร้ังใด ถา้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งไดเ้น่ืองจากมีเหตุอนัสมควร ให้แจง้เหตุท่ีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งไวใ้นแต่ละเขตเลือกตั้ง ภายในเจ็ดวนัก่อนวนัเลือกตั้งหรือภายใน
เจ็ดวนันับแต่วนัเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ า เป็นไม่อาจแจง้ได้ภายในเจ็ดวนัก่อนวนัเลือกตั้ง ให้
ด าเนินการแจง้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด โดยในการแจง้เหตุท่ีไม่อาจไปใช้
สิทธิเลือกตั้งให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งตอ้งท าเป็นหนงัสือช้ีแจงเหตุดงักล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคล
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ใดไปยื่นต่อบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งแทนหรือจดัส่งหนังสือช้ีแจงเหตุนั้นทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งพิจารณาแลว้เห็นวา่ เหตุท่ีผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งแจง้นั้นมิใช่เหตุอนัสมควร ให้รีบแจง้ให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวนันบัแต่วนัท่ี
ได้รับแจ้ง ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีได้รับแจ้งเหตุว่าเหตุนั้ นมิใช่เหตุอันสมควรมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัภายในสามสิบวนันบัจากวนัเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือบุคคลซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายตอ้งปิดประกาศรายช่ือบุคคลท่ีจะรับ
แจง้เหตุ สถานท่ีท่ีจะรับแจง้เหตุ และวิธีการแจง้เหตุไว  ้ ณ ศาลากลางจงัหวดั ท่ีว่าการอ าเภอ 
ส านกังานเทศบาล ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท่ีท  าการผูใ้หญ่บา้นและเขตชุมชนหนาแน่น
นั้น 

ส าหรับสิทธิท่ีกฎหมายก าหนดให้ผูน้ั้นจะตอ้งเสียไปหากผูน้ั้นไม่ไปเลือกตั้ง และไม่
แจง้เหตุท่ีท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้ง สิทธินั้น 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก สิทธิยื่นค าร้องคดัคา้น
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ประการท่ีสองสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งและ
สิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิก สภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ประการท่ีสาม สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นตาม
กฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะปกครองทอ้งท่ี แต่สิทธิทั้ง 3 ประการ จะไดก้ลบัคืนมาเม่ือไปใชสิ้ทธิการ
เลือกตั้งอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในการเลือกตั้งคร้ังต่อไป ไม่วา่จะเป็นการเลือกตั้งระดบัชาติหรือทอ้งถ่ิน5 
 ส่วนเหตุผลอนัสมควรนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งของไทย ก าหนดรายละเอียดไว้
ชัดเจนหลายประการในข้อ 43 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ งว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 เช่น ผูมี้สิทธิเลือกตั้ งมีถ่ินท่ีอยู่หรือมีกิจธุระจ าเป็น ท่ีอยู่
ห่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร หรือเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร หรือเจ็บป่วย 
พิการหรือสูงอาย ุและไม่สามารถเดินทางไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน6ในกรณีก าหนด

                                                 
5 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 มาตรา 26 
6  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2554 ขอ้ 43 

ก าหนดวา่ ใหน้ายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินพิจารณาเหตุของการไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของผูมี้
สิทธิเลือกตั้งจากแนวทาง ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นมีกิจธุระจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งเดินทางไปพ้ืนท่ีห่างไกล 
(2) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูน้ั้นเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
(3) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้นพิการหรือสูงอายแุละไม่สามารถเดินทางไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
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รายละเอียดเหตุผลอนัสมควรโดยชดัเจน ซ่ึงถา้พิจารณาในแง่ดี ก็คือท าให้โปร่งใส ประชาชนทัว่ไป
ก็รู้ไดว้่าเหตุใดจะเป็นเหตุผลท่ีฟังข้ึนในการอา้งเม่ือไม่ไปใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้ง แต่ถา้พิจารณา
อีกดา้นหน่ึง อาจเป็นการช้ีลู่ทางใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ตอ้งการออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ซ่ึงก่อให้เกิดผลเสียหาย
ได ้กล่าวคือ บุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งก็จะอา้งเหตุตามกฎหมายดว้ยกนัทั้งนั้นท าให้จ  านวนผูอ้อกมาใช้
สิทธิเลือกตั้งมีนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น  

จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 72 ได้
ก าหนดให้บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง รัฐจึงตอ้งมีหนา้ท่ีอนัเป็นไปตามหลกัการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนในการไปเลือกตั้ง โดยบุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งบางคนนั้นไม่สามารถละท้ิงการ
งานหรือเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได ้กล่าวคือ บุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งไม่สามารถไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งไดเ้ลย ทั้งการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป การ
เลือกตั้ งล่วงหน้าในเขต (มาตรา 95) และการเลือกตั้ งล่วงหน้านอกเขต (มาตรา 97) แห่ง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 กฎหมายเลือกตั้งมีเจตนารมณ์ให้บุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดมี้โอกาสมาใช้
สิทธิเลือกตั้งใหม้ากท่ีสุด โดยการเปิดโอกาสใหก้บัผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีตอ้งการมาเลือกตั้ง แต่บุคคลผู ้
มีเหตุขดัขอ้งเหล่านั้นก็มีเหตุจ าเป็นท าให้ไม่สามารถมาเลือกตั้งได้ในวนัเลือกตั้งทัว่ไปได้ ท าให้
บุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามท่ีมาตรา 72 แห่งรัฐธรรมนูญ ตอ้งเสียสิทธิใน
การไปเลือกตั้งตวัแทนของตนเข้าไปสู่ระบบการปกครองประเทศ แมว้่าเขาจะไม่เสียสิทธิบาง
ประการตามท่ีกฎหมายบญัญติั7 เพราะบุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งนั้นสามารถด าเนินการแจง้เหตุท่ีตนไม่

                                                                                                                                            

(4) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้นเดินทางออกนอกราชอาณาจกัรและมิไดแ้จง้ความประสงคข์อใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจกัร 

(5) ผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้นมีถ่ินท่ีอยูห่่างไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกวา่หน่ึงร้อยกิโลเมตร 
(6) เหตุสุดวสิยัอ่ืนหรือเหตุอ่ืนท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
7 พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง

สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ.2550 มาตรา 26 บญัญติัวา่ “ในกรณีท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูใ้ดไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งและมิไดแ้จง้
เหตท่ีุไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง หรือแจง้เหตท่ีุไม่อาจไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งแลว้ แต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอนัสมควร หรือ
เป็นผูท่ี้มีรายช่ือในประกาศตามมาตรา 25 ใหถื้อวา่ผูน้ั้นเสียสิทธิดงัต่อไปน้ี 

(1) สิทธิยืน่ค  าร้องคดัคา้นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา 
(2) สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งและสิทธิไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

สมาชิกวฒิุสภา สมาชิกสภาทอ้งถ่ินและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
(3) สิทธิสมคัรรับเลือกเป็นก านนัและผูใ้หญ่บา้นตากฎหมายวา่ดว้ยลกัษณะ 

ปกครองทอ้งท่ี” 
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สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ.2550 
มาตรา 24 เพื่อท่ีตนเองจะไม่เสียสิทธิทั้ง 3 ประการตามมาตรา 26 

อยา่งไรก็ตามแมว้่า รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาจะก าหนดให้บุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงมีสิทธิ
เลือกตั้งและไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควรท่ีไม่เสียสิทธิตามกฎหมายก็ตาม 
แต่เม่ือพิจารณาตามหลกัการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการไปเลือกตั้งมิไดห้มายความวา่
รัฐจะหมดหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งแต่ประการใด รัฐยงัคงมี
หน้าท่ีท่ีจะต้องอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งอยู่ และตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 72 ก็มีเจตนารมณ์คุม้ครองสิทธิของผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงไม่
สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทั้ งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทัว่ไป และการ
เลือกตั้งล่วงหน้า เพราะสิทธิในการเลือกตั้งของผูมี้เหตุขดัขอ้งนั้นเป็นส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้การ
รับรองและคุม้ครองไว ้

เม่ือพิจาณาตามหลกัการออกเสียงเลือกตั้งท่ีกฎหมายไทยก าหนดให้เป็นหน้าท่ีแลว้ รัฐ
จึงตอ้งมีภาระท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกในการท่ีประชาชนจะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งดว้ย เม่ือกฎหมาย
ยงัไม่มีการคุ้มครองสิทธิในการเลือกตั้งของบุคคลบางจ าพวกท่ีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหนา้ รัฐตอ้งจึงออกกฎหมายในการใหค้วามคุม้ครองสิทธิเพื่อให้บุคคลบางจ าพวกท่ีไม่สามารถ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหนา้นั้นสามารถใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้มิใช่ก าหนดเพียงให้เขาตอ้งไปแจง้เหตุ
อนัสมควรท่ีไม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งเท่านั้น ซ่ึงการก าหนดขอ้ยกเวน้ให้ไปแจง้เหตุอนัสมควรท่ีไม่ไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ งนั้ น ก็ เพื่อไม่ให้เสียสิทธิบางประการตามท่ีกฎหมายบัญญัติเท่านั้ น แต่ใน
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 กลบัไม่มีการคุม้ครองสิทธิของบุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงไม่สามารถไปใช้
สิทธิเลือกตั้งได ้ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้เจตจ านงทางการเมืองของผูมี้สิทธิเลือกตั้งดงักล่าวตอ้งสูญเสียไป 
และสิทธิในการเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการปกครอง โดยประชาชนผูเ้ป็น
เจา้ของอ านาจอธิปไตยสามารถแสดงออกถึงเจตจ านงของตนในการเลือกบุคคลเขา้มาเป็นผูแ้ทนท า
หน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติัให้เลือกฝ่ายบริหารและควบคุมการท าหน้าท่ีของฝ่ายบริหารคือ รัฐบาล 
ภายใตป้ระชาธิปไตยในระบบผูแ้ทน สิทธิในการเลือกตั้งถือเป็นหวัใจของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีส าคญั ดงันั้น รัฐจึงตอ้งให้ความคุม้ครองสิทธิแก่บุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งเพื่อให้เขา
สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้
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นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงหลกัการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2550 และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 กบัหลกัความเสมอภาคในการเลือกตั้งโดยรัฐแลว้ เม่ือสิทธิใน
การเลือกตั้งเป็นสิทธิทางการเมืองขั้นมูลฐานของประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย
ท่ีรัฐธรรมนูญไดม้อบให้กบัประชาชนทุกคนโดยไม่สามารถปฏิเสธไม่รับไม่ได ้และประชาชนทุก
คนผูเ้ป็นเจา้ของอ านาจอธิปไตย จึงมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งอยา่งเท่าเทียมกนั และผูมี้สิทธิ
ออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคนจะตอ้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งไดส้ะดวกพอสมควรและเสมอภาคกนั 
โดยรัฐตอ้งไม่ใหอ้ภิสิทธ์ิแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือสร้างความล าบากในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งของผูห้น่ึงผูใ้ด
ให้มากกว่าผูอ่ื้น ดงันั้น การอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิหรือการด าเนินการใดๆ เพื่อให้เกิดการ
ใช้สิทธิในการลงคะแนน รัฐจะตอ้งอ านวยความสะดวกพอสมควรกบัทุกคนโดยเสมอภาค เม่ือ
กฎหมายเลือกตั้งของไทยยงัไม่มีการบญัญติัคุม้ครองสิทธิของบุคคลบางจ าพวก เพราะสิทธิในการ
ออกเสียงเลือกตั้งของบุคคลบางจ าพวกไม่ได้รับความเสมอภาคเช่นเดียวกันกบับุคคลผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งทัว่ไป หรือบุคคลผูมี้สิทธิลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหนา้ ทั้งท่ีประชาชนทุกคนผูเ้ป็นเจา้ของ
อ านาจอธิปไตย มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเท่าเทียมกนั ผูมี้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแต่ละคน
จะตอ้งสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้สะดวกเสมอภาคกนั ทั้งน้ี การอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งบางจ าพวก เพื่อใหเ้กิดการใชสิ้ทธิในการลงคะแนน รัฐจะตอ้งอ านวยความสะดวกกบัทุกคน
โดยเสมอภาคดว้ย  

ดงันั้น เม่ือกฎหมายเลือกตั้งของไทย ยงัไม่มีมีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิในการ
เลือกตั้งของบุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งดงักล่าวเพื่อให้เขาสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได ้แมรั้ฐธรรมนูญ
จะก าหนดวา่ ใหบุ้คคลผูมี้เหตุขดัขอ้งเหล่านั้นตอ้งไปแจง้เหตุท่ีไม่ใชสิ้ทธิเลือกตั้งเน่ืองจากมีเหตุอนั
สมควรก็ตาม แต่บุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งก็เป็นผูมี้สิทธิเลือกตั้งผูห้น่ึงซ่ึงเขาเองก็มีความประสงค์ไปใช้
สิทธิเลือกตั้งก็ตาม แต่กฎหมายกลบัไปก าหนดให้ตอ้งไปแจง้เหตุแห่งการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
แทนท่ีจะมีกฎหมายรับรองสิทธิใหเ้ขาไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง  

สรุปได้ว่า แม้กฎหมายการเลือกตั้งของไทยจะได้จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนผูมี้ภารกิจหรือเหตุจ าเป็น ตามมาตรา 95 และมาตรา 97 แห่ง 
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 แต่กฎหมายดงักล่าวก็ไม่สามารถรับรองสิทธิในการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งของบุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได ้เน่ืองจากไม่สามารถละ
ทิ้งการงานหรือเดินทางไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไดเ้ลย โดยลกัษณะงานของบุคคลดงักล่าวนั้นมี
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ภาระท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจ าเป็นเร่งด่วนจึงไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้แมว้่ารัฐจะ
จดัใหมี้การเลือกตั้งล่วงหนา้แลว้ก็ตาม 
  จากการศึกษาพบวา่ กฎหมายเลือกตั้งในประเทศออสเตรเลียก าหนดเหตุท่ีจะไปเลือกตั้ง
ไดห้รือไม่นั้น จะไม่ก าหนดในกฎหมาย แต่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้ดุลยพินิจ โดยไม่มี
การประกาศหรือก าหนดล่วงหนา้วา่เหตุใดฟังได ้มิฉะนั้น ประชาชนผูไ้ม่ไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งก็จะเอา
ไปอ้างกันหมด และยงัก าหนดให้มีบุคคลท่ีมีความจ าเป็นโดยไม่สามารถละทิ้งการงานเพื่อไป
ลงคะแนนเสียงได ้เช่น ผูป่้วย นางพยาบาล เจา้หนา้ท่ีใหมี้การลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ 
โดยทางการของออสเตรเลียจะด าเนินการจดัหน่วยเลือกตั้งพิเศษไวใ้ห้ตามโรงพยาบาลและบา้นพกั
ต่างๆ ส าหรับคนชรา และผูป่้วยใหล้งคะแนนได ้
  ประเทศอิตาลีมีการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่การลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้ง โดย
ทางราชการอิตาลีไดจ้ดัสถานท่ีเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ซ่ึงทางราชการ
อิตาลี ไดจ้ดัหน่วยเลือกตั้งพิเศษข้ึนในโรงพยาบาล ส าหรับนางพยาบาล คนเจ็บในโรงพยาบาล คน
พิการ คนตาบอด เป็นตน้ และยงัมีหน่วยเลือกตั้งพิเศษในบา้นพกัต่างๆ ด้วยส าหรับพวกบริการ 
(service men) ต่างๆ ชาวทะเล กะลาสีเรือ สามารถลงคะแนนเสียงท่ีเขตเลือกตั้งอ่ืน นอกจากเขตท่ี
เขาอาศยัอยูก่็ได ้หรือทหารของประเทศ สามารถลงคะแนนเสียงท่ีหน่วยเลือกตั้งท่ีทางราชการจดัไว้
ในขณะท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูก่็ได ้
  ส่วนประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีการอ านวยความสะดวกให้แก่การลงคะแนนเสียงใน
หน่วยเลือกตั้ง โดยมีการลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ ส าหรับผูท่ี้ไม่อยูใ่นเขต หรือจงัหวดั
ท่ีมีสิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงหน่วยเลือกตั้งพิเศษน้ีจะเปิดเป็นเวลา 4 วนั ก่อนวนัเลือกตั้ง การลงคะแนนใน
หน่วยเลือกตั้งพิเศษน้ีถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงนอกเขตเลือกตั้ง และเป็นการลงคะแนนเสียง
ล่วงหนา้ในเวลาเดียวกนั 
  กฎหมายเลือกตั้งของประเทศเกาหลีใต้ ก าหนดว่า ผูท่ี้ไม่สามารถลงคะแนนในวนั
เลือกตั้งได ้ คณะกรรมการการเลือกตั้งระดบัจงัหวดัจะจดัสถานท่ีส าหรับผูท่ี้ไม่สามารถลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งได ้โดยจะจดัล่วงหนา้ 2-6 วนัก่อนวนัเลือกตั้ง โดยอ านวยความสะดวก
แก่ผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามหน่วยงานของรัฐ โดยจะจดัให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ กองทพับก 
หรือ มหาวิทยาลัย ซ่ึงเร่ิมตั้ งแต่เวลา 10.00-16.00 น. และหลังจากหมดเวลาลงคะแนนเสียง 
คณะกรรมการจะท าการเปิดหีบต่อหนา้พยานและจดัส่งใบลงคะแนนทั้งหมดโดยส่งลงทะเบียนทาง
ไปรษณียต่์อคณะกรรมการเลือกตั้งระดบัอ าเภอ  
 กฎหมายเลือกตั้งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ก าหนดว่า การลงคะแนนเสียงใน
หน่วยเลือกตั้งพิเศษ ในรัฐต่าง ๆ ไดจ้ดัหน่วยเลือกตั้งพิเศษส าหรับผูท่ี้ไม่อยูใ่นเขต หรือจงัหวดัท่ีมี
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สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงหน่วยเลือกตั้งพิเศษน้ีจะเปิดเป็นเวลา 4 วนั ก่อนวนัเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งพิเศษน้ี
ถือวา่เป็นการลงคะแนนเสียงนอกเขตเลือกตั้ง และเป็นการลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ในเวลาเดียวกนั 

จากการศึกษากฎหมายเลือกตั้งต่างประเทศ จะเห็นได้ว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศอิตาลี และประเทศเกาหลีใต ้ก าหนดให้สามารถลงคะแนนเสียงใน
หน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีไดโ้ดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล บา้นพกัต่างๆ เรือนจ า 
พื้นท่ีห่างไกลหรือหน่วยเลือกตั้ง ส าหรับทหารขณะปฏิบติัหน้าท่ี  เม่ือพิจาณาปัญหาของการ
คุม้ครองสิทธิของประชาชนผูไ้ม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้น ควรน าแนวทางของประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ประเทศออสเตรเลีย มาปรับใชโ้ดย กฎหมายเลือกตั้งของไทยควรก าหนดให้บุคคล
ท่ีไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ งได้เพราะเหตุท่ีไม่สามารถละทิ้งการงานหรือเดินทางเพื่อไป
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได ้เช่น พยาบาล แพทย ์รวมถึงผูป่้วยในโรงพยาบาล หรือผูท่ี้อยู่บา้นพกั
คนชรา เป็นตน้ โดยลกัษณะงานของบุคคลดงักล่าวนั้นมีภาระท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งจ าเป็น
เร่งด่วนจึงไม่สามารถไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้โดยให้บุคคลผูมี้เหตุขดัขอ้งท่ีไม่สามารถไปเลือกตั้งได้
สามารถลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีท่ีกฎหมายก าหนดได ้
  นอกจากน้ีจากการศึกษากฎหมายเลือกตั้งในต่างประเทศ มีการก าหนดให้มีการเลือกตั้ง
ทางไปรษณียไ์ด ้ไดแ้ก่ ประเทศเยอรมนี ประเทศเบลเยีย่ม ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศเกาหลีใต ้
  กฎหมายเลือกตั้งประเทศเยอรมนีเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย ์โดยผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตอ้งแสดงเจตจ านงไปยงัรัฐท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู่เพื่อขอ
ใบรับรองการเลือกตั้ง (An Electoral Certificate) บตัรเลือกตั้ง (A Voting Paper) ซองใส่บตัร
เลือกตั้งของทางราชการ (An Official Voting paper Envelope) โดยท่ีผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จะตอ้งแสดงหลกัฐานวา่ ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่สามารถจะอยูใ่นเขตเลือกตั้งนั้นในวนั เลือกตั้ง
ไดโ้ดยมีเหตุอนัสมควรหรือผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งไดเ้ปล่ียนแปลงภูมิล าเนาหรือท่ีอยูอ่าศยั และ
ปรากฏวา่ช่ือของเขาไม่ปรากฏอยูใ่นทะเบียนรายช่ือผูมี้สิทธิลงคะแนน เสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
ใหม่นั้น หรือผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่สามารถไปยงัหน่วยเลือกตั้งได ้เน่ืองจากลกัษณะของงาน
ท่ีตนไดก้ระท าอยู ่หรือเป็นเพราะความเจบ็ป่วย ความทุพพลภาพ ความชรา โดยบตัรลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ งจะต้องบรรจุอยู่ในซองใส่บัตรเลือกตั้ งของทางราชการ พร้อมทั้ งมีค  ารับรองว่าการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยอิสระ ส าหรับคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ีลงทางไปรษณียท่ี์ไดรั้บ
ไม่ทนัก าหนดเวลา (18.00 น. ของวนัเลือกตั้ง) หรือไม่ปฏิบติัตามข้อบงัคบัถือว่าคะแนนเสียง
เลือกตั้งดงักล่าวเป็นโมฆะ 
  ส าหรับขั้นตอนการขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย ์มีขั้นตอน กล่าวคือบุคคลท่ีมีสิทธิ
เลือกตั้งยื่นความจ านงเป็นหนงัสือ แบบฟอร์ม หรือแจง้ดว้ยตนเองในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งทาง
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ไปรษณียท่ี์องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และแจง้เหตุท่ีขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณียแ์บบฟอร์มท่ี
ถูกตอ้งท่ีตอ้งใช้ยื่นต่อองค์กรปกครองทอ้งถ่ินโดยส่งทางเคร่ืองรับส่งโทรสาร (Fax), จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E – Mail), Telegram, Telex หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถส่งเอกสาร
ดงักล่าวได ้หรือส่งไปยงัเวบ็ไซต ์(ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน) ยกเวน้การแจง้ทางโทรศพัท ์
  องค์กรปกครองทอ้งถ่ินจะด าเนินการตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งของผูข้อใช้สิทธิ
ทางไปรษณีย ์และองค์กรปกครองทอ้งถ่ินจะส่งบตัรเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ปให้ผูข้อใช้สิทธิทาง
ไปรษณียแ์ละท าการบนัทึกรายละเอียดลงในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งตอ้งส่งบตัรเลือกตั้งทางไปรษณีย ์(บรรจุบตัรเลือกตั้ง) กลบัมาท่ี
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินนั้นๆ ภายในเวลา 18.00 น. ของวนัเลือกตั้ง 
  กฎหมายเลือกตั้งของประเทศเบลเยียม ผูเ้ลือกตั้งท่ีอยู่ภายในประเทศแต่ไม่สามารถ
ออกจากบา้นไปลงคะแนนเสียงได้ หรือไม่สามารถละทิ้งการงานเพื่อไปลงคะแนนเสียงได้ เช่น 
ผูป่้วย นางพยาบาล เจา้หนา้ท่ีบริการของรัฐ (public service officials) หรือ คนเรือ เป็นตน้ อนุญาต
ใหมี้การลงคะแนนทางไปรษณียส์ าหรับโดยผูเ้ลือกตั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนทางไปรษณียจ์ะตอ้ง
ยืน่ค  าร้องเพื่อขออนุญาตต่อเจา้เมือง (Burgomaster) ภายใน 5-30 วนัก่อนวนัเลือกตั้ง 
  ส่วนกฎหมายเลือกตั้งของประเทศญ่ีปุ่น ก าหนดวา่ ผูมี้สิทธิท่ีมีความพิการทางร่างกาย
อย่างมากก็ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงทางไปรษณียไ์ด้ ส่วนการลงคะแนนทางทะเลมีข้ึน
ส าหรับลูกเรือท่ีแล่นเรืออยู่ทางทะเลสามารถลงคะแนนแล้วส่งมาทางโทรสาร ในระบบน้ีมี 
จุดประสงคก์็เพื่อตดัความยุง่ยากล าบากในการส่งบตัรเลือกตั้งสู่บา้นเกิดของพวกเขา ในระบบการ
ลงคะแนนล่วงหนา้หรือการลงคะแนนของผูท่ี้ไม่มาใชสิ้ทธิก็ยงัคงมีดว้ยกนัเช่น การลงคะแนนทาง
ทะเลจดัให้มีข้ึนในการเลือกตั้งของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และจดัให้มีข้ึน
ส าหรับลูกเรือของเรือเดินสมุทรท่ีคาดหวงัท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้งนั้นดว้ย 
  ส่วนกฎหมายเลือกตั้งของประเทศเกาหลีใต ้ก าหนดให้ผูป่้วย หรือผูพ้ิการท่ีไม่สามารถ
เคล่ือนไหวร่างกายได้สามารถท าการเลือกตั้งท่ีบา้นหรือท่ีโรงพยาบาลได้ โดยหลังจากกาบตัร
เลือกตั้งแลว้ใหน้ าบตัรเลือกตั้งใส่ซองจดหมายแลว้ปิดผนึก จากนั้นน าใส่ซองจดหมายอีกชั้น เขียน
ช่ือและท่ีอยู่ผูใ้ช้สิทธิดา้นหลงัซอง พร้อมกบัเซ็นช่ือ 3 คร้ัง ก ากบับนรอยปิดผนึก จากนั้นจ่าหน้า
ซองแลว้ส่งถึงส านกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามขั้นตอนของไปรษณียท์ัว่ไป 
 จะเห็นไดว้า่ การเลือกตั้งทางไปรษณียต์ามกฎหมายเลือกตั้งของประเทศท่ีกล่าวมาได้
ก าหนดให้บุคคลผูป่้วย ความทุพพลภาพ ความชรา ผูพ้ิการท่ีไม่สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้
สามารถท าการเลือกตั้งท่ีบ้านหรือท่ีโรงพยาบาลได้ โดยได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียงทาง
ไปรษณียไ์ด ้ และกฎหมายเลือกตั้งของประเทศญ่ีปุ่นยงัก าหนดให้สิทธิแก่ลูกเรือท่ีแล่นเรืออยูท่าง
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ทะเลสามารถลงคะแนนได ้ส่วนขั้นตอนการออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณียค์วรน าหลกัเกณฑ์การ
เลือกตั้งทางไปรษณียข์องกฎหมายของประเทศเยอรมนีมาใช ้โดยกฎหมายเลือกตั้งไทยควรมีการ
น ามาใช้ส าหรับบุคคลผูท่ี้อยู่ในท่ีท่ีมีความล าบากท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง เช่น ลูกเรือเดินสมุทรท่ี
คาดหวงัท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้ง โดยใหเ้ขาสามารถออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ด ้ 

นอกจากน้ี ตามหลกัการอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งยงัพบ
ปัญหาเก่ียวกบัการอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งทั้งการเลือกตั้งล่วงหนา้และ
การเลือกตั้งทัว่ไป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 728 ท่ีก าหนดให้
บุคคลมีหน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยบุคคลซ่ึงไปใช้สิทธิหรือไม่ไปใช้สิทธิโดยไม่แจง้เหตุอนั
สมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจไปใชสิ้ทธิไดย้อ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญติั และการแจง้
เหตุท่ีท าให้ไม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติั จะเห็นไดว้า่ บทบญัญติัดงักล่าวรับรองสิทธิแก่ประชาชนในการท่ีรัฐจะตอ้งจดัการ
เลือกตั้งโดยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนั้น การอ านวยความสะดวกในการจดัการ
เลือกตั้งใหแ้ก่ประชาชนจึงเป็นความรับผดิชอบของรัฐดว้ยประการหน่ึง และมาตรา 235 ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ งเป็นผู ้ควบคุมและด าเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้ ง ท าให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงคะแนนใช้
สิทธิเลือกตั้ง ในการอ านวยความสะดวกดงักล่าว การจดัยานพาหนะให้แก่ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งนั้นตอ้งเป็นตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 55 ก าหนดห้ามมิให้ผูใ้ดจดัยานพาหนะ
น าผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งหรือน ากลบัไปจากท่ีเลือกตั้งโดยไม่ตอ้งเสียค่า
โดยสารยานพาหนะหรือค่าจา้งซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ หรือจดัให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้ง หรือ
กลบัจากท่ีเลือกตั้งเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรหรือพรรค
การเมืองใด ซ่ึงท่ีเลือกตั้งดังกล่าวหมายความรวมถึงท่ีเลือกตั้งซ่ึงจดัไวส้ าหรับการลงคะแนน
เลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 
ตามมาตรา 95 และมาตรา 97 ดว้ย แต่การท่ีหน่วยงานของรัฐจดัยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งสามารถกระท าได ้

                                                 
8 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 72 บุคคลมีหนา้ท่ีไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง บุคคลซ่ึง

ไปใช่สิทธิหรือไม่ไปใชสิ้ทธิโดยไม่แจง้เหตุอนัสมควรท่ีท าใหไ้ม่อาจไปใชสิ้ทธิไดย้อ่มไดรั้บสิทธิหรือเสียสิทธิ
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

การแจง้เหตุท่ีท าใหไ้ม่อาจไปเลือกตั้งและการอ านวยความสะดวกในการไปเลือกตั้ง ใหเ้ป็นไปตามท่ี
กฎหมายบญัญติั 
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จะเห็นไดว้า่ กฎหมายการเลือกตั้งดงักล่าวให้สิทธิแก่กลุ่มบุคคลบางจ าพวกซ่ึงผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งอยูใ่นเขตชนบทห่างไกลหรือถ่ินทุรกนัดาร โดยรัฐตอ้งด าเนินการบางประการเพื่อให้บุคคล
เหล่านั้นสามารถออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งโดยทัว่ไปไดแ้ละออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหนา้ได ้อนัเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงไม่สามารถมาลงคะแนนในวนัเลือกตั้ง 
ทั้งน้ี เพื่อประกนัการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของกลุ่มบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้ง เช่น รัฐ
ตอ้งจดัยานพาหนะรับส่งผูท่ี้จะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง แต่ในทางปฏิบติักรณีการจดัยานพาหนะรับส่งผูมี้
สิทธิเลือกตั้งท่ีอยูใ่นเขตชนบทห่างไกล หรือถ่ินทุรกนัดาร ยงัไม่มีการปฏิบติัอยา่งจริงจงัเท่าท่ีควร 
ทั้งท่ีพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้า
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 55 ก าหนดไวอ้ยา่งชดัแจง้แลว้ โดยมีเพียงแนวทางปฏิบติัของ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา 55 วรรคแรก แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ท่ีก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจดัยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งได ้เฉพาะผูมี้ความพิการ 
หรือผูสู้งอาย ุหรือผูป่้วยซ่ึงไม่สามารถเดินทางไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งดว้ยตนเองได ้โดยตอ้งไม่เป็นการ
จูงใจหรือควบคุมให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งไปลงคะแนนให้แก่ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองใด ทั้งน้ี หาก
หน่วยงานของรัฐจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้ิการ หรือผูสู้งอายุ หรือผูป่้วยซ่ึงไม่สามารถ
เดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งดว้ยตนเอง ให้ขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเป็น
กรณีๆไป จะเห็นไดว้า่ กฎหมายไดก้ าหนดให้หน่วยงานของรัฐสามารถจดัยานพาหนะน าผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไปยงัท่ีเลือกตั้ง เพื่อการเลือกตั้งหรือน ากลบัไปจากท่ีเลือกตั้งโดยไม่ตอ้งเสียค่าโดยสาร
ยานพาหนะหรือค่าจา้งซ่ึงตอ้งเสียตามปกติ แต่การก าหนดว่าพื้นท่ีใดควรจดัให้มียานพาหนะนั้น
ตอ้งมีการร้องขอมายงัคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจงัหวดัเป็นกรณีๆไป ซ่ึงการจดัยานพาหนะ
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งนั้น กฎหมายไดก้ าหนดให้รัฐมีอ านาจกระท าไดต้ามนยั
มาตรา 55 ดงักล่าว แต่ปัญหาในการจดัยานพาหนะให้แก่พื้นท่ีใด รัฐควรจะตอ้งพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นส าคญั เพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งให้มากท่ีสุดอนั
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดงันั้น รัฐจึงควรท าการส ารวจเขตเลือกตั้งทัว่ไป และ
ประกาศใหช้ดัแจง้วา่ มีเขตถ่ินทุรกนัดารใดบา้งท่ีรัฐจะตอ้งจดัยานพาหนะรับส่งผูมี้สิทธิเลือกตั้ง  

4.2.2  แนวทางแกไ้ขปัญหา 
  ปัญหาเก่ียวกับการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งของบุคคลผูมี้เหตุขัดข้องท่ีไม่
สามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้ จากการศึกษาของกฎหมายเลือกตั้งของต่างประเทศพบว่า ประเทศ
อิตาลี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ได้ก าหนดให้สามารถ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีได้โดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล 
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อย่างไรก็ดี ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ประเทศไทยยงัน าแนวทางของต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอิตาลี 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ท่ีก าหนดให้สามารถลงคะแนน
เสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีไดโ้ดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล บา้นพกัต่างๆ 
เรือนจ า พื้นท่ีห่างไกลหรือหน่วยเลือกตั้งส าหรับทหารขณะปฏิบติัหนา้ท่ี โดยกฎหมายเลือกตั้งของ
ไทยควรมีการก าหนดใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนท่ีได้โดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล หรือหน่วยเลือกตั้งส าหรับทหารขณะปฏิบติัหน้าท่ี 
โดยรัฐควรจดัหน่วยเลือกตั้งพิเศษหรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีไดไ้วส้ าหรับกลุ่มบุคคลซ่ึงมีจ านวน
มากท่ีไม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งเน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นเพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งอนัเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอีกดว้ย ส่วนบุคคลผูท่ี้อยูใ่นท่ี
ท่ีมีความล าบากท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง เช่น ลูกเรือเดินทะเลท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้ง กฎหมายเลือกตั้ง
ไทยควรก าหนดให้เขาสามารถออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ด ้โดยน าหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย
เลือกตั้งของประเทศเยอรมนีมาใช ้

ส่วนปัญหาการในการจดัยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้งการ
ก าหนดใหสิ้ทธิแก่กลุ่มบุคคลซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล เน่ืองจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 72 
วรรคสาม ก าหนดหลกัการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูมี้หน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึง
พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 55 ได้ก าหนดให้รัฐตอ้งจดัยานพาหนะรับส่งผูท่ี้จะไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได ้แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ไดมี้การประกาศก าหนดวา่พื้นท่ีหรือหน่วยเลือกตั้งใดท่ี
รัฐจะตอ้งจดัยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อนัเป็นการเพื่อ
ประกนัการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของกลุ่มบุคคลผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ 
ควรมีการก าหนดเพิ่ม เ ติมในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเ ลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  พ.ศ. 2550 โดยก าหนดให้อ านาจ
คณะกรรมการเลือกตั้งสามารถท าการส ารวจเขตเลือกตั้งทัว่ไป และประกาศให้ชดัแจง้วา่ มีเขตถ่ิน
ทุรกนัดารใดบา้งท่ีรัฐจะตอ้งจดัยานพาหนะรับส่งผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และให้อ านาจคณะกรรมการการ
เลือกตั้งออกประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีท่ีรัฐจะตอ้งด าเนินการจดัยานพาหนะรับส่งผูท่ี้จะไปใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งได ้ทั้งน้ี ตอ้งค านึงถึงหน่วยเลือกตั้งท่ีอยูใ่นเขตชนบทห่างไกล หรือถ่ินทุรกนัดาร เพื่อเป็น
การจูงใจให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึงอยูใ่นเขตชนบทห่างไกลหรือถ่ินทุรกนัดาร สามารถออกมาใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งโดยทัว่ไปไดแ้ละออกมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได ้และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
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บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ก าหนดให้ประชาชนท่ีมีสิทธิ

เลือกตั้งมีหน้าท่ีตอ้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ย่อมเสียสิทธิตามท่ีกฎหมาย
บญัญติั ซ่ึงการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มี
เจตนารมณ์ส าคญัท่ีตอ้งการอ านวยความสะดวกให้กบัผูมี้สิทธิเลือกตั้งอย่างเต็มท่ีเพื่อให้ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไดอ้อกมาใชสิ้ทธิของตนเองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อประกนัการใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง โดยประชาชนผูมี้สิทธิในการเลือกตั้งล่วงหนา้จะตอ้งเป็นผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงอยูจ่งัหวดัอ่ืน นอกจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นนอ้ยกวา่ 90 วนั 
ถึงวนัเลือกตั้ง ให้ใชสิ้ทธิเลือกตั้งในจงัหวดัท่ีตนมีช่ืออยูใ่นทะเบียนบา้นคร้ังสุดทา้ยเกินกวา่ 90 วนั
นบัถึงวนัเลือกตั้ง โดยให้ยื่นค าขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอ าเภอหรือนายทะเบียนทอ้งถ่ินของ
อ าเภอหรือเทศบาลหรือเขตท่ีท่ีตนอยู ่เพื่อขอใชสิ้ทธิลงคะแนนล่วงหนา้ การเลือกตั้งล่วงหนา้มีทั้ง
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้งในเขตและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนวนัเลือกตั้ง
นอกเขต ซ่ึงมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 95 มาตรา 96 และ
มาตรา 97 โดยการเลือกตั้งล่วงหนา้นั้นมีข้ึนเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งท่ีไม่สามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้งในวนัเลือกตั้งท่ีก าหนดไวไ้ด ้ แต่กรณีการเลือกตั้งล่วงหนา้
ตามกฎหมายไทยยงัเกิดปัญหาอยู่บางประการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลงทะเบียนของผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขต ปัญหาการคุม้ครองสิทธิของประชาชนผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงไม่สามารถมาใช้
สิทธิเลือกตั้งได ้ ตลอดจนการด าเนินการของรัฐท่ีจะตอ้งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง โดยผูเ้ขียนไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดงักล่าวเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมมาปรับ
ใชก้บัการเลือกตั้งล่วงหนา้ของไทย  

กรณีปัญหาการเลือกตั้ งล่วงหน้านอกเขตท่ีก าหนดให้ผูมี้สิทธิเลือกตั้งท่ีจะใช้สิทธิ
เลือกตั้งล่วงหนา้จะตอ้งลงทะเบียนเพื่อขอใชสิ้ทธิก่อนวนัเลือกตั้งไม่นอ้ยกว่า 30 วนั แต่ก่อให้เกิด
ปัญหาในกรณีท่ีผูข้อลงทะเบียนไวใ้นการเลือกตั้งคร้ังก่อน ซ่ึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่
การลงทะเบียนนั้นมีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการแจง้เปล่ียนแปลง ท าให้ไม่สามารถลงคะแนนใน
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หน่วยเลือกตั้งตามภูมิล าเนาท่ีตนมีช่ือในทะเบียนบา้น ดงันั้น ปัญหาการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
นอกเขต ควรก าหนดให้การลงทะเบียนมีผลตามท่ีผูมี้สิทธิเลือกตั้งไดล้งทะเบียนไวแ้ลว้เป็นคร้ัง ๆ 
ไป โดยให้รายช่ือท่ีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไวมี้ผลเฉพาะในการเลือกตั้งคร้ังนั้นเท่านั้น เม่ือมี
การเลือกตั้ งทั่วไปในคร้ังต่อไปก็ให้ประชาชนผู้ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้ งนอกเขตมาขอ
ลงทะเบียนใหม่ ซ่ึงการแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวท าให้รายช่ือของผูใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้งล่วงหน้านั้นก็จะ
กลบัเขา้ไปอยูใ่นเขตเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิ และท าให้ประชาชนไม่ตอ้งมีภาระเกินสมควรในอนัท่ี
จะต้องแจง้เปล่ียนแปลงทางทะเบียนทุกคร้ัง โดยในการแก้ไขกฎหมายมาตราดงักล่าวยงัท าให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบจ านวนผูล้งทะเบียนท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่จ านวนผูล้งทะเบียนสะสมของ
การเลือกตั้งคร้ังก่อน ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่ผูป้ฏิบติังานและยงัเป็นการอ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชนท่ีจะตอ้งมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง เพราะประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งไม่ตอ้งมีภาระ
มาด าเนินการแจง้เปล่ียนแปลงทางทะเบียนรายช่ือ โดยทะเบียนรายช่ือของตนเองถูกยกเลิกไปใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในแต่ละคร้ังโดยอตัโนมติั และเม่ือมีการเลือกตั้งในคร้ังต่อไป
ก็ใหป้ระชาชนผูป้ระสงคจ์ะใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งมาลงทะเบียนเพื่อใชสิ้ทธิเลือกตั้งนอก
เขตเลือกตั้งต่อคณะกรรมาการการเลือกตั้งตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ปัญหาเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผูไ้ม่สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้
หมายถึงบุคคลผูข้ดัขอ้งไม่สามารถละทิ้งการงานหรือเดินทางเพื่อไปลงคะแนนเสียงได ้เช่น แพทย ์
พยาบาล เป็นตน้ รวมถึงบุคคลผูท่ี้อยู่ในท่ีท่ีมีความล าบากท่ีจะออกเสียงเลือกตั้ง เช่น ลูกเรือเดิน
ทะเลท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้ง จากการศึกษาของกฎหมายเลือกตั้งของต่างประเทศพบว่า ประเทศ
อิตาลี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ได้ก าหนดให้สามารถ
ลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีได้โดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล. 
อยา่งไรก็ดี ผูเ้ขียนมีความเห็นวา่ ประเทศไทยควรน าแนวทางของต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอิตาลี 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเกาหลีใต้ ท่ีก าหนดให้สามารถลงคะแนน
เสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีไดโ้ดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล บา้นพกัต่างๆ 
เรือนจ า พื้นท่ีห่างไกลหรือหน่วยเลือกตั้งส าหรับทหารขณะปฏิบติัหนา้ท่ี โดยกฎหมายเลือกตั้งของ
ไทยควรมีการก าหนดใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียงในหน่วยเลือกตั้งพิเศษ หรือหน่วย
เลือกตั้งเคล่ือนท่ีได้โดยจดัไวใ้นโรงพยาบาล หรือหน่วยเลือกตั้งส าหรับทหารขณะปฏิบติัหน้าท่ี 
โดยรัฐควรจดัหน่วยเลือกตั้งพิเศษหรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีได้ไวส้ าหรับผูมี้เหตุขดัขอ้งซ่ึงไม่
สามารถมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้เน่ืองจากมีเหตุจ าเป็นเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งอนัเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอีกดว้ย ส่วนบุคคลผูท่ี้อยูใ่นท่ีท่ีมีความล าบากท่ี
จะออกเสียงเลือกตั้ง เช่น ลูกเรือเดินทะเลท่ีติดธุระในวนัเลือกตั้ ง กฎหมายควรก าหนดให้เขา
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สามารถออกเสียงเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ดโ้ดยน าหลกัเกณฑข์องกฎหมายเลือกตั้งของเยอรมนีมาใช ้
และเน่ืองจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 72 วรรคสาม มีหลกัอ านวยความสะดวกแก่ผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
และการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 55 ไดก้  าหนดให้รัฐตอ้งจดัยานพาหนะรับส่งผูท่ี้
จะไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งได ้มีเพียงแต่แนวปฏิบติัของคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีก าหนดให้บุคคลบาง
คน เช่น คนพิการ คนสูงอายุ ตอ้งขออนุญาตต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งจงัหวดัเป็นกรณีไป ซ่ึง
เป็นการสร้างภาระให้ประชาชนตอ้งด าเนินการร้องขอ แต่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดงักล่าว     
รัฐเองต่างหากท่ีตอ้งมีภาระเป็นหน้าท่ีท่ีจะจดัยานพาหนะโดยตอ้งประกาศก าหนดว่าพื้นท่ีหรือ
หน่วยเลือกตั้งใดท่ีรัฐควรจะต้องจดัยานพาหนะทั้งน้ี เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน          
ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง อนัเป็นการเพื่อประกนัการใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งของกลุ่มบุคคลผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาถึงปัญหาเก่ียวกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้ของประเทศไทย ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอ
ในการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการเลือกตั้ง ดงัน้ี 
  1)  กรณีปัญหาเก่ียวกบัการเลือกตั้งล่วงหนา้นอกเขต ควรมีการยกเลิก มาตรา 97 วรรค
สอง แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกผูแ้ทนราษฎรและการ
ไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 โดยใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
  มาตรา 97 วรรคสอง ก าหนดวา่ “ใหผู้ล้งทะเบียนตามวรรคหน่ึงมีสิทธิเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้งเม่ือไดล้งทะเบียนก่อนวนัเลือกตั้งสามสิบวนั โดยให้ใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้งในจงัหวดัท่ี
ตนลงทะเบียนไวแ้ละให้หมดสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งเดิมท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง ใน
การน้ี ใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งบนัทึกการลงทะเบียนขอใชสิ้ทธิดงักล่าวไวใ้นทะเบียนรายช่ือผู ้
มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อใชใ้นการจดัท าบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง และใหห้มายเหตุสถานท่ีท่ีไปใชสิ้ทธิ
ไวใ้นประกาศบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้งดว้ย” 
  2)  กรณีปัญหาเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของประชาชนผูไ้ม่สามารถมาใชสิ้ทธิเลือกตั้ง
ก่อนวนัเลือกตั้ ง ควรมีการเพิ่มเติม มาตรา 68/1 และมาตรา 68/2 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิกผูแ้ทนราษฎรและการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภาบัญญัติ        
พ.ศ. 2550 โดยใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ี 
  มาตรา 68/1 บญัญติัวา่ “เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูป่้วย ผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีใน
สถานพยาบาลของรัฐในการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจดัหน่วยเลือกตั้ง
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พิเศษหรือหน่วยเลือกตั้งเคล่ือนท่ีได้เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับการลงคะแนนเลือกตั้งของ
ผูป่้วย ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีในสถานพยาบาลของรัฐเป็นพิเศษ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ทั้งน้ี การอ านวยความสะดวกนั้นตอ้งเป็นไปเพื่อให้มีการลงคะแนนเสียงโดยตรงและลบั
ดว้ย 
  มาตรา 68/2 บญัญติัวา่ “เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกเรือเดินทะเลท่ีติดธุระ
ตั้งแต่วนัท่ีไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจนถึงวนัเลือกตั้ง 
ให้ลูกเรือทะเลท่ีติดธุระสามารถยื่นค าขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งเพื่อขอการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย ์ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด” 
  โดยระเบียบวา่หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการเลือกตั้งทางไปรษณียข์องลูกเรือลูกเรือเดินทะเล
ท่ีติดธุระตั้งแต่วนัท่ีไดมี้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจนถึง
วนัเลือกตั้ง ควรก าหนดวา่ 
  (1)  ผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตอ้งแสดงเจตจ านงไปยงัคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จงัหวดัท่ีตนมีภูมิล าเนาอยู่เพื่อขอใบรับรองการเลือกตั้ง บตัรเลือกตั้ง ซองใส่บตัรเลือกตั้งของทาง
ราชการ โดยท่ีผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ งจะต้องแสดงหลักฐานว่าผูล้งคะแนนเสียงเลือกตั้ งไม่
สามารถไปยงัหน่วยเลือกตั้งได ้เน่ืองจากตอ้งออกเรืออยูท่างทะเล 
  (2)  บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งดงักล่าวตอ้งยืน่ความจ านงเป็นหนงัสือ แบบฟอร์ม หรือแจง้
ดว้ยตนเองในการขอใชสิ้ทธิเลือกตั้งทางไปรษณียท่ี์คณะกรรมการการเลือกตั้งและแจง้เหตุท่ีขอใช้
สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณียแ์บบฟอร์มท่ีถูกตอ้งท่ีตอ้งใชย้ื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยส่งทาง 
เคร่ืองรับส่ง โทรสาร (Fax) หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E – Mail) หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ท่ี
สามารถส่งเอกสารดงักล่าวได ้ 
  (3)  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะด าเนินการตรวจสอบสิทธิในการเลือกตั้งของผูข้อใช้
สิทธิทางไปรษณีย ์และคณะกรรมการการเลือกตั้งจะส่งบตัรเลือกตั้งทางไปรษณียไ์ปใหผู้ข้อใชสิ้ทธิ
ทางไปรษณียแ์ละท าการบนัทึกรายละเอียดลงในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 
  (4) บุคคลท่ีมีสิทธิเลือกตั้งต้องส่งบตัรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (บรรจุบัตรเลือกตั้ง) 
กลบัมาท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นๆ ภายในเวลา 18.00 น. ของวนัเลือกตั้ง 
  3)  ส่วนการอ านวยความสะดวกท่ีรัฐต้องจัดยานพาหนะให้แก่ผู ้มีสิทธิเลือกตั้ ง         
เห็นควรให้ยกเลิก มาตรา 55 วรรคทา้ย พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึงสมาชิกวฒิุสภา พ.ศ. 2550 โดยใหใ้ชค้วามดงัต่อไปน้ีแทน 
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มาตรา 55 วรรคทา้ย บญัญติัวา่“บทบญัญติัในมาตราน้ี มิให้ใชบ้งัคบัแก่การท่ีหน่วยงาน
ของรัฐจดัยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ทั้ งน้ี ให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอ านาจก าหนดเขตพื้นท่ีการอ านวยความสะดวกดงักล่าว โดยค านึงถึงผูมี้สิทธิเลือกตั้งซ่ึง
อยูใ่นเขตชนบทห่างไกล หรือถ่ินทุรกนัดาร” DPU
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