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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้เจตจานงของประชาชนซึ่ง
เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยสามารถแสดงออกมาให้เห็นประจักษ์ย่อมไม่มีการแสดงออกอื่นใดที่ทาได้ดี
เท่าการดาเนินการผ่านกระบวนการการเลือกตั้ง การเลือกตั้งจึงเป็นกลไกการใช้อานาจอธิปไตยหรือ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจอธิปไตยโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ งเลือก
ผู้แทนที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของตนเองเข้าไปทาหน้าที่บริหารประเทศ การเลือกตั้งก็ย่อม
ต้องมีการแข่งขันระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียง ซึ่ง
วิธีการหนึ่งที่จะทาให้ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองได้รับคะแนนนิยมจากประชาชน คือ การโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้ง อันเป็นช่องทางที่จะทาให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงจนได้รับเลือกตั้ง และเข้าสู่ตาแหน่งทาง
การเมือง
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมือง
และผู้สมัครรับเลือกตั้งไปยังประชาชนผู้มีสิทธิเ ลือกตั้งในฐานะผู้รับสารให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะ
เลือกพรรคใด ดังนั้น การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจึงต้องอาศัยรูปแบบ
แนวทางและวิธีการต่างเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ แต่การที่จะให้
ผู้สมัครโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้อย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุมย่อมเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งผู้สมัครมักจะมี
วิธีการใหม่เพื่อจะหลบเลี่ยงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรรมการการเลือกตั้งอยู่ตลอดเพื่อ
หาวิธีการต่างๆในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้ง ดังนั้น
บทบัญญัติกฎหมายจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ใช้เป็นมาตรการควบคุมการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครให้อยู่ใน
กรอบ ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบระหว่างผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่างกัน และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 235 ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหา
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น แล้ วแต่กรณี
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รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ มาตรา 236 ยังคงมีหลักการ
เดิมดังเช่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แต่ได้เพิ่มเติม มาตรา 236 (1)
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ ออกประกาศหรือวางระเบียบกาหนดการทั้งหลาย
อันจาเป็นแก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
พระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการการเลื อกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการใด ๆ ของพรรค
การเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและกาหนด
หลั กเกณฑ์การดาเนิ น การของรั ฐ ในการสนั บสนุนให้ การเลื อ กตั้งมีความเสมอภาค และมีโ อกาส
ทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการดาเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบั ติ และข้อห้ามมิให้การปฏิบัติใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง พ.ศ.2551 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนิน การของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 และประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 ยังได้วางกรอบ วิธี การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และเป็นหลักประกันความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการหาเสียง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมักจะมีการร้อง
คัดค้านเกี่ยวกับ การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งว่าผู้สมัครฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ทาให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งๆที่หากมองใน
ภาพรวมแล้ว ในปัจจุบันนี้บทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้กาหนดวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งไว้เกือบจะครอบคลุมแล้ว แต่การบังคับ
ให้เป็นไปตามกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความกฎหมาย ความไม่ชัดเจน และความไม่
เหมาะสมบางประการของบทบัญญัติที่มีอยู่ กล่าวคือ
ปัญหาบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเวลาที่
กฎหมายห้าม กล่าวคือ กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
นอกที่เลือกตั้งไว้ก่อน 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวั นซึ่งยังมิได้ปลดออกและยังคงติด
ตั้ง อยู่ จ นสิ้ น สุ ด วั น เลื อกตั้ ง นั้ น การกระท าดั ง กล่ า วจะเป็ น การฝ่ า ฝื น บทบัญ ญั ติ ก ฎหมายหรื อ ไม่
เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่เสมอในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นจะมี
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ประกาศหรือป้ ายโฆษณาหาเสี ย งของผู้ สมัครหรือพรรคการเมืองติดตั้งอยู่ และเมื่อถึงช่ว งเวลาที่
กฎหมายห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งประกาศหรือป้ายดังกล่าวก็ยังคงเห็นอยู่ตลอดไปจนสิ้นสุดวัน
เลือกตั้ง
ปั ญ หาของบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ สถานที่ห้ า มปิ ด ประกาศและติ ดแผ่ นป้ า ยโฆษณาหาเสี ย ง
เลือกตั้ง ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ยังคงพบเห็นประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งขนาดต่างๆ
ติดตั้งโดยไม่ได้คานึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความสะอาด และความปลอดภัย
ของผู้สัญจรทางถนน ซึ่งเมื่อศึกษากฎหมายในต่างประเทศได้กาหนดให้มีสถานที่หรือพื้นที่พิเศษสงวน
หรือสารองไว้สาหรับการป้ายหรือประกาศหาเสียงเลือกตั้งเฉพาะในบริเวณที่รัฐจัดไว้ให้เท่านั้น
ปัญหาการกาหนดห้ามมิให้ ผู้ส มัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่ของเอกชน เนื่องจากในการเลือกตั้งระดับประเทศ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
มาตรา 60 กาหนดห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในที่ของเอกชน ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวทาให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครไม่อาจติดประกาศหรือ
แผ่นป้ ายโฆษณาหาเสีย งเลือกตั้งในที่เอกชนได้แม้แต่ในที่ทาการของพรรคตนเอง หรือสถานที่ซึ่ง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตให้ติดเพื่อต้องการแสดงออกถึงความนิยมของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง ต่างกับการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 62 กาหนดว่าการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่
กระทาบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาตซึ่งหมายความว่ามาตราดังกล่าวก็ มิได้
กาหนดห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่เอกชนอย่างชัดแจ้งดังเช่นการเลือกตั้งใน
ระดับประเทศเพราะหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอนุญาตแล้ว ผู้สมัครก็สามารถกระทาได้โดยชอบ
การก าหนดเช่น นี้ อาจทาให้ เกิ ดปั ญ หาว่า ต้องมาพิจ ารณาเป็น กรณี ไปว่ าสถานที่ใ ดเจ้า ของหรื อ ผู้
ครอบครองได้อนุญาตแล้วบ้าง และเกิดปัญหาทาให้รัฐควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ยากขึ้น
ปัญหาการกาหนดข้อห้ามของวิธีการหาเสียงโดยการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงไว้ในระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวคือ 1) ในการเลือกตั้งระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดข้อห้ามในลักษณะ
เดียวกันโดยห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วแต่กรณี กระทาการหรืออาศัย
ผู้ใดกระทาการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
แต่หากมีการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศในข้อดังกล่าวกลับไม่มีบทกาหนดโทษทางอาญาแต่อย่างใด
2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ห้ามปิดประกาศเกินขนาดหรือจานวนที่กฎหมายกาหนด หากฝ่าฝืนย่อมมี
โทษทางอาญาได้ แต่ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้กาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 ซึ่งไม่อาจกาหนดโทษทางอาญาในประกาศดังกล่าวได้ ทาให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีความแตกต่างกัน
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จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นผู้เขียนเห็นว่าการควบคุมการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะการควบคุมวิธีการที่ผู้สมัครใช้ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งที่รัฐ
สามารถควบคุมได้ ต่างกับการโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีการอื่น ที่สื่อถึงเนื้อหา หรือนโยบายของผู้สมัคร
แต่ละคน เช่น การปราศรัยหาเสียง การใช้เนื้อหาถ้อยคาในประกาศ หรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
หรือการเดินหาเสียงโดยเข้าถึงตัวผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น เพราะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปว่า
เนื้ อหาถ้อยคาดังกล่ าวเป็ น การจู งใจผู้ มีสิ ทธิเลื อกตั้งให้ ล งคะแนนให้ กับผู้ ส มัครอันเป็นการฝ่ าฝื น
กฎหมายหรือไม่ เมื่อกฎหมายเป็นเสมือนกรอบที่จะควบคุมวิธีการโฆษณาหาเสียงในแต่ละรูปแบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ดังนั้น จึงควรศึกษา วิเคราะห์
หลั ก เกณฑ์ ดั งกล่ า วเพื่ อ เสนอแนะแนวทางแก้ไ ขให้ มี ค วามเหมาะสม และให้ ก ารบัง คั บ การตาม
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและหลักการของการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเลือกตั้งของต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมการปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
3. เพื่อศึกษาถึงปัญหา ความไม่เหมาะสม และความไม่ชัดเจนของกฎหมายเลือกตั้งที่ใช้
ควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
4. เพื่อศึ กษาวิ เคราะห์ ถึ งแนวทาง วิ ธีการ หรื อหลั กเกณฑ์ที่ ควรนามาปรับ ใช้ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเลือกตั้งที่ใช้ควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้ง ซึ่งวิธีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมีอยู่หลายประการด้วยกันและมีมาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมที่ต่างกันออกไป แต่ผู้เขียนมุ่งศึกษาเฉพาะกรณีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้ง เนื่องจากเห็นว่ามาตรการทางกฎหมายดังกล่าวยังไม่เหมาะสม ไม่ชัดเจน และมี
ปั ญ หาในการตี ค วามกฎหมายบางประการ โดยศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น และผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2545 ระเบี ย บ ประกาศ และค าวิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ในต่างประเทศด้วย
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีบทบัญญัติกฎหมาย
ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ใช้ควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง แต่จากการศึกษาพบปัญหาบางประการของการตีความบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การปิ ด ประกาศ และติ ด แผ่ น ป้ ายโฆษณาหาเสี ย งเลื อกตั้ ง ในเวลาที่ ก ฎหมายห้ า ม และความไม่
เหมาะสมของบทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้ง อีกทั้ง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหากมีการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบและประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้น จึงควรศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขให้มีความเหมาะสม และให้การบังคับการตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.5 วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิธีศึกษาโดยการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัย และคาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการ
เลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ทาให้ทราบถึงหลักการ และแนวคิดของการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่น
2. ทาให้ทราบถึงปัญหา ความไม่เหมาะสม และความไม่ชัดเจนของมาตรการทางกฎหมายที่
ใช้ควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
3. ทาให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการ หรือหลักเกณฑ์ที่จะนามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้
เหมาะสมต่อไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการควบคุมการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง
การโฆษณาหาเสียงเป็นการสื่อสารทางการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสื่อสารกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเป็ นตัวแทนในการใช้อานาจอธิปไตย
ในสังคมที่มีขอบเขตของประเทศกว้างขวาง การโฆษณาหาเสียงก็จะยิ่งกลายเป็นเครื่องมือสาคั ญของ
การสื่ อสารทางการเมือ ง การทาความเข้ าใจเกี่ย วกับ การโฆษณาหาเสี ย งจึง จาเป็น ต้องทราบถึ ง
หลักการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐาน และกระบวนการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง เสี ยก่อน ไม่ว่าจะเป็ น แนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์ซึ่ งเป็น
ข้อจากัดในการควบคุมการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งควบคู่กันไปด้วย
2.1 ข้อความคิดพื้นฐานเรื่องการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต สถาน พ.ศ.2542 บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ค าว่ า “ประชาธิ ป ไตย”
หมายความว่า ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่, การถือเสี ยงข้างมากเป็นใหญ่ จาก
ความหมายดังกล่าว การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอานาจทั้งปวงย่อมต้องมาจากประชาชน
หรืออานาจอธิปไตยนั้นเป็น ของประชาชนทุกคนร่วมกันและประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจเป็นผู้
ร่วมกันใช้อานาจนี้ สาหรับประเทศที่มีอาณาเขตกว้างขวางและประชากรมากนั้นการจะให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจบริหารกิจการบ้านเมืองทุกประการย่อมไม่สะดวก ไม่ทันต่อสถานการณ์ และ
ภารกิจของรัฐก็ยุ่งยากมากเกินไป ไม่สามารถให้ประชาชนมาวินิจฉัยได้ด้วยตนเอง ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยทางผู้แทน 1 จึงจาเป็นต้องมีตัวแทนประชาชนเข้าทาหน้าที่ในองค์กรหลักของ
การปกครองประเทศ การเลือกตั้ง จึงเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้ กล่าวคือ เป็นกลไกชี้ขาดว่าประชาชน
เสียงข้างมากต้องการให้ใครเข้าไปทาหน้าที่แทนตนในสภาผู้แทนราษฎร ด้วยเหตุนี้ การเลือกตั้งของ
ประชาชนจึงเป็นพื้นฐานสาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

1

ประชาธิ ป ไตยทางผู้ แ ทนต่ า งจากประชาธิ ป ไตยทางตรง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยทางตรง ราษฎรย่อมมาลงคะแนนเสียงในรัฐกิจโดยตรง คือ มาประชุมออกกฎหมายเอง
กระทารัฐกิจที่สาคัญ ฉะนั้น จึงไม่มีการเลือกตั้ง แต่ระบอบนี้เหมาะสมกับรัฐขนาดเล็กที่ไม่มีภาระ
ยุ่งยากมาก, หยุด แสงอุ ทัย, คาอธิบายชั้นปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ หลักรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
เลือกตั้งทั่วไป (พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513), หน้า 346.
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2.1.1 หลักพื้นฐานของการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย
ทุกประเทศที่อ้างตนเองว่าเป็นประชาธิปไตยก็อ้างว่ามีการเลือกตั้งแทบทั้งสิ้น จึงมี
ข้อสังเกตที่ถือเป็นบรรทัดฐานว่าเป็น “การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ง
ผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ในชื่ อ ต่ า ง ๆ ก็ ต้ อ งมี ห ลั ก การพื้ น ฐานของการเลื อ กตั้ ง 2
นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ตีความให้หลั กเกณฑ์พื้นฐานของการ
เลือกตั้งเหล่านี้มีสถานะ เช่น สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและใช้บังคับกับการลงคะแนนหรือกาลงมติ
ทางการเมืองทุกประเภท และใช้ได้สาหรับการเลือกตั้งในทุกขั้นตอน กล่าวคือ ตั้งแต่การเตรียมการ
เลือกตั้ง การเลือกตั้ง การนับคะแนนและการคิดคะแนนให้เป็นผลของการเลือกตั้ง ซึ่งการกระทาที่ขัด
ต่อหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้ง จึงถือเป็นสาเหตุฟ้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้ โดยศาลจะสั่ง
ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ต่อเมื่อการกระทาดังกล่าวถึงขนาดทาให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไป
หรื อ อาจท าให้ ผ ลของการเลื อ กตั้ ง เปลี่ ย นแปลงได้ 3 หลั ก การส าคั ญ ของการเลื อ กตั้ ง ในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปมีดังนี้4
1) หลั กความเสมอภาคในการเลื อกตั้ง (Equality) สามารถแยกพิจารณาเป็น 2
ประการ กล่าวคือ พิจารณาในแง่ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และพิจารณาในแง่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
1.1) หลั ก ความเสมอภาคพิ จ ารณาในแง่ ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อ กตั้ ง
กาหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งต้องมีคะแนนเสียงเท่ากัน หมายความว่าคะแนนเสียงทุกคะแนน
ต้องมีค่าเท่ากัน นอกจากนี้ผู้ มีสิทธิเลื อกตั้งทุกคนต้องได้เลือกตั้งโดยวิธีการเช่นเดียวกัน สามารถ
สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง และมีสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกตั้งเหมือนกัน
1.2) หลักความเสมอภาคพิจารณาในแง่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง คือ หลักความ
เสมอภาคของการแข่งขันในการเลือกตั้ง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นความเสมอภาคในการที่จะใช้
ความสามารถของการแข่งขันในการเลือกตั้งหรือเพื่ อให้ได้รับเลือกตั้ง กล่าวคือ ผู้ที่มีสิทธิพื้นฐานและ
คุณสมบัติครบถ้วนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งได้ ต้องสามารถลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ และในการที่

2

วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2550), หน้า 51-52.
3

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, การเลือกตั้งและพรรคการเมือง บทเรียนจากเยอรมัน (กรุงเทพฯ :
สถาบันนโยบายศึกษา, 2542), หน้า 21-22.
4

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพฯ : โครงการตารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2555), หน้า
190.
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จะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งนั้น รัฐจะต้องให้หลักประกันที่จะไม่ให้ผู้ใดมีอภิสิทธิ์เหนือผู้สมัคร
รับเลือกตั้งหรือตัดสิทธิผู้ใดให้น้อยกว่าผู้อื่น และในขณะเดียวกัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนก็จะต้อง
ใช้ความสามารถโดยสุจริตที่จะแสดงให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ตนมีความสามารถที่จะทาหน้าที่แทน
ประชาชนได้ โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องแข่งขันกันโดยเอาคุณสมบัติส่ วนตัวและใช้ความสามารถ
โดยสุจริตใจของตนในการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสนับสนุนตน5 และต้องไม่นาปัจจัยอื่นมาเป็นตัวช่วย
ในการทาให้ตนได้รับเลือกตั้ง เช่น การแจกเงินหรือสิ่งรางวัล เป็นต้น เพราะหากให้เอาปัจจัยอื่นมา
เป็นตัวช่วยในการทาให้ตนได้รับเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนอาจมีตัวช่วยไม่เท่ากันก็จะทาให้
เกิดความไม่เสมอภาคขึ้น ระหว่างผู้ ส มัครรับเลื อกตั้ง หลั กความเสมอภาคของการแข่ง ขันในการ
เลือกตั้งนี้นามาสู่หลักการย่อยอีก 2 ประการ ได้แก่ 6
( 1) ห ลั ก ก า ร แ บ่ ง เ ข ต เ ลื อ ก ตั้ ง ห ลั ก นี้ ตั้ ง อ ยู่ บ น
แนวความคิดที่ว่าเราจะแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไรให้ผู้สมัครรับ เลือกตั้งสามารถแข่งขันในการเลือกตั้ง
โดยเสมอภาค ดังนั้นการแบ่งเขตเลือกตั้งจะต้องเป็นเขตเลือกตั้งที่เล็ก เพราะการที่เขตเลือกตั้งเล็กทา
ให้การลงสมัครเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งไม่มีปัจจัยเรื่องเงินหรือปัจจัยอื่นมาเป็นตัวช่วย
(2) หลั กการควบคุมค่าใช้จ่ายในการเลื อกตั้ง มีขึ้นเพื่อ
ไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเงินมากได้เปรียบผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีเงินน้อย และต้องการให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งพิจารณาผู้สมัครรั บเลื อกตั้งจากคุณสมบัติของผู้ สมัครรับเลื อกตั้งจริงๆ ดังนั้น ในปัจจุบัน
ประเทศเสรีประชาธิปไตยส่วนใหญ่จึงมีการออกกฎหมายเพื่อจากัดการใช้จ่ายเงินเพื่อการหาเสียง
หรือการดาเนินการอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ที่มีฐ านะทางการเงิน ไม่เท่าเทียมกันมีโ อกาสได้รับเลือกตั้งโดยไม่เสมอภาคกัน นอกจากนี้ในบาง
ประเทศจึงกาหนดให้รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งหรือพรรคการเมือง เช่น จัดหาเวทีสาธารณะหรือโฆษณาวิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้โอกาส
ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้แนะนาตัวหรือโฆษณาแนวนโยบายของตนให้กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้
ทราบอย่างทั่วถึงกัน และรัฐอาจออกกฎหมายกาหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองใช้จ่ายเงินเกินกว่าที่กาหนดไว้
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หลั กการเลือกตั้งโดยเสมอภาคที่กล่ าวไปข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานของการ
เลือกตั้งที่มีความสาคัญในทางปฏิบัติมากที่สุด และยังเป็นหลักการที่เสริมหลักการเลือกตั้งโดยเสรี(ซึ่ง
จะกล่ าวถึ งในข้ อที่ 4)) อีกด้ว ย หลั กการเสมอภาคมิ ได้ใช้ กับการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้งเท่านั้ น
หากแต่ใช้กับการเลือกตั้งทุกขั้นตอน กล่าวคือ รวมทั้งการสมัครรับเลือกตั้ง การเตรียมการเลือกตั้ง
ทั้งหมด หารหาเสียง การนับคะแนน ตลอดจนการแบ่งจานวนที่นั่งในสภาให้แก่พรรคต่างๆ
หลักที่พัฒนาต่อมาจากหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค คือ หลักการเท่าเทียมกันของ
โอกาส โดยศาลรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ชี้ว่าการประกันโอกาสที่เท่าเทียมกันใน
การหาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับกระบวนการสร้างความเห็นและเจตจานงทางการเมือง
อย่างเป็นอิสระของประชาชนตามกฎหมายพื้นฐาน และหลักความเท่าเทียมกันของโอกาสนี้กาหนดให้
พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้สมัครอิสระทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการหาเสียงและในทุกขั้นตอน
ของการเลือกตั้ง เพื่อให้มีโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแข่งขันเพื่อรับคะแนนเสียงจากประชาชน หลัก
ความเท่าเทีย มกัน ของโอกาสนี้ มีบ ทบาทอย่างมากในการหาเสี ยงเพราะใช้เป็นหลั กเกณฑ์ในการ
พิจารณากรณีการแบ่งเวลาให้หาเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ของรัฐ การอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมหรือ
สถานที่สาธารณะในการหาเสียง การปิดโปสเตอร์หาเสียงตามท้องถนนตลอดจนการชดเชยค่าใช้จ่าย
ในการหาเสียงที่รัฐจ่ายให้แก่พรรคการเมืองต่างๆ7
2) หลั ก การเลื อ กตั้ ง โดยทั่ ว ไป โดยหลั ก แล้ ว รั ฐ จะต้ อ งก าหนดให้ ร าษฎรทุ ก คน
สามารถเข้าร่วมในการเลือกตั้งได้ ห้ามมิให้มีการกาหนดกฎเกณฑ์ใดที่มีผลเป็นการตัดบุคคลกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งออกไปจากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือทางสังคม
อย่างไรก็ตามหากมีเหตุผลยอมรับกันได้ว่าไม่ขัดกับหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไป เช่น กาหนดให้เฉพาะ
แต่พลเมืองของรัฐเท่านั้นที่มีสิทธิเลือกตั้ง การกาหนดอายุขั้นต่าของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กาหนดว่าผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิเลือกตั้ง
3) หลักการเลือกตั้งโดยลับ หลักการนี้กาหนดให้การออกเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นไป
โดยที่ไม่มีผู้ใดนอกจากผู้ออกเสียงลงคะแนนเท่านั้นที่จะทราบว่าตนได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้แก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด เพื่อคุ้มครองผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนให้ไม่ต้องกังวลกับผลใดๆ ที่จะตามมา
จากการออกเสียงลงคะแนนของตน และเพื่อคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดจนคุ้มครอง
ประโยชน์ของผู้ออกเสียงลงคะแนนผู้อื่น
4) หลักการเลือกตั้งโดยเสรี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีอิสระโดยเสรีในการตัดสินใจ
ออกเสียงเลือกผู้แทนของตน ด้วยเหตุนี้กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งจึงต้องกาหนดห้ามมิให้ใช้อิทธิพล
ใดๆ ครอบงาการตัดสิ น ใจของผู้ มีสิ ทธิออกเสี ยงเลื อกตั้ง ทั้งนี้ ไม่ได้ห มายถึงการโฆษณาหาเสี ยง
เลือกตั้งของบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่หมายถึงการห้ามรัฐกระทาการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรค
การเมืองซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะที่มีการเลือกตั้ง การโฆษณาหาเสียงของบรรดาเอกชนต่างๆ จะถือ
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เป็นการใช้อิทธิพลครอบงาการตัดสินใจของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ต่อเมื่อมีการหลอกลวงหรือใช้
ฐานะทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าเข้ากระทาการ
หลักการเลือกตั้งโดยเสรีนี้เป็นเงื่อนไขสาคัญของการเลือกตั้ง ซึ่งหากการเลือกตั้งไม่
เป็นไปตามหลักนี้แล้ว หลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งข้ออื่น ๆ ก็จะหมดความหมายไปโดยปริยาย
และการเลือกตั้งนั้นก็ไม่อาจเรียกได้เลยว่าเป็นการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหลักเกณฑ์ของ
การเลือกตั้งข้อนี้ครอบคลุมถึงการตระเตรียมการเลือกตั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบคลุมถึงการหา
เสียงเลือกตั้งด้วย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันถือว่าการกระทาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อหลักการเลือกตั้ง
โดยเสรีนี้ย่อมขัดต่อหลักทั่วไปของความเสมอภาคตามมาตรา 3 ของกฎหมายขั้นพื้นฐานของเยอรมัน
เสมอ8
ความเป็ น อิ ส ระแห่ ง การเลื อ กตั้ ง หรื อ การเลื อ กตั้ ง โดยเสรี นี้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
เจตนารมณ์แท้จริงของการเลือกตั้ง โดยนัยท่านอาจารย์หยุด แสงอุทัยได้กล่าวไว้ว่าการเลือกตั้งนั้น
จะต้องเข้าองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี้9
(1) ผู้สมัครรับเลือกตั้งหลายคน หรือมีบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งหลาย
บัญชี ในกรณีที่ให้ราษฎรเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ ถ้ามีการบังคับให้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งคนเดียว หรือ
มีบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียวไม่ถือว่ามีการเลือกตั้ง
(2) ราษฎรผู้ เลื อกตั้งต้องมีเสรีภ าพบริบูรณ์ที่จะเลื อกตั้งหรือไม่เลื อกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนคนใดคนหนึ่ง หรือบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้ามี
การบังคับให้ราษฎรผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งจะต้องลงคะแนนเสียงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บัญชี
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งบัญชีใดบัญชีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบังคับโดยทางตรงหรือทางอ้อมย่อมไม่เป็น
การเลือกตั้ง
(3) ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีสิทธิเสรีภาพที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกัน และกัน และมีโ อกาสที่จ ะทราบความคิดเห็ นของผู้ ส มัครรับเลื อกตั้งได้ ทั้งนี้เพื่อให้ มีโ อกาส
เปรียบเทียบกับผู้สมัครอื่นๆได้ การที่เราจะเลือกผู้แทนราษฎรได้ถูกต้อง เราก็ต้องทราบความคิดเห็น
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งต่างๆ เพื่อเราจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยถูกต้อง ฉะนั้น ถ้าผู้เลือกและผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง ไม่มีเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้ง
5) หลักการเลือกตั้งอย่างแท้จริง ได้แก่ การเลือกตั้ง 2 ลักษณะดังนี้10
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5.1) การเลือกตั้งอย่างมีทางเลือก หมายถึง การเลือกตั้งแต่ละครั้งนั้น ต้อง
เปิดโอกาสให้มีผู้สมัครหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่เป็นตัวบุคคลหรือผู้สมัครที่เป็นพรรคการเมือง
ให้มีความหลากหลายเพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้พิจารณาเลือกคนหรือพรรคที่ตนคิดว่าดีที่สุดหรือ
เลวน้อยที่สุดเมื่อเปรีย บเทีย บแล้ว ให้เข้าไปทาหน้าที่แทนตนให้ ดีที่สุ ด การเลื อกตั้งที่กาหนดให้ มี
ผู้สมัครแค่คนเดียวหรื อแค่พรรคเดียวแล้วให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ
ผู้สมัครนั้นๆ ถือว่าไม่ใช่การเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย
5.2) การเลือกตั้งอย่างไม่มีการคดโกงหรือการทุจริต หมายความว่า การ
เลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือความต้องการของประชาชนผู้เลื อกตั้งโดยแท้ หากมีการคด
โกงหรือทุจริตด้วยประการใดๆ ย่อมถือว่าเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของผู้เลือกตั้ง
นอกจากหลักการพื้นฐานทั้ง 5 ประการยังมีหลั กการตามข้อ 21 11 ของปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ค.ศ.1984 ที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยส่วน
ใหญ่ยอมรับอีก คือ หลักการเลือกตั้งเป็นระยะเวลา(Periodic Election) หมายถึง การเลือกตั้งที่มี
กฎหมายกาหนดอย่างชัดเจนว่าผู้ที่ได้รับให้เข้าไปดารงตาแหน่งนั้นจะสามารถดารงตาแหน่งดังกล่าว
ในแต่ละคราวได้ไม่เกินเวลาเท่าใดถึงจะมีการเลือกตั้งเข้าสู่ตาแหน่งนั้นใหม่อีก และเมื่ อครบวาระตาม
เงื่อนไขของการดารงตาแหน่งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งก็สามารถเข้าแข่งขันในการเลือกตั้งใหม่ได้และถ้า
หากผู้นั้นหรือพรรคนั้นยังเป็นที่นิยมเของประชาชนเสียงข้างมากแล้ว ผู้นั้นย่อมได้รับเลือกตั้งเข้ามา
ดารงตาแหน่งนั้นอีกได้ในวาระต่อไป12

10

วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, หน้า 53.

11

“ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตนจะเป็นไปโดยตรงหรือผ่าน
ผู้แทน ซึ่งได้เลือกตั้งโดยอิสระ
(2) ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้าถึงบริการสาธารณะของตนโดยเสมอภาค
(3) เจตจานงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอานาจของรัฐบาล เจตจานงนี้
จะต้องแสดงออกทางการเลือกตั้งตามกาหนดเวลาและอย่างแท้จริง ซึ่งอาศัยการออกเสียงโดยทั่วไป
และเสมอภาค และการลงคะแนนลับและวิธีการลงคะแนนโดยอิสระทานองเดียวกัน” คาแปลใน หยุด
แสงอุทัย, หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้ง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2513), หน้า 352.
12

วิสุทธิ์ โพธิแท่น, แนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตย, หน้า 54.
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2.1.2 วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
แม้ว่าหลักการพื้น ฐานเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรัฐ เสรีประชาธิปไตยตามที่กล่าวไป
ข้างต้นจะคล้ายคลึงกันก็ตามแต่กระบวนการและวิธีการในการเลือกตั้งกลับแตกต่างและหลากหลาย
เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งเป็นกฎหมายเทคนิค แต่ละประเทศย่อมกาหนดรายละเอียด
ในทางเทคนิคดังกล่าวแตกต่างกันออกไป ซึ่งกฎหมายเลือกตั้งแต่ละประเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้ง ดังนี้13
(1) วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนของประชาชน เนื่องจากในปัจจุบันสมาชิกใน
สังคมมีจานวนมากและมีความหลากหลายในแง่ของกลุ่มผลประโยชน์ความต้องการ ความเชื่อ และ
แนวคิด การมีผู้แทนทาหน้าที่แทนตนโดยอาศัยเสียงข้างมากจึงเป็นสิ่งจาเป็น เพื่อให้เข้าไปทาหน้าที่
แทนตนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
(2) วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการหล่อหลอมเจตจานงและความคิดเห็นทางการเมือง
ของประชาชน เนื่ องจากการเลื อกตั้ ง คื อ การลงคะแนนเสี ยงของผู้ มีสิ ท ธิเลื อกตั้ งแต่ ล ะคนซึ่ง มี
เจตจานง มีความเห็น ทางการเมืองแตกต่างกันไป การเลือกตั้งจะมีผ ลช่ว ยหล่อหลอมสั งคมไม่ให้
แตกต่างกันมากนัก การเลือกตั้งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าประชาชน
มาร่วมออกเสียงใช้สิทธิเลือกตั้งมากน้อยเท่าใด และยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่ ด้วย
(3) วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครอง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยถือ
ว่าอานาจรัฐมีที่มาจากประชาชน ประชาชนแสดงออกซึ่งอานาจดังกล่าวโดยการเลือกตั้ง การเลือกตั้ง
จะสามารถสร้างความชอบธรรมให้แก่รัฐหรือผู้ปกครองได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขพื้นฐานในการ
เลือกตั้ง กล่าวคือ ประชาชนต้องมีโอกาสเลือกสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งแข่งขันกันอย่างเสรีโดยแท้จริง
ตรงข้ามกับในรัฐที่ปกครองในระบอบเผด็จการหรือในระบบที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว แม้ว่า
จะมีการเลือกตั้ง แต่ผู้ ส มัครรั บ เลื อกตั้งถูกกาหนดโดยพรรคการเมืองที่คุมอานาจรัฐ เท่านั้น จึงดู
เหมือนว่าประชาชนถูกบังคับให้ไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งในลักษณะเช่นนี้ย่อมจะถือว่าเป็นการเลือกตั้ง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งความชอบธรรมของผู้ปกครองไม่ได้
(4) วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการใช้อานาจรัฐ ในระบอบประชาธิปไตยแบบผู้แทน
ประชาชนมีโอกาสไปใช้สิทธิเลือกตั้งภายในระยะเวลาอันสมควรที่กาหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ภายใน 4 ปี
หรือ 5 ปี การเลือกตั้งจึงเป็นการควบคุมการใช้อานาจรัฐประการหนึ่งเนื่องจากประชาชนได้รับโอกาส
ในการลงคะแนนเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่บริหารประเทศ
ถึงแม้ว่าคะแนนเสียงของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพียงคะแนนเดียวอาจไม่มีผลต่อการควบคุมการใช้อานาจ
รั ฐ โดยตรง แต่ค ะแนนเสี ย งของผู้ ไปใช้สิ ทธิร วมกั นย่อ มเป็ นปัจ จัย ชี้ขาดในการเปลี่ ยนแปลงทาง
การเมืองได้

13

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, หน้า 192-193.
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2.2 ข้อความคิดทั่วไปว่าด้วยการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
เดิม การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเน้นการแสดงพลังของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อการ
แสดงออกซึ่งอานาจอธิปไตยในการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแสดงเจตจานงต่อความต้องการเลือกผู้แทนที่ได้
ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่ในปัจจุบันการโฆษณาหาเสียงหันมาใช้แนวความคิดทางธุรกิจโฆษณามากขึ้น
สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะถูกนามาใช้เป็นเครื่องมืออย่างจริงจังตลอดช่วงเวลาที่มีการหาเสียง 14
แต่ก็มิได้ทาให้หลักและวิธีการหาเสียงเลือกตั้งแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้
2.2.1 ความหมายของการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
การหาเสียงเลือกตั้ง คือ บทบาท วิธีการ และยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อที่จะให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบถึงแบบแผนโดยทั่วไปที่ผู้สมัคร
รับเลือกตั้งรณรงค์หาเสียง สร้างความนิยมชมชอบในผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือประชาชนโดยทั่วไป โดย
คาดหวังที่จะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจานวนมากจนสามารถชนะการเลือกตั้ง15
2.2.2 ความจาเป็นและความสาคัญของการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กระบวนการเลือกตั้ง และกระบวนการ
โฆษณาหาเสี ยง ซึ่งทั้งสองส่ วนนี้ จะต้องดาเนินไปด้ว ยกันและแยกออกจากกันไม่ได้ กระบวนการ
เลือกตั้งมีเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหาชนชั้นปกครองให้กับรัฐ ในขณะที่กระบวนการโฆษณาหาเสียง
เป็นภารกิจ ระหว่างพรรคการเมืองหรือนักการเมืองกับประชาชนอันเป็นเรื่องของการสื่อสารจาก
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในฐานะผู้รับสารสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทน
ในการกาหนดทิศทางของบ้านเมือง 16 ความสาคัญของการรณรงค์ทางการเมืองในเรื่องการหาเสียง
เลือกตั้งเพื่อเลือกชนชั้นผู้ปกครองที่มีจานวนที่นั่งที่จากัด จึงจาเป็นต้องมีเสียงสนับสนุนของประชาชน
ต่อการดารงตาแหน่งของฝ่ายรัฐบาลโดยการเลือกตั้งเป็นทางออกในการตัดสินเสียงสนับสนุนพร้อมกับ

14

สุร พงษ์ โสธนะเสถียร, แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
ประสิทธิ์ภัณฑ์แอนด์ พริ้นติ้ง, 2545), หน้า 17.
15

อภิ ช าต หาล าเจี ย ก, “กลยุ ท ธ์ ก ารหาเสี ย งของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ปี 2543 : ศึกษานโยบายของผู้สมัคร นายสมัคร สุนทรเวช,” (ภาคนิพนธ์ หลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2543), หน้า 8.
16

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง, หน้า 7.

14
ความชอบธรรมทางการเมือง 17 การโฆษณาหาเสียงจึงกลายเป็นเครื่องมือสาคัญของการสื่อสารทาง
การเมืองในการคัดเลือกผู้แทนและผู้ปกครองของประชาชน
2.2.3 รูปแบบการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
โดยปกติแล้วการรณรงค์หาเสียงในรูปแบบการหาเสียงที่เปิดเผยหรือเป็นทางการ
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รู้จักผู้สมัคร มักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้18
1) การใช้สิ่งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์ เป็นการรณรงค์หาเสียงอย่างเป็นทางการ
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รู้จักผู้สมัครโดยอาจจะทาป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่
โปสเตอร์ หรือใบปลิว บอกชื่อ สังกัดพรรค พร้อมคาขวัญและรูปภาพของผู้สมัคร สถานที่ติดตั้งป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่นี้มักติดอยู่ตามที่ชุมชน ตามสี่แยกใจกลางเมืองที่คนจะผ่านไปผ่านมาเห็นได้ถนัด มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้รู้จักคุ้นเคยกับผู้สมัคร และพรรคการเมือง มุ่งยืนยัน
ประชาชนถึงเจตนารมณ์ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการลงสมัครรับ
เลือกตั้งทั้งในด้านทุนทรัพย์และการบริหารงาน เพราะบางครั้งถ้าเป็นป้ายขนาดเล็ กหรือมีน้อยเกินไป
ฝ่ายตรงข้ามอาจต่อสู้ปล่อยข่าวว่าไม่สู้จริงก็เป็นได้ ที่นิยมทากันอีกอย่างก็คือ การส่งรถที่มีโปสเตอร์
หรือแผ่นป้ายโฆษณาชื่อ เลขหมายประจาตัวของผู้สมัครวิ่งไปตามชุมชนเพื่อเรียกร้องความสนใจจาก
ชาวบ้าน
2) การปราศรั ย หาเสี ยงมีห ลายรูปแบบ การปราศรั ยแบบเป็นพิธีการในระบอบ
ประชาธิปไตยมีความจาเป็นอยู่มาก เพื่อแสดงถึงความพร้อมเพรียง สร้างภาพพจน์ โดยเฉพาะการ
ปราศรัยใหญ่เป็นการวัดประสิทธิภาพในการทางานของพรรคหรือของผู้สมัครได้อย่างหนึ่ง นอกจากนี้
อาจเป็นแบบที่ผู้สมัครได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีปรากฏตัวและกล่าวคาปราศรัยในงานพิธีต่างๆที่หัวคะแนน
อ้างโอกาสจัดขึ้น
3) การเข้าถึงตัวผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เป็นการหาเสียงแบบที่นิยมกันว่า “การ
เคาะประตูบ้าน” เป็นที่นิยมกันมากในหมู่ผู้สมัครหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่มีชุมชนหนาแน่น
เพราะนอกจากจะได้ภาพพจน์ว่าเป็นผู้สมัครที่เข้าถึงได้แล้ว ยังจะดูเป็นการสร้างความสนิทสนมกับ
ชาวบ้านได้ในเวลาอันสั้น
4) การใช้สื่อมวลชนเพื่อการหาเสียง อันได้แก่ การใช้สื่อสารมวลชนทุกประเภทเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงผลงานของตัวบุคคลผู้สมัคร พรรคการเมือง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 37-38.

สมบัติ จันทรวงศ์, เลือกตั้งวิกฤต ปัญหาและทางออก (กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบ
ไฟ พิมพ์ครั้งที่ 1, 2536), หน้า 91-106.
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2.2.4 ช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง
ช่วงระยะเวลาการหาเสียง หมายถึง การกาหนดช่วงเวลาในการหาเสียงโดยไม่เกิน
กว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติการหาเสียงอย่างคึกคักจะเริ่มในวันแรกของการรับสมัคร
เนื่องจากจะมีผู้ติดตามไปให้กาลังใจในการจับสลากเลือกหมายเลขประจาตัวผู้สมัครเพื่อใช้ในการหา
เสียง การจัดขบวนสนับสนุนผู้สมัครในตอนเช้าของวันจับฉลากเลือกหมายเลขจะเป็นเวลาที่ผู้สมัครแต่
ละคนแสดงจุดยืนของตนเองผ่านกลุ่มผู้สนับสนุน19
2.3 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
แม้รัฐที่เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีย่อมต้องสร้างข้อจากัดในการหาเสียงเลือกตั้ง
เช่นเดียวกัน ที่เห็นได้โดยทั่วไปในนานาประเทศ ได้แก่
2.3.1 การควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อมิให้การหาเสียงเลยเถิด
ออกไปจนไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งการควบคุมเรื่องงบประมาณย่อมเป็นการควบคุมที่สะดวกและเป็น
รูปธรรมมากกว่าการควบคุมที่จุดอื่น ดังนี้20
1) การควบคุมที่ปัจจัยขาเข้า หมายถึง การจากัดการแสวงหาเงินเข้ากองทุนเพื่อการ
หาเสียงของพรรคโดยเฉพาะเงินบริจาคจากปัจเจกชนและองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเงินสนับสนุนจากรัฐ
ไม่ว่าในรูปของการแบ่งปันภาษี (Redistribution) หรือการให้เงินกองทุนและการอานวยความสะดวก
ในการให้ใช้ทรัพยากรของรัฐ เช่น เวลาของการออกอากาศ การควบคุมวิธีนี้นิยมใช้ในประเทศที่
พัฒนาแล้วเนื่องจากเห็นว่าเป็นต้นตอหรือต้นเหตุของการทุจริต กล่าวคือ ถ้าควบคุมที่ปัจจัยนาเข้า ได้
เช่น กาหนดวงเงินบริจาคย่อมทาให้การทุจริตในการนาไปใช้มีโอกาสแคบลง
การบริจาคหรือการใช้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งมี
ความสาคัญในแง่ที่ผู้รับบริจาคจะสามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินกิจกรรมทางการเมืองของผู้ที่
ได้รับการเลือกตั้ง ซึ่งอาจทาให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนโดยรวม อย่างไรก็
ตามการบริจาคหรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ยังเป็นสิ่งที่จาเป็นเพราะ
เป็นการช่วยให้ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่าสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสมัครรับเลือกตั้งได้ แล ะ
การบริจาคยังเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของผู้บริจาคด้วยการสนับสนุน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองที่ตนเห็นด้วยกับนโยบาย การกาหนดเงื่อนไขและข้อปฏิบัติใน
การรับบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสม จะช่วยลดบทบาทของผู้บริจาครายใดราย
หนึ่ ง หรื อ กลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และท าให้ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให้
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สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง, หน้า 109.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 58-59.
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ความสาคัญในการรับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปให้มากขึ้น มิใช่ผูกติดอยู่กับผู้บริจาครายใดราย
หนึ่งเท่านั้น21
2) การควบคุมที่ปัจจัยภายนอก เป็นการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณหาเสียงให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด โดยตรวจสอบค่าใช้จ่ายและวงเงินในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งมักประสบ
ปัญหาการสร้างบัญชีเท็จของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง
การกาหนดวงเงินค่าใช้จ่าย รวมทั้ง การควบคุมและการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินใน
การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครมีวัตถุประสงค์เพื่อ22
(1) ให้มีความยุติธรรม (Fair) กับผู้สมัครทุกคน ป้องกันมิให้ผู้สมัครใช้ความ
ได้เปรียบด้านต่างๆ ที่ตนเองมีอยู่ เช่น การใช้คน การใช้สื่อโฆษณา การใช้ยานพาหนะ หรือการใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ตา่ งๆ เอาเปรียบผู้สมัครอื่นในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
(2) ให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equal) โดยผู้สมัครที่มีฐานะดี และผู้สมัครที่
มีฐานะไม่ดี และไม่มีผู้สนับสนุนทางการเงิน สามารถดาเนินกิจกรรมทางการเมือง หรือการหาเสียง
เลือกตั้งได้เช่นเดียวกัน
(3) ให้การเลือกตั้งไม่ต้องใช้เงินหรือค่าใช้จ่ายมากจนเกินไป ซึ่งจะทาให้การ
เลื อ กตั้ งและการเมื องในระบอบประชาธิป ไตยเปิด โอกาสให้ ประชาชนเข้ าไปมี ส่ ว นร่ว มได้อ ย่ า ง
กว้างขวางมากขึ้น และป้องกันไม่ให้เงินเข้าไปมีอิทธิพลและเป็นปัจจัยชี้ขาดทางการเมือง
2.3.2 การควบคุมวิธีการและลักษณะต่าง ๆ ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยกฎหมาย
การควบคุมที่ตัวกระบวนการหาเสียง เป็นการตรวจพิจารณาและการตรวจสอบการ
หาเสี ย งของพรรคการเมืองหรื อนักการเมืองต่างๆ รวมไปถึงหัว คะแนน และผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้งโดยการสอดส่องดูแลหรือลงโทษหากมีการทุจริตการเลือกตั้ง วิธีนี้เป็นวิธีตรวจสอบซึ่งมีปัญหา
มากที่สุดเนื่องจากการสอดส่องดูแลในห้วงเวลาของการหาเสียงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้ดุลพินิจในการ
ตรวจสอบ ซึ่งในหลายประเทศถือว่าห้วงเวลาระหว่างการหาเสียงเป็นเรื่องของเสรีภาพในการหาเสียง
อย่างเสมอภาคกันทุกพรรค แต่ประเทศไทยกลั บเลือกใช้วิธีการนี้เป็นหลักจึงทาให้เกิดปัญหาในเรื่อง
เงินกับการหาเสียง และใบเหลือง ใบแดงตลอดมา23

21

วิทย์ ประทักษ์ใจ และสมชาย ตันติวิทยาพิทักษ์, รายงานการวิจัย เรื่อง การควบคุมการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สานักงานกองทุน
ส่งเสริมการวิจัย), หน้า 9.
22

เรื่องเดียวกัน, หน้า 32.
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การที่พรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความแตกต่างกันในฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือการอยู่ในฐานะในทางเศรษฐกิจ หรือการอยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายรัฐบาลย่อมจะได้เปรียบในการ
รณรงค์ห าเสีย งเลื อกตั้งจากคู่แข่งขันไม่มากก็น้อย ด้วยเหตุนี้ การที่จะทาให้ทุกฝ่ ายสามารถที่จะ
แข่งขัน กัน ในการรณรงค์ห าเสีย งกฎเกณฑ์ในการควบคุมการโฆษณาหาเสี ยงจึงเป็นสิ่งสาคัญและ
จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการจ ากั ด พฤติ ก รรมการโฆษณาหาเสี ย งให้ อ ยู่ ใ นกรอบ ซึ่ ง อาจอยู่ ใ นรู ป ของ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rules) กฎหมายเลือกตั้ง (Electoral Laws) กฎเกณฑ์ซึ่ง
องค์กรที่บ ริ หารเลื อกตั้งได้ป ระกาศใช้บังคับ (Complementary Regulations) หรือ ประมวล
จริยธรรม (Codes of Conduct) ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง กล่าวคือ24
(1) การกาหนดเขตเลือกตั้ง (Boundary Delimitation) ได้แก่ การแบ่งพื้นที่ในการ
หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นธรรม
(2) การควบคุมค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ กฎเกณฑ์ที่กาหนดจานวนเงิน
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งควรจะมีจานวนเงินที่ไม่สูงเกินไป
(3) การควบคุมการใช้สื่อในการหาเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ กฎเกณฑ์ที่กาหนดวิธีการ
สื่อมวลชนในระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง
(4) พฤติกรรมที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่ง ได้แก่ กฎเกณฑ์ที่กาหนดห้ามการกระทาที่
เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งขันในระหว่างหาเสียงเลือกตั้ง เช่น การซื้อเสียงเลือกตั้ง เป็นต้น
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการตรากฎหมายเพื่อจากัดสิทธิเสรีภาพ
การที่ จ ะให้ มีก ารโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ง ไม่ว่ า จะเป็น รูป แบบใด ๆโดยใช้ เสรี ภ าพอย่ า ง
กว้างขวางและไม่มีข้อจากัดย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่ควรจะต้องมีกรอบที่กาหนดเพื่อให้มีการแข่งขันหา
เสียงกันอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครหรือพรรคการเมือง กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ออกโดยผู้มีอานาจจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆใช้ในการควบคุมการโฆษณาหาเสียง
ดังนั้น จึงควรที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับการจากัดสิทธิเสรีภาพโดยกฎหมายเสียก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

23
24

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, แนวความคิดในการหาเสียงเลือกตั้ง, หน้า 58.

อเนก สร้างเกตุ, “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความเสมอภาคในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546), หน้า 13.
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คาว่า “สิทธิ” วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ เห็นว่า หมายถึง อานาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่
บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือละเว้นกระทาการอย่างใด
อย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้เกิดประโยชน์แก่ตน ส่ วนเสรีภาพเป็นอานาจของบุคคลในอันที่จะ
กระทาในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระทา และไม่กระทาในสิ่งที่ตนไม่ประสงค์จะกระทา25 อย่างไรก็ตาม ถ้า
ทุกคนใช้เสรีภาพกันอย่างไม่จากัด ไม่มีขอบเขต ก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือร่างกายผู้อื่น
ดังนั้น การจากัดสิทธิเสรีภาพโดยรัฐจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นและมิอาจหลีกเลี่ยงได้ รัฐจึงจาเป็นต้องตรา
กฎหมายที่จากัดหรือให้อานาจรัฐในการจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อคุ้มครองประชาชน
2.4.1 หลักเกณฑ์การจากัดสิทธิเสรีภาพ
ถึงแม้ว่ารัฐจะสามารถจากัดสิทธิเสรีภาพได้ แต่ก็ต้องคุ้มครองประชาชนด้วย ดังนั้น
สิ่งที่รัฐต้องตระหนักในการจากัดสิทธิและเสรีภาพ ดังนี้26
1) การจากัดสิทธิเสรีภาพต้องเป็นไปเพื่อคุ้มครองสังคมและคุ้มครองเสรีภาพของ
ผู้อื่น
2) ในขณะที่รัฐตรากฎหมายมาจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นั้น รัฐก็
ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองประชาชนด้วย เช่น ถ้ามีการละเมิดสิทธิ
เสรี ภ าพของประชาชนรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ ท าหน้ า ที่ คุ้ ม ครองประชาชนที่ ถู ก ท าละเมิ ด
นอกจากนี้ถ้าฝ่ายนิ ติบัญญัติตรากฎหมายมาจากัดสิทธิเสรีภาพและขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว รัฐต้องมี
องค์กรชี้ขาดเรื่องดังกล่าว เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
3) รัฐมีหน้าที่จะต้องควบคุมมิให้ปัจเจกชนคนหนึ่งมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของปัจเจก
ชนอีกคนหนึ่ง เพื่อเป็น การปกป้ องคุ้มครองคนทุกคนในสั งคมนั้ นให้ มีความสงบสุ ขและต้องมีการ
กาหนดโทษไว้ถ้ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นทั้งทางแพ่งและทางอาญา
4) การกาหนดเป็นหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพใหม่ ๆ กล่าวคือ เมื่อรัฐ
ให้สิทธิเสรีภาพและคุ้มครองแก่ประชาชนแล้ว รัฐก็มีพันธะหรือหน้าที่กระทาการด้วย เช่น รัฐให้สิทธิ
เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกตั้ง รัฐมีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้ง อานวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาเลือกตั้ง เสรีภาพในการศึกษาก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐในการจัดการศึกษา เป็นต้น

25

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : (ศึกษารูปแบบการจากัดสิทธิ และ
เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่างเหมาะสม) (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538), หน้า 21.
26

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ (กรุงเทพฯ : บริษัท
สานักพิมพ์วิญญูชน จากัด, 2547 ), หน้า 29-35.
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2.4.2 การจากัดสิทธิเสรีภาพโดยกฎหมาย
การจะจากัดสิทธิเสรีภาพจะต้องกระทาโดยกฎหมายหรืออาศัยอานาจตามกฎหมาย
เท่านั้น เพราะในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยกฎหมายต้องมาจากเจตนารมณ์ร่วมกันของ
ประชาชน โดยมีข้อพิจารณาตามปัจจัยทางรูปแบบและปัจจัยทางเนื้อหาดังต่อไปนี้28
2.4.2.1 ปัจจัยทางรูปแบบ
27

จากหลักในการแบ่งแยกอานาจซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สาคัญของหลัก
นิติรัฐหรือรัฐที่ปกครองโดยถือเอากฎหมายและความยุติธรรมเป็นใหญ่ ที่ไม่ต้องการให้อานาจของรัฐ
รวมศูนย์อยู่ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ให้มีการแบ่งแยกการใช้อานาจหรือการกระจายการใช้อานาจ
ของรัฐให้องค์กรต่างองค์กรกันเพื่อให้เกิดการคานและดุลอานาจกัน โดยทั่วไปรัฐธรรมนูญของ นิติรัฐ
จะแบ่งแยกองค์กรที่ใช้อานาจรัฐออกเป็นองค์กรที่ใช้อานาจนิติบัญญัติ องค์กรที่ใช้อานาจบริหารและ
องค์กรที่ใช้อานาจตุลาการ 29 ซึ่งโดยหลักแล้วอานาจนิติบัญญัติมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่า
อานาจบริหาร ดังนั้น ในการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นโดยหลักเป็นของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารอาจจะออกกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพได้ถ้า
ได้รับมอบอานาจมาจากฝ่ายนิติบัญญัติอีกที30 ปัจจัยทางรูปแบบมีเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่
1) องค์ ก รที่ ส ร้ า งกฎหมาย ปั จ จั ย องค์ ก รถื อ ว่า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ มาก
เนื่องจากกฎหมายเป็นการแสดงออกซึ่งเจตนารมณ์ร่วมของคนส่วนใหญ่ หรืออีกนัยหนึ่งกฎหมายมา

27

เห็นได้จาก คาประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม ค.ศ. 1789 ข้อ 4
“ เสรีภาพ คือ ความสามารถที่กระทาการใดก็ได้ที่ไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น ดังนั้น การใช้สิทธิตาม
ธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนจะมีก็แต่พียงข้อจากัดเฉพาะที่ต้องยอมให้สมาชิกอื่นของสังคมสามารถ
ใช้สิทธิเหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน ข้อจากัดเช่นว่านี้จะกาหนดขึ้นได้ก็แต่โดยบทกฎหมายเท่านั้น ” และ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 มาตรา 29.2 บัญญัติว่า “ในการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตน แต่ละคนจะถูกจากัดก็แต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นด้วยความมุ่งหมายเฉพาะเพื่อ
ประกัน ให้ มีการยอมรั บ และเคารพสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพของผู้ อื่น และเพื่ อตอบสนองความเรี ยกร้อ ง
ต้องการอันชอบธรรมของศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของทุกคนในสังคม”
28

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 150-151.

29

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, หน้า 148.

30

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 145.
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จากรัฐสภาที่ได้รับการเลือกมาจากประชาชน ถ้าดูรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสฉบับปัจจุบัน (ค.ศ. 1958)
จะเห็นได้จากมาตรา 34 ที่บัญญัติว่า “รัฐสภาเป็นผู้ตรารัฐบัญญัติ”
2) กระบวนการของการออกกฎหมาย กฎหมายนั้น จะต้ องได้ รับ การ
กลั่นกรองจากรัฐสภามีการโต้เถียงกันและเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียสามารถออกความคิดเห็น
กระบวนการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาเป็นอันมาก ดังนั้นจะเห็น ได้ว่า กฎหมายที่ตราออกจากฝ่าย
นิติบัญญัติและมีผลบังคับใช้กับประชาชนนั้นกว่าจะได้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังก็กินเวลาก่อนข้างนาน
2.4.2.2 ปัจจัยทางเนื้อหา มีเงื่อนไข 5 ประการ ได้แก่
1) กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ทั่วไป31 กฎหมายต้องเป็นสิ่งที่เหมือนกันสาหรับ
ทุกคน โดยนัยแสดงว่ากฎหมายนั้นต้องมีความเสมอภาคให้กับทุกคน ไม่มีการเลือกชั้นวรรณะ สีผิว
หรือความยากดีมีจน ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ของคาประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง “...
พลเมืองทุกคนย่อมเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย...โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ...” หลักการ
ดังกล่าวรวมไปถึงหลักในเรื่องสิทธิเสรีภาพด้วยเพราะหลักการดังกล่าวได้ห้ามมิให้มีการแบ่งแยก ห้าม
ที่จะปฏิเสธผลประโยชน์บางอย่างของเสรีภาพที่กฎหมายจัดหาไว้ให้ ที่เห็นได้ชัดคือในกฎหมายอาญา
ที่กาหนดความผิดเฉพาะต่อเกณฑ์บางเกณฑ์ของประชาชนซึ่งเป็นความจาเป็นที่ต้องบังคับเสรีภ าพ
ของประชาชนผู้กระทาความผิดลงในบางเรื่องมากกว่าประชาชนผู้ไม่ได้กระทาความผิด
ตามที่กล่าวไปแล้วว่าการตรากฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ได้กับทุกคนโดย
เสมอภาคกัน ดังนั้น หลักการทั่วไปของกฎหมายนั้นจึงต้องสอดคล้องกับหลักแห่งความเสมอภาคซึ่ง
เป็นหลักกฎหมายทั่วไปมหาชนอันหนึ่งด้วย การจะออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพนั้นจะต้อง
คานึงถึงหลักแห่งความเสมอภาค ดังนี้
(1) ต้องใช้กฎหมายอันเดียวกันกับทุกคนเว้นแต่ว่าสถานการณ์
แตกต่างกันไป หมายความว่า ต้องใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในสถานการณ์เดียวกันเว้นแต่ว่าสถานการณ์
นั้นแตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงเป็นการต้องห้ามแก่ผู้บัญญัติกฎเกณฑ์จะต้องไม่ออกกฎเกณฑ์ให้มี
ผลปฏิบัติไม่เสมอภาคแก่บุคคลหรือเหตุการณ์ที่เหมือนกันหรือที่เหมือนกันในสาระสาคัญโดยคานึงถึง
สถานการณ์ ที่ เ กิด ขึ้ น ด้ ว ยว่ า เป็ น สถานการณ์ เ ดี ยวหรื อ สถานการณ์ ใ กล้ เคี ย งกั น หรื อ ไม่ ถ้ า เป็ น
สถานการณ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกันแล้วก็ให้ ใช้กฎเกณฑ์เดียวกัน เช่น ความเสมอภาคในการได้รับ
บริการสาธารณะจากรัฐ ประชาชนของรัฐทุกคน ๆ สามารถใช้บริการรถเมล์ของรัฐอย่างเสมอภาคทุก
คนซึ่งเป็นความเสมอภาคในหลักการกว้าง ๆ หรือการที่รัฐกาหนดราคาตั๋วรถไฟเป็นชั้นหนึ่ง ชั้นสอง
และชั้นสามนั้นไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาคเพราะถือว่าเป็นความเสมอภาคใน
สถานการณ์เดียวกัน กล่าวคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความเสมอภาคในการเลือกที่จะโดยสาร
รถไฟในชั้นหนึ่ง ชั้นสอง หรือชั้นสามตามปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละคนที่แตกต่างกั นไปตามที่
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 151-155.
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รัฐ ธรรมนู ญได้บั ญญัติรับ รองว่าบุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน
(2) การใช้ ก ฎเกณฑ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น นั้ น ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
สาระสาคัญของกฎเกณฑ์นั้น ในกรณีนี้ ผู้ตรากฎเกณฑ์จะต้องคานึงถึงสาระสาคัญของกฎเกณฑ์ ซึ่ง
หมายความว่า ความแตกต่างในการใช้กฎเกณฑ์นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ดั ง นั้ น ถึ ง แม้ จ ะอยู่ ใ นสถานะที่ เ หมื อ นกั น แต่ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส าคั ญ นั้ น แตกต่ า งกั น แล้ ว
กฎเกณฑ์ที่นามาใช้บังคับนั้นก็ต้องแตกต่างกันไปด้วย แต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เ ป็นสาระสาคัญและ
อยู่ในสถานะที่เหมือนกันแล้ว กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับนั้นก็จะต้องเป็นกฎเกณฑ์เดียวกัน
(3) ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกันแต่ถ้าทาเพื่อประโยชน์
สาธารณะแล้ ว ก็ ส ามารถใช้ ก ฎเกณฑ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ ในกรณี ดั ง กล่ า วค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งประโยชน์
สาธารณะเป็ น ส าคัญกว่าสิ่ งอื่น ใดถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์เดีย วกันก็ตามแต่เหตุของประโยชน์
ส่วนรวมนั้นย่อมอยู่เหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของปัจเจกชน ดังนี้จะอ้างหลักความ
เสมอภาคในการใช้กฎเกณฑ์เพื่อมาคุ้มครองปัจเจกชนนั้นหาได้ไม่ เช่น ในกรณีที่มีความไม่สงบเกิดขึ้น
ในบ้ า นเมื อง ทางการจ าเป็ น ต้อ งใช้ มาตรการบางอย่ างเพื่อ ก่อ ให้ เ กิด ความสงบสุ ขกลั บคื อมาสู่
บ้านเมืองอย่างเร็วที่สุดและการใช้มาตรการดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและการ
เคารพต่อหลักแห่งความเสมอภาค ผู้ที่เดือดร้อนจากการกระทาดังกล่าวจะอ้างหลักแห่งความเสมอ
ภาคต่อรัฐหาได้ไม่
(4) การอ้ างประโยชน์ส าธารณะเพื่ อไม่ ต้องเคารพต่อ หลั ก แห่ ง
ความเสมอภาคนั้น จะต้องไม่เป็นการก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้ ถ้าเป็นเช่นนี้
แล้วก็ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์ดังกล่าวได้ การแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้นั้นที่เห็นได้ ชัดก็คือ
การแบ่งแยกที่เป็ นการต้องห้ ามตามรัฐ ธรรมนูญ เช่น การแบ่งแยกในเรื่องแหล่ งกาเนิด เชื้อชาติ
ศาสนา เพศ เป็นต้น
2) การไม่มีผลย้อนหลังของกฎหมาย หลักการดังกล่าวห้ามมิให้กฎหมายมี
ผลใช้บังคับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะการย้อนหลังไปเป็น โทษต่อเหตุการณ์ที่
ได้สิ้นสุดไปแล้ว32 หลักการห้ามตรากฎหมายมีผลย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลนี้ใช้บังคับโดยไม่มี
ข้อยกเว้นในกฎหมายอาญา กล่าวคือ “ไม่มีความผิดไม่มีโทษ หากไม่มีกฎหมายบัญญัติความผิดและ
โทษไว้ล่วงหน้า” สาหรับการตรากฎหมายย้อนหลังไปเป็นผลร้ายแก่บุคคลในกรณีอื่นนั้น โดยหลักแล้ว
ย่อมต้องห้ามตามหลักนิติรัฐ เว้น แต่กรณีจาเป็นต้องกระทาเพื่อความยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ทั้ งนี้ ต้ องกระทาโดยพอสมควรแก่เ หตุ ด้ว ย การตรากฎหมายย้ อนหลั งไปใช้ บังคั บกั บ
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและยุติลงแล้วเป็นผลร้ายแก่บุคคล แม้ผลร้ายนั้นจะไม่ใช่โทษทางอาญา โดยหลัก
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บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตาม
รัฐธรรมนูญใหม่ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2547), หน้า 29.
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แล้วกระทาไม่ได้ แต่การตรากฎหมายไปใช้ บังคับกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ยุติซึ่งถือว่ามีผล
ย้อนหลังอยู่บ้างเช่นกันโดยหลักแล้วสามารถทาได้33
อย่ า งไรก็ ต าม กรณี ที่ ผ ลร้ า ยนั้ น ไม่ ใ ช่ โ ทษทางอาญา คณะตุ ล าการ
รัฐธรรมนูญของไทยก็ยังมีข้อโต้แย้งกัน คือ กรณีคาวินิจฉัยตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ 3-5/2550 ให้ยุบ
พรรคไทยรักไทย และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคทั้งๆที่การเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งดังกล่าวเป็นผลร้ายที่มีการบัญญัติขึ้นมาในภายหลังจากที่ได้มีการกระทาผิดเกิดขึ้นแล้ว โดย
เสี ยงข้างมากในคณะตุล าการรัฐ ธรรมนูญมีความเห็ นว่า การเพิกถอนสิทธิไม่ใช่โ ทษตามประมวล
กฎหมายอาญา จึงสามารถย้อนหลังได้ แต่เสียงข้างน้อยมีความเห็นในทางตรงกันข้ามโดยพิจารณาว่า
การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นสิทธิทางการเมืองที่มีความสาคัญมีความร้ายแรงกว่าโทษปรับเสียอีก
จึงไม่ควรย้อนหลัง34
3) หลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะ เป็นสาระสาคัญประการหนึ่งของ
หลักนิติรัฐ โดยกฎหมายที่ตราขึ้นต้องมีความมั่นคงของกฎหมายอันมีลักษณะสาคัญ ได้แก่
3.1) กฎหมายที่ จ ากั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพต้ อ งมี ค วามแน่ น อนชั ด เจน
หมายความว่า กฎหมายนั้นต้องบัญญัติกาหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าบังคับหรือห้ามมิให้บุคคลประเภทใด
กระทาการใด ในกรณีใด และเพื่อประโยชน์อะไร หรือให้อานาจฝ่ายบริหารออกคาสั่งบังคับหรือ
ห้ามมิให้บุคคลประเภทใด กระทาการอะไร ในกรณีใด และเพื่อประโยชน์อะไร ความแน่นอน
ชัดเจนของกฎหมายนี้เป็นเงื่อนไขที่จาเป็นและขาดเสียมิได้แก่การที่ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพกระทาการต่าง ๆ บุคคลย่อมไม่กล้าตัดสินใจใช้สิทธิและเสรีภาพกกระทาการใด ๆ ลงไป ถ้า
หากไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้าว่าการกระทานั้น ๆ ของตนจะมีผลทางกฎหมายอย่างไร และผล
ทางกฎหมายอันจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ จะทาให้ตนได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากน้อง
เพียงใดเพื่อประกันความมั่นคงทางกฎหมายหรือความมั่นคงในนิติ ฐานะของประชาชน35 หลักความ
ชัดเจนแน่นอนของกฎหมายมิใช่จะมีผลเฉพาะกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น หากแต่มีผลกับระบบ
กฎหมาย ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทาให้ระบบกฎหมายทั้งระบบเป็นที่เข้าใจง่าย แต่ละส่วนมีเนื้อหา
สอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งกันเองอีกด้วย36

33

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, หน้า 167-168.
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บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 416.
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เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 158.
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บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 422.
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นอกจากนี้ ถ้าฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายกาหนดโทษทางอาญา
กฎหมายกฎหมายนั้นต้องชัดเจนแน่นอนพอที่จะให้ราษฎรรู้ว่าการกระทาแบบใดที่รัฐจะลงโทษทาง
อาญา ตามหลักที่ว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจากกฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน” สาหรับ
กฎหมายอื่นก็เ ช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหลักนิติรัฐเพียงแต่เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติต้องบัญญัติ
กฎหมายให้ชัดเจนตามสภาพของเรื่องซึ่งต้องคานึงถึงข้อเท็จจริง กรอบทางภาษา และวัตถุประสงค์
ของการบัญญัติกฎหมายประกอบกัน ยิ่งการตรากฎหมายก้าวล่วงไปกระทบสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
มากเท่าใด ฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องบัญญัติกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้นท่านั้น แต่การที่บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายบทใดบทหนึ่งจาเป็นจะต้องตีความ ยังไม่พอที่จะถือว่าบทบัญญัตินั้นขาดความชัดเจน
หากปรากฏว่า บทบั ญ ญัติ นั้ น ยั งสามารถได้ รับ การตีค วามได้ ซึ่ งหมายความว่ า เมื่ อใช้ นิติ วิ ธี เป็ น
เครื่องช่วยในการตีความแล้วยังสามารถอธิบายความหมายของบทบัญญัตินั้นได้ แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่
ไม่สามารถตีความบทบัญญัตินั้นได้ว่าหมายความว่าอย่างไร ต้องถือว่าบทบัญญัตินั้นขาดความชัดเจน
แล้ว37
3.2) ความถาวรต่อเนื่องของกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หลักความ
มั่นคงของกฎหมายยังเรียกร้องในแง่ของเวลา กล่าวคือ กฎเกณฑ์ทางกฎหมายจะต้องใช้ได้อย่างถาวร
ต่อเนื่อง หลักความมั่นคงของกฎหมายไม่ได้เรียกร้องแต่เพียงว่าให้ประชาชนทราบเท่านั้นว่ากฎเกณฑ์
ดังกล่ าวจะเป็น เช่น ไร แต่กฎเกณฑ์ดังกล่ าวจะต้องยังคงใช้อยู่ต่อไปในอนาคตด้ ว ย เนื่องจากการ
ดารงชีวิตของประชาชนในปัจจุบันจาเป็นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ทางกฎหมายมาเป็นพื้นฐาน38
4) กฎหมายที่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลัก
ความได้สัดส่วน (หลักความพอสมควรแก่เหตุ) หลักการนี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหลักรัฐธรรมนูญ
พื้น ฐานทั่ว ไปและมีค่าบั งคับ เท่ ากับบทบัญญัติในรัฐ ธรรมนูญ แม้ว่ารัฐ นั้นจะไม่บัญญัติห ลั กการ
ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม ซึง่ ประกอบไปด้วย39
4.1) หลักความสัมฤทธิผล หมายความว่า มาตรการที่กฎหมาย
ออกมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นต้องเป็นมาตรการที่สามารถทาให้เกิดผลตามที่ผู้ บัญญัติกฎหมายนั้น
ต้องการให้เกิดขึ้นจริง ๆ ดังนั้น หากกฎหมายต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด หมายความว่า วัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประชาชนในเรื่องดังกล่าวก็ต้องเกิดขึ้นจริง ๆด้วย
ในทางปฏิบัติ เช่น มาตรการที่กฎหมายออกมาเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะรถยนต์ว่าต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยขณะขับรถยนต์อยู่ถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อต้องการคุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่รถยนต์
เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติภัยขึ้น เห็นได้ว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน
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วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, หน้า 167.
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บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 422.
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เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 159-161.

24
ของบุคคล หากถ้าผู้ขับขี่ยานพาหนะฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษปรับจากตารวจจราจร และกฎหมายใด
ก็ตามที่กาหนดมาตรการซึ่งเห็นได้ชัดว่าไม่อาจบรรลุผลที่ต้องการได้อย่างแน่แท้ย่อมถือได้ว่ากฎหมาย
นั้นไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ40
4.2) หลักแห่งความจาเป็น หมายความว่า มาตรการที่กฎหมาย
บัญญัติมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นต้องเป็นมาตรการที่จาเป็นแก่การดาเนินการให้เจตนารมณ์ของ
กฎหมายนั้ น สาเร็ จ ไปด้ว ยดี กล่าวคือ ถ้ามีมาตรการอยู่หลายมาตรการที่ส ามารถทาให้ บรรลุ ถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมาย ผู้ ตรากฎหมายก็ต้องเลื อกเอามาตรการที่กระทบต่อสิ ทธิเสรีภ าพของ
ประชาชนให้น้ อยที่สุ ดเท่าที่จ าเป็นแก่การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นหรือประโยชน์สาธารณะ
เท่านั้น ดังนั้น ถ้าผู้ตรากฎหมายเลือกเอามาตรการที่สร้างภาระให้แก่ประชาชนจนมากเกินไปใน
ขณะที่ ยั ง มี ม าตรการอื่ น ที่ ส ร้ า งภาระน้ อ ยกว่ า ก็ ถื อ ว่ า มาตรการที่ ส ร้ า งภาระหนั ก กว่ า นั้ น ขั ด ต่ อ
รัฐธรรมนูญเพราะเป็นการเกินขอบเขตแห่งความจาเป็นในการให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
4.3) หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ หมายความว่า
มาตรการที่รัฐอาศัยอานาจตามกฎหมายมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
โทษ ถ้าก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์แล้วมาตรการดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวอีกนัย
หนึ่ง ถึงแม้กฎหมายที่กาหนดมาตรการดังกล่าวจะสามารถบรรลุตามเจตนารมณ์กฎหมายก็ตาม และ
มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนน้อยมากที่สุดก็ตาม แต่หากได้ใช้บังคับไปแล้วยังก่อให้เกิด
ผลเสียหายให้แก่เอกชนและ/หรือแก่สั งคมเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์มหาชนจะพึง
ได้รับแล้ว ก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
การวินิจฉัยว่ากฎหมายนั้นขัดต่อหลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่าง
แคบนี้หรือไม่ให้เริ่มพิจารณาสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุ้มครองปัจเจกชนก่อน เช่น เสรีภาพใน
การแสดงความเห็น หลังจากนั้นจึงพิจารณาระดับความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการตามกฎหมายที่
ล่วงละเมิดสิ่งที่รัฐธรรมนูญมุ่งประสงค์จะคุ้มครองนั้น เช่น การจากัดมิให้แจกใบปลิวในที่สาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนหนทาง เมื่อพิจารณาสิ่ งที่รัฐธรรมนูญ
มุ่งประสงค์จะคุ้มครองปัจเจกชนและระดับความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการตามกฎหมายแล้ว จึง
วินิจฉัยว่าความเข้มข้นรุนแรงของมาตรการนั้นยังคงพอสมควรแก่เหตุหรือไม่ หากการละเมิดสิ่งที่
รั ฐ ธรรมนู ญ มุ่ ง ประสงค์ จ ะคุ้ ม ครองยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ พ อสมควรแก่ เ หตุ องค์ ก รนิ ติ บั ญ ญั ติ ย่ อ ตรา
กฎหมายนั้นขึ้นใช้บังคับได้41
5) การจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นรัฐจะต้องไม่ออกกฎหมายเพื่อ
จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนกระทบกระเทือนสาระสาคัญของสิทธิเสรีภาพ เพราะหากรัฐทา
เช่นนั้นก็ย่อมมีผลไม่แตกต่างจากการเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเลย การที่จะรู้ว่าการจากัด
40

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน, หน้า 163.
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 164.
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สิทธิเสรีภาพโดยกฎหมายนั้นเกินความจาเป็นและกระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพ
หรือไม่นั้น ต้องใช้หลักแห่งความได้สัดส่วนระหว่างความจาเป็นที่จะต้องจากัดสิทธิเสรีภาพกับการ
จากัดนั้นเอง ถ้าไม่ได้สัดส่วนกันก็ถือว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นเกินความเหมาะสมอันเป็นการขัด
ต่อบทบัญญัต42ิ
2.4.3 การจากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 บัญญัติว่า “สิทธิ
และเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
ย่อมได้รับความ คุ้มครอง และผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล และองค์กรอื่น ของ รัฐโดยตรงในการ
ตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมายและการตีความ กฎหมายทั้งปวง” และยืนยันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ
ไว้ในหมวด 1 บททั่วไป มาตรา 4 ว่า “ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง” อันเป็นการรับรองสิทธิเสรีภาพให้แก่บุคคล อย่ า งไรก็ ต ามการรั บ รองในมาตรา
ดังกล่าวมีความหมายเพียงว่าองค์กรต่างๆ ของรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นจะเพิกถอนสิทธิและเสรีภาพ
เหล่านั้นไม่ได้เท่านั้น ไม่มีความหมายไปถึงขนาดว่าองค์กรต่างๆของรัฐจะจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ไม่ได้เลย ถ้าหากการจ ากัดสิทธิเสรีภ าพของบุคคลนั้นเป็นการจากัดสิ ทธิเสรีภาพของบุคคลโดยมี
เจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ในอันที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะ องค์กรของรัฐนั้นก็น่าจะมีอานาจที่จะจากัดสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลบางประการได้เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันของสังคม 43 ดังนั้น การจากัดสิทธิเสรีภาพจึง
สามารถกระทาได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้
2.4.4 เงื่อนไขการจากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีอยู่ 2 มาตรา ที่เป็นหลักใน
เรื่องการจากัดสิทธิเสรีภาพ คือ มาตรา 28 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ
ใช้สิทธิและ เสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อ
รัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน…” ในมาตราดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นการ
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เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 161.

ปราณพงษ์ ติลภัทร, “สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยกับอานาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540,” ใน รวมบทความทางวิชาการ ชุดที่ 4 ศาลรัฐธรรมนูญ
กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (กรุงเทพฯ : สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2548), หน้า
56.
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จากัดสิทธิเสรีภาพเพื่อคุ้มครองบุคคลอื่นและในขณะเดียวกัน ก็เพื่อคุ้มครองสังคมสังคมด้วยเช่นกัน
เงื่อนไขที่กาหนดในมาตราดังกล่าวถือได้ว่าเป็นข้อจากัดการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลว่าการใช้สิทธิ
เสรีภาพของตนนั้นต้องไม่กระทบต่อเงื่อนไขที่กาหนดไว้44
นอกจากนี้ใน มาตรา 29 บัญญัติว่า “การจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่
รัฐธรรมนูญ รับรองไว้จะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายเฉพาะเพื่อ
การที่รัฐธรรมนูญนี้กาหนดไว้และเท่าที่จาเป็น เท่านั้นและจะกระทบกระเทือนสาระสาคัญแห่งสิทธิ
และเสรีภาพนั้นมิได้
กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปและ ไม่มุ่งหมายให้
ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคล หนึ่งเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญที่ให้อานาจ ในการตรากฎหมายนั้นด้วย
บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นามาใช้บังคับกับกฎหรือ ข้อบังคับที่
ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย โดยอนุโลม”
มาตรา 29 ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นรากฐานทางความคิดของหลักนิติรัฐตามที่
ผู้เขียนได้กล่าวไปเบื้องต้น แต่ยังเป็นเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญนามาใช้ในการพิจารณาความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญของร่างกฎหมายหรื อกฎหมายอีกด้วย วัตถุประสงค์ของมาตรา 29 มีขึ้นเพื่อจากัดมิให้
องค์กรนิติบั ญญัติและองค์กรอื่น ที่ได้รับมอบอานาจจากองค์กรนิติบัญญัติตรากฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับอื่นใด อันมีผลล่วงเข้าไปในกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลได้ตามอาเภอใจ แต่ให้อยู่
ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญกาหนด45 ซึ่งสามารถพิจารณาเงื่อนไขตามมาตรา 29 ได้ ดังนี้
(1) การจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทาได้ก็แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งถ้า
พิจารณาจากรัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญได้กาหนดว่าสิ่ งที่เป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชกาหนด และกฎ
มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์46 นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญ
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เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 138.
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วรเจตน์ ภาคีรัตน์, “เงื่อนไขการตรากฎหมายจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน :
“มาตร” ในการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร์ 30,
ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2543): 184 - 185.
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญน่ารู้ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542), หน้า 235-236.

27
ซึ่งตามหลักการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นสิ่งที่จะมาจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นั้นต้องผ่านการ
ยินยอมหรือการบัญญัติจากประชาชน การที่ตัวแทนของประชาชนในสภาออกกฎหมายมาจากัดสิทธิ
เสรี ภ าพของประชาชนนั้ น แสดงให้ เ ห็ นว่ า เป็น การที่ ป ระชาชนได้ ยิ น ยอมให้ ตั ว แทนของตนออก
กฎหมายดังกล่าวมาจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจะออกกฎข้อบังคับใดๆมา
จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติตราบทบัญญัติมอบอานาจให้แก่
ฝ่ายบริหารตรากฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารมาจากัดสิทธิเสรีภาพ47
(2) บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพนั้น ๆไว้เปิดช่องให้มี
การตรากฎหมายออกมาจากัดสิทธิหรือเสรีภาพดังกล่าวได้ บทบัญญัติมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กาหนดให้การจากัดสิทธิและเสรีภาพต้องกระทาโดยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายซึ่งเป็นการกล่าวโดยทั่วไป แต่หากพิเคราะห์บทบัญญัติมาตราอื่นๆ ในรัฐธรรมนูญก็จะ
พบว่ายังต้องกระทาภายใต้เงื่อนไขหรือการที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะ
ของมาตรา นั้น ๆ ว่าต้องการจะจากัดสิทธิประเภทใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะคุ้มครองในเรื่องใด
เป็นการวางกรอบให้จากัดสิทธิเสรีภาพได้เท่าที่มาตรานั้นๆกาหนดไว้ เช่น
- การจากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อ
คุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อม
ทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนตามมาตรา 45
- การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเฉพาะในกรณีการ
ชุมนุมสาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนซึ่งจะใช้ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่าที่มีประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกตามมาตรา 63
(3) กฎหมายที่จะจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้นั้นต้องทาเพื่อความจาเป็น
เท่านั้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 วรรคหนึ่ง คือ เพื่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การ
คุ้มครองรัฐธรรมนูญ และเพื่อรักษาศีลธรรมอันดีของประชาชน และการที่จะทราบว่าการจากัดสิทธิ
เสรีภาพโดยกฎหมายนั้นเกินความจาเป็นและกระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิเสรีภาพหรือไม่
นั้นต้องใช้หลักแห่งความได้สัดส่วนตามที่กล่าวไปข้างต้นมาเป็นข้อพิจารณาด้วย ถ้าไม่ได้สัดส่วนกันก็
ถือว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพนั้นเกินความเหมาะสม เมื่อเทียบสัดส่วนกับความจาเป็นที่ต้องจากัด ก็ถือ
ว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อ สาระสาคัญแห่งสิ ทธิเสรีภาพนั้นและขัดต่อ
มาตรา 29
นอกจากนี้ ก ฎหมายที่ จ ากั ด หรื อ ให้ อ านาจฝ่ า ยบริ ห ารจ ากั ด สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของ
ประชาชนต้องไม่จากัดหรือให้อานาจฝ่ายบริหารจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจนกระทบกระเทือน

47

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, หน้า 139-140.

28
สาระส าคั ญของสิ ท ธิ เ สรี ภ าพนั้ น ด้ ว ย ถึ งแม้ ว่ าฝ่ า ยนิติ บั ญ ญัติ มี อ านาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จะตรา
กฎหมายจากัดหรือให้อานาจฝ่ายบริหารมาจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อคุ้มครองเสรีภาพของ
บุคคลอื่น หรื อเพื่อรั กษาไว้ซึ่งประโยชน์ส าธารณะได้ก็ตาม แต่ห าได้มีอานาจตัดหรือเพิกถอนสิทธิ
เสรี ภาพของประชาชนด้วยไม่ ซึ่งถ้าออกบทบัญญัติตัดหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพแล้ วถือว่าขัดต่อ
มาตรา 648 ของรัฐธรรมนูญ
(4) กฎหมายนั้นต้องมีลักษณะเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับกับกรณีใดกรณี
หนึ่ง หรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่มีผลเป็นการทั่วไป
และต้องไม่ระบุตัวบุคคลแต่ใช้ได้กับประชาชนทุกคน
(5) ต้องมีการระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย
เพื่อเป็นการเตือนฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งผู้มีอานาจในการตรากฎเกณฑ์อื่นๆด้วย ให้มีการตรวจสอบ
กับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับกรอบแห่งอานาจของตน ก่อนที่จะทาการตรากฎเกณฑ์ที่เป็นการจากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนดังกล่าว 49 อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมาย
ดังกล่าวหรื อให้อานาจฝ่ ายบริห ารในการจากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้นั้นได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการใช้และการตีความกฎหมาย
อีกด้วย
การฝ่าฝืนไม่ระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจตรากฎหมายจากัดสิทธิและ
เสรี ภาพของของบุ คคลย่ อมส่งผลให้ กฎหมายฉบับนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยเหตุนี้ย่อมต้องถือว่า
กฎหมายที่ได้รับการตราขึ้นโดยไม่ระบุบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อานาจใช้บัง คับไม่ได้ทั้งฉบั บ

48

มาตรา 6 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รัฐธรรมนูญเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใด ของกฎหมายกฎ หรือ ข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
นี้ บทบัญญัติ นั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
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บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หน้า 422.

บทที่ 3
กฎหมายเลือกตัง้ เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งในต่างประเทศ
กฎหมายเลือกตั้งที่กาหนดเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมีขึ้นเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และความเสมอภาคในการหาเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และข้อจากัดแตกต่างไปตามกฎหมาย
ของแต่ล ะประเทศ ทั้งนี้ ประเทศที่กฎหมายมีข้อจากัดในการหาเสี ยงเคร่งครัดที่เห็ นเด่นชัด คือ
ประเทศญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าการแสดงป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองมี
อยู่อย่างจากัด และทาได้เฉพาะสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้คล้ายคลึงกับในประเทศฝรั่งเศส ส่วนในประเทศ
สิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศขนาดพื้นที่ไม่มากและได้ชื่อว่ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสูงก็
มีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในช่วง
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์ที่จะศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการ
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ในต่างประเทศ โดยในบทนี้ผู้เขียนได้ศึกษา
กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น ประเทศฝรั่งเศส และประเทศสิงคโปร์ ดังต่อไปนี้
3.1 ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่ น ปกครองโดยระบอบประชาธิ ป ไตยแบบรั ฐ สภา ซึ่ง ประกอบด้ ว ย 2 สภา คื อ สภา
ผู้แทนราษฎร(House of Representative) และวุฒิสภา (House of Councillors) สภา
ผู้แทนราษฎรมีสมาชิก 480 คน มาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศ มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 4 ปี
วุฒิสภามีสมาชิก 242 คน มีวาระในการดารงตาแหน่งคราวละ 6 ปี และทุกๆ 3 ปี วุฒิสมาชิกจานวน
ครึ่งหนึ่งจะพ้นจากตาแหน่ง และมีการเลือกตั้งเข้ามาแทนที่วุฒิสมาชิกที่ครบวาระ 1 สมาชิกของสภา
ทั้งสองจะได้รับเลือกตั้งผ่านระบบแบ่งเขต และระบบสัดส่วน 2 ในด้านการปกครองท้องถิ่น ญี่ปุ่นแบ่ง
เขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น 47 จังหวัด (Prefecture) ซึ่งรวมกรุงโตเกียว (Tokyo Metropolis)
ด้วย การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดแยกออกเป็นนคร เมือง และตาบล ยกเว้ นกรุงโตเกียวที่มี
เขตการปกครองเฉพาะในส่วนใจกลาง 23 เขต นอกเหนือไปจากชานกรุง ซึ่งประกอบด้วย 27 นคร5
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เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2551), หน้า 5 - 1.
2

เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 - 5.
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เมือง และ 8 ตาบล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีของนครขนาดใหญ่ ของเมือง และของตาบล
ตลอดจนสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นทุกระดับมาจากการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นนาระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนมาใช้บังคับและให้หลักประกันใน
เรื่องสิทธิเสรีภ าพ ความเสมอภาค และการลงคะแนนเสียงลั บในการออกเสี ยงเลื อกตั้ง ตามหลั ก
พื้น ฐานของระบบการเลือกตั้ง หลั กการพื้นฐานนี้บัญญัติอยู่ในหมวดที่ว่าด้ว ยสิ ทธิและหน้าที่ของ
ประชาชนซึ่งนามาประยุกต์ใช้กับระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น ในอดีต ญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายที่เป็นแบบแผนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของแต่ละประเภท
การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ ถูกจัดขึ้นภายใต้กฎหมายแต่ละฉบับ (กฎหมายการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น) จนกระทั่งปี ค.ศ.1950 พระราชบัญญัติเหล่านี้ถูก
รวบรวมเข้าด้วยกันเป็นกฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง (The Public Offices Election
Law)3
3.1.1 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ความเชื่อที่ว่าการเมืองสมัยใหม่นั้นการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งจะต้องเป็นแบบพรรคเป็น
ศูนย์กลางยิ่งกว่าผู้สมัครเป็นศูนย์กลาง (Party centered rather than candidate centered) ซึ่งผู้
มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนเสี ยงตามนโยบายและหลักการยิ่งกว่าจะเลือกปัจเจกบุคคลเฉพาะตัว ทา
ให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องผูกเรื่องการให้เสรีภาพการรณรงค์หาเสียงใหม่แก่พรรคการเมืองเข้ากับการ
วางข้อจากัดและข้อห้ามอย่างกว้างขวางที่ควบคุมกิจกรรมการเลือกตั้งของผู้สมัครรายบุคคล ดังนั้น
ข้ อ จ ากั ด และข้ อ ห้ า มอย่ า งกว้ า งขวางในการควบคุ ม กิ จ กรรมการรณรงค์ ห าเสี ย งของผู้ ส มั ค ร
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจึ งเป็นลักษณะเด่นของการเมืองญี่ปุ่นตลอดมาจนถึงในปัจจุบัน ข้อห้าม
เหล่านี้รวมถึงการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้ง การหาคะแนนเสียงตามบ้าน การมีรถรณรงค์หา
เสียงเกินหนึ่งคันและสานักงานรณรงค์หาเสียงเกินหนึ่งแห่ง และข้อห้ามอย่างกว้างขวางต่อการแจก
เอกสารข้อเขียนใดๆ ยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้ คือ ไปรษณียบัตร แผ่นปลิว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
ของเขตเลือกตั้ง รัฐบาลจัดพิมพ์แผ่นพับการเลือกตั้งสาหรับแต่ละเขตเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยข้อความ
ของผู้สมัครแต่ละคน แผ่นพับนี้จะถูกส่งไปยังทุกครัวเรือน การแจกสิ่งพิมพ์อื่นๆโดยผู้สมัครจะถูกห้าม
โดยกฎหมาย ซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้ามเฉพาะการแจก แต่ยังห้ามการจัดแสดง (display) สิ่งพิมพ์ใดๆ
ยกเว้น ที่กฎหมายอนุ ญาตให้ สิ่ งที่อนุญาตให้นี้ส่ ว นใหญ่แล้ ว ได้แก่ โปสเตอร์ที่จัดแสดง ณ บอร์ด
โปสเตอร์ของรัฐบาล และโปสเตอร์อีกจานวนหนึ่งที่ประกาศเวลาสถานที่ของกาหนดเวลาปราศรัยของ
ผู้สมัคร สิ่งที่ต้องห้ามก็คือ การจัดแสดง หรือการแจกสิ่งพิมพ์เพื่อช่วยสนับสนุนผู้สมัคร เป็นต้นว่า
หนังสือพิมพ์ นามบัตร บัตรอวยพร โปสเตอร์ ตราสัญลักษณ์ โคมกระดาษ ป้าย โทรเลข ภาพสไลด์
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ภาพยนตร์ ไฟนิออน ลูกโป่งโฆษณา และตัวหนังสือที่เขียนตามกาแพง หรือรั้ว หรือตามถนนหนทาง
ต่างๆ4
3.1.2 ระยะเวลาต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
หลักสาคัญในการหาเสียงเลือกตั้งกฎหมายอนุญาตให้มีการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันก่อนที่มีการเลือกตั้ง (มาตรา
129 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) ซึ่งการออกเสียงเลือกตั้งโดยปกติจะกระทาระหว่าง
เวลา 07.00 ถึง 20.00 นาฬิกา ในวันเดียวกัน ส่วนในสถานการณ์พิเศษ เวลาอาจปรับให้เร็วขึ้นหรือ
ช้าลงโดยคณะกรรมการการจัดการเลือกตั้งเขตเทศบาล(โดยได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากกรรมการการ
จัดการเลือกตั้งจังหวัด) ทั้งนี้ การปรับให้เร็วขึ้นหรือช้าลงต้องอยู่ในขอบเขตไม่เกิน 2 ชั่วโมง สาหรับ
เวลาปิ ดหี บ ปรั บ ให้ เ ร็ ว ขึ้น ได้ภ ายในขอบเขตไม่เกิ น 4 ชั่ว โมง (มาตรา 40 กฎหมายการเลื อกตั้ ง
ตาแหน่ งทางการเมือง) 5 ช่ว งระยะเวลานี้ แตกต่ างตามประเภทของการเลื อกตั้ ง (มาตรา 31-34
กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) อย่างไรก็ตาม การหาเสียงเลือกตั้งจะไม่ได้รับการอนุญาต
ให้กระทาก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง6
ตารางแสดงช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง7
ประเภทการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภาและผู้ว่าราชการจังหวัด
นายกเทศมนตรีเขตพิเศษ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาระดับจังหวัดและสมาชิกสภาเมืองพิเศษ
สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี(นคร)
สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี(เมือง/ตาบล)

ระยะเวลา(วัน)
17
14
12
9
7
5

4

เจอรัลด์ แอล. เคอร์ติส ผู้แปล ประเสริฐ จิตติวัฒนพงศ์ และไชยวัฒน์ ค้าชู, การเมืองแบบ
ญี่ปุ่น, (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 207 – 208.
5

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ, หน้า 5 - 35.
6

เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 - 17.
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3.1.3 ข้อจากัดการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
3.1.3.1 รูปแบบหรือวิธีการจากัดการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการควบคุม หรือการ
ห้ามโฆษณาหาเสียงในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้8
(1) การกล่าวสุ นทรพจน์โ ดยผู้ ส มัครหรือพรรคการเมือง การพูดในที่
สาธารณะเป็นวิธีพื้นฐานวิธีหนึ่งของการหาเสียงเลือกตั้ง แต่มีข้อจากัดบางอย่างภายใต้กฎหมายการ
เลือกตั้ง โดยผู้สมัครสามารถกล่าวสุนทรพจน์ตามสถานที่สาธารณะที่จัดไว้ให้ เช่น โรงเรียน ศาลา
ประชาคม เป็นต้น (มาตรา 161 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) โดยทาได้เพียงครั้งเดียว
ในแต่ละสถานที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ การหาเสียงโดยการกล่าวสุนทรพจน์ไม่อนุญาตให้ใช้กับ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาระบบสัดส่วน
(2) การเดิน ชุม นุม ตามถนน โดยผู้ ส มั ครหรื อพรรคการเมื องอนุ ญาตให้
กระทาได้เฉพาะช่วงเวลา 08.00 ถึง 21.00 นาฬิกา และมีข้อจากัดบางประการ เช่น จานวนเจ้าหน้าที่
ที่ใช้ในการหาเสียง และบุคคลเหล่านั้นต้องสวมปลอกแขนเมื่อมีการเดินชุมนุมหาเสียง
(3) การออกอากาศ การเลือกตั้งระดับชาติรวมทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ
จังหวัด การหาเสียงเลือกตั้งผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ สามารถกระทาได้ ซึ่งการออกอากาศจาแนกเป็น
2 ประเภท ได้แก่ การแสดงทัศนะทางการเมือง และการนาเสนอประวัติของผู้สมัคร
(4) การกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงคั่นเวลา การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล การหา
เสียงเลือกตั้งผ่านทางโทรศัพท์และตะโกนคาขวัญ ไม่มีข้อจากัดในการหาเสียงเลือกตั้งโดยการพูดต่อ
ผู้ฟังในช่วงคั่นเวลาในโรงภาพยนตร์ หรือโรงละคร การพบปะเพื่อน และกิจกรรมอื่นๆตามถนน หรือ
การหาเสียงโดยการใช้โ ทรศัพท์ การตะโกนคาขวัญ การพูดในบางประโยคที่ซ้าๆในช่วงเวลาสั้นๆ
เว้นเสียแต่ว่ากระทาในเวทีที่ระบุเป็นการเฉพาะ หรือใช้รถยนต์หาเสียง มิให้กระทาในช่วงเวลา 08.00
ถึง 21.00 นาฬิกา
(5) การหาเสียงโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือภาพ การใช้โปสเตอร์ ใบปลิว และ
โปสการ์ด เป็นวิธีขั้นพื้นฐานสาหรับการหาเสียงการเลือกตั้งเพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรม มีการบังคับ
ใช้และข้อจากัดที่เคร่งครัดกว่าการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีอื่นๆ ซึ่งจะกล่าวโดยละเอียดใน หัวข้อ 3.1.4
เรื่องการโฆษณาหาเสียงโดยใช้สิ่งพิมพ์ หรือภาพ
(6) ห้ามหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านต่อบ้าน (มาตรา 138 กฎหมายการ
เลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง ) ห้ามผู้สมัคร ทีมงานหาเสียงของผู้สมัคร รวมถึงบุคคลอื่นๆ ทาการหา
เสียงตามที่อยู่อาศัย ที่ทางาน หรือสถานที่อื่นๆของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจุดประสงค์ในการขอคะแนน
เสียงเลือกตั้ง
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(7) ห้ามหาเสียงด้วยการรวบรวมลายมือชื่อ (มาตรา 138-2 กฎหมายการ
เลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) การหาเสียงด้วยการรวบรวมลายมือชื่ อของผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อ
เป้าหมายในการโน้มน้าวการออกเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งต้องห้าม
(8) ห้ามจัดพิมพ์ความคืบหน้าหรือผลคะแนนที่เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่
คาดว่าจะได้รับเลือกตั้ง(มาตรา 138-3กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง)
(9) ห้ามจัดหาเครื่องดื่มและอาหาร ในกรณีการเลือกตั้งตามปกติและการ
เลือกตั้งที่ไม่ใช่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสัดส่วน ให้จัดบริการได้เฉพาะน้าชาและ
ของหวาน รวมทั้งอาจจัดอาหารกลางวันให้กับทีมงานของผู้หาเสียงเลือกตั้ง
(10) ห้ามชุมนุมในที่สาธารณะ (มาตรา 140 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่ง
ทางการเมือง) ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยการชุมนุมในที่สาธารณะ
(11) ห้ามใช้รถยนต์ เรือ และเครื่องกระจายเสียง (มาตรา 141 กฎหมาย
การเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) การเลือกตั้งอื่นที่ไม่ใช่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบ
สัดส่วนอนุญาตให้ใช้รถยนต์จานวน 1 หรือ 2 คัน หรือเรือจานวน 1 หรือ 2 ลา และให้ใช้เครื่องเสียง
1 ชุด ต่อผู้สมัคร 1 คน แต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองได้รับอนุญาตให้ใช้
อุปกรณ์เหล่านี้ในจานวนที่จากัดได้ในขณะที่การเลือกตั้งวุฒิสภาในระบบสัดส่วน ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
อุปกรณ์ดังกล่าว
(12) ห้ ามทากิจกรรมโฆษณาหลังการเลื อกตั้ง กิจกรรมโฆษณาหลั งการ
เลือกตั้งบางประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้กระทา รวมถึง การเยี่ยมผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งบ้านต่อบ้าน
การแจกสิ่งพิมพ์ การใช้ประโยชน์ทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และการจัดงานรื่นเริง
3.1.3.2 การจากัดค่าใช้จ่ายในการหาเสียง เพื่อป้องกันความไม่เท่าเทียมกันในการ
หาเสียง เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายสาหรับการหา
เสียงเลือกตั้งจึงต้องถูกจากัด (มาตรา194 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งผู้ใดทีไ่ ด้รับเลือกตั้งเข้ามาแล้ว ภายหลังพบว่ามีการใช้จ่ายเงินเกินจานวนที่กฎหมายกาหนดใน
การหาเสี ย งเลื อกตั้ง การเลื อกตั้งนั้นจะถือเป็นโมฆะ แต่ข้อจากัดดังกล่ าวไม่นามาใช้ในกรณีการ
เลื อกตั้งในการเลื อกตั้งระบบสัดส่ว น 9 เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ห าเสี ยงต่อสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหนึ่งคน คือ 15 เยน คูณด้วย จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง บวก
ด้วย 19,100,000 เยน10

9

เรื่องเดียวกัน,หน้า 5 - 29.

10

สมชัย จึ งประเสริฐ และ สดศรี สัตยธรรม. “รายงานการสังเกตการณ์การเลื อกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลื อ กตั้ง ทั่ ว ไปของประเทศญี่ ปุ่ น (ตอนที่ 2) ระหว่ า งวั น ที่ 27
สิงหาคม 2552 ถึง 1 กันยายน 2552 ” วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ 15 ฉบับที่ 1 (เมษายน มิถุนายน 2553): 7.
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3.1.4 การโฆษณาหาเสียงโดยใช้สิ่งพิมพ์ หรืภาพ11
การหาเสียงโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือภาพ การใช้โปสเตอร์ ใบปลิว และโปสการ์ด เป็น
วิธีขั้นพื้นฐานสาหรับการหาเสียงการเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อที่จะรักษาความเป็นธรรมจึงมีการบังคับใช้
และข้อจากัดที่เคร่งครัดกว่าการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีอื่นๆ ดังนี้
3.1.4.1 ข้อจากัดการใช้
(1) การแจกสิ่งพิมพ์ในการหาเสียงจะไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นโปสเตอร์และ
ใบปลิวที่ได้ระบุจานวนไว้ (มาตรา 142 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง) ตามตารางใน
หัวข้อ 3.1.4.2 ด้านล่างนี้
พรรคการเมืองที่ส่ งผู้ ส มัครในการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรใน
ระบบสัดส่วน อนุญาตให้ใช้ใบปลิวได้ 2 ประเภท การหาเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบ
แบ่งเขตอนุญาตให้ใช้ทั้งโปสการ์ดและใบปลิว ในกรณีการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภาอนุญาตให้ใช้โบรชัวร์ซึ่งกล่าวถึงนโยบายที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ
(มาตรา 142-2กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง)
ส่วนผู้สมัครแต่ละคนได้รับอนุญาตให้ใช้ใบปลิวกรณีเฉพาะการเลือกตั้งทั้ง
2 สภาและผู้สมัครสามารถใช้โปสการ์ดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
(2) ข้อจากัดการติดประกาศ ข้อห้ามติดป้ายประกาศการหาเสียงเลือกตั้ง มี
ข้อยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ (มาตรา 143 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง )
(ก) โปสเตอร์ ธง หรือป้ายโฆษณา และโคมหาเสียง ที่ติดประกาศเพื่อระบุ
ตาแหน่งทางการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง
(ข) โปสเตอร์ ธง หรื อป้ ายโฆษณา และโคมหาเสี ย ง ที่ ติด ประกาศไว้ ที่
รถยนต์ หรือเรือที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
(ค) สายสะพาย และปลอกแขนสวมใส่โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง
(ง) โปสเตอร์ ธง หรือป้ายโฆษณา และโคมหาเสี ยง ที่ติดประกาศไว้ ณ
สถานที่ที่จัดไว้สาหรับการหาเสียงเลือกตั้งในตาแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบ่งเขต วุฒิสภา

11

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ, หน้า 5 - 19 - 5 - 20.
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ระบบแบ่งเขต และผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งเหล่านั้น ต้องปิดประกาศไว้ด้านนอกของสถานที่หาเสียง
เลือกตั้ง และต้องไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ติดประกาศในสถานที่นั้นด้วย (มาตรา 164 -2 ส่วนที่ 1 และ ที่
4 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง)
(จ) โปสเตอร์ที่จัดทาโดยผู้สมัคร ในตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบ
แบ่งเขต วุฒิสภาระบบแบ่งเขต และผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
(ฉ) การใช้โปสเตอร์หาเสียงในทางอื่นๆ
กรรมการจัดการเลือกตั้งแต่ละเทศบาล เป็นผู้มีหน้าที่จัดสถานที่สาหรับการ
ติดโปสเตอร์ที่ได้กล่าวไปแล้วในข้อ (จ) และข้อ (ฉ) ทั้งนี้ การติดโปสเตอร์ในที่อื่นห้ามกระทา ยกเว้น
สถานที่ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกเทศมนตรี จังหวัดและ
เทศบาลที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดสถานที่ในการติดประกาศได้เอง ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ
การจั ดท าโปสเตอร์ ส ามารถจัด ทาโดยไม่ต้ องเสี ยค่ าใช้จ่ ายใดๆ ภายใต้
ข้อกาหนดข้างต้น ในกรณีของการเลือกตั้งผู้สมัครในตาแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบแบ่ งเขต
และวุฒิสภาระบบแบ่งเขต (ถ้าในกรณีมีข้อบัญญัติของท้องถิ่นก็ให้ใช้บังคับได้กับการเลือกตั้งตาแหน่ง
ในระดับจังหวัดและเทศบาล) โดยโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสียงต้องมีขนาด 42×42 เซนติเมตร12
(3) ข้อจากัดการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง
สามารถลงโฆษณาหาเสียงทางหนังสือพิมพ์ได้ในระหว่างช่วงเวลาการหาเสียงเลือกตั้ง โดยต้องอยู่
ภายใต้ข้อจากัดของกฎหมายเลือกตั้ง การโฆษณาดังกล่าวอาจกระทาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน
ข้อกาหนดของการเลือกตั้งของทั้ ง 2 สภา และในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (มาตรา 149
กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง)13

12

สมชัย จึ งประเสริฐ และ สดศรี สัตยธรรม. “รายงานการสังเกตการณ์การเลื อกตั้ง
สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรเป็ น การเลื อ กตั้ง ทั่ ว ไปของประเทศญี่ ปุ่ น (ตอนที่ 2) ระหว่ า งวั น ที่ 27
สิงหาคม 2552 ถึง 1 กันยายน 2552 ” วารสารพรรคการเมืองสัมพันธ์ 15 ฉบับที่ 1 (เมษายน มิถุนายน 2553): 7.
13

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ, หน้า 5 – 19 – 5-21.
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3.1.4.2 ข้อจากัดจานวน 14 ซึ่งสามารถแบ่งแยกตามการเลือกตั้งแต่ละประเภทได้
ตามตารางดังนี้
ประเภทการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง ส.ส.ระบบแบ่งเขต
- ผู้สมัคร
- พรรคการเมือง

จานวนโปสการ์ด

จานวนใบปลิว

35,000
20,000 × M แต่ละจังหวัด

70,000 (2 ประเภท)
40,000 × M แต่ละจังหวัด
(ไม่มากกว่า 40,000 แต่ละเขต)

การเลือกตั้ง ส.ส. ระบบสัดส่วน
- พรรคการเมือง

ห้าม

ไม่จากัด (2 ประเภท)

การเลือกตั้ง ส.ว.ระบบแบ่งเขต

35,000 + 25,000 × (N-1)

100,000 + 15,000 × (N-1)
(มากสุด 3000,000 (ทั้ง2 ประเภท))

การเลือกตั้ง ส.ว. ระบบสัดส่วน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
สมาชิกสภาจังหวัด
นายกเทศมนตรีเขตพิเศษ
สมาชิกสภาเมืองพิเศษ
นายกเทศมนตรีเมือง
สมาชิกสภาเมือง
นายกเทศมนตรี(เมือง/ตาบล)
สมาชิกสภา(เมือง/ตาบล)

150,000
35,000 + 25,000 × (N-1)
80,000
35,000
4,000
8,000
2,000
2,5000
800

250,000 (2 ประเภท)
ห้าม
ห้าม
ห้าม
ห้าม
ห้าม
ห้าม
ห้าม
ห้าม

หมายเหตุ : M = จานวนผู้สมัครในระบบแบ่งเขตในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
N = จานวนเขตคนเดียวของการเลือกตั้งส.ส.
3.1.5 ความผิดและโทษ15
ในประเทศญี่ปุ่น ความผิดเกี่ยวการเลือกตั้งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นโทษทางอาญา เป็นเรื่องของการกระทาที่ขาด
จริยธรรม รวมถึงการติดสินบน การฉ้อโกง และอื่นๆ

14

เรื่องเดียวกัน, หน้า 5 - 20.

15

เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-41 - 5-42.
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2) ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่เป็นโทษทางปกครอง เป็นเรื่องฝ่าฝืนกฎข้อบังคับที่
กาหนดไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น การแจก หรือการติดประกาศเอกสารหาเสียง
หรือฝ่าฝืนข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการจากัดจานวนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง
นอกจากจะมีบทลงโทษที่มีบัญญัติไว้เฉพาะในกฎหมายเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง
แล้ว ยังมีบทลงโทษเสริมที่ใช้กับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(1) การประกาศผลการเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น โมฆะและการตั ด สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
เนื่องจากการกระทาของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง (มาตรา 251
และ มาตารา 252 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง )
ผลการเลือกตั้งของผู้ สมัครจะถูกประกาศให้ไม่ชอบด้ว ยกฎหมายเมื่อบุคคลที่
ได้รับเลือกตั้งถูกพิสูจน์ว่าได้กระทาการที่เป็นความผิดที่เ กี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และบุคคลนั้นถูก
พิพากษาว่าเป็นผู้กระทาความผิด
โดยปกติผู้กระทาผิดจะถูกตัดสิทธิให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการออกเสียงและใน
การเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในอนาคตช่วงระยะเวลาหนึ่ง
(2) การประกาศผลการเลือกตั้งให้ เป็นโมฆะเนื่องจากความผิดที่เกี่ ยวกับการ
เลื อกตั้งที่กระทาโดยเจ้ าหน้ าที่รั ฐ หรือบุคคลอื่น (มาตรา 251- 4 กฎหมายการเลื อกตั้งตาแหน่ง
ทางการเมือง) ได้แก่ บุคคลผู้ดารงตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ ระดับท้องถิ่น หน่วยงานบริหาร
ระดับชาติ หน่วยงานบริหารระดับท้องถิ่น หน่วยงานไปรษณีย์ หรือรัฐวิสาหกิจ ของญี่ปุ่น ต่อมาหาก
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาในระบบแบ่งเขตภายใน 3 ปี หลังจาก
พ้นจากตาแหน่งข้างต้น และต่อมาพบว่าได้กระทาความผิดฐานติดสินบน หรือให้ผลประโยชน์แก่
บุคคลในเขตเลือกตั้ง และถูกศาลสั่งลงโทษ
(3) การลงโทษอื่นๆ เนื่องจากความผิดที่กระทาโดยผู้จัดการทั่วไปในการหาเสียง
เลื อกตั้ง นั กบั ญชีที่จั ดทาบั ญชีการหาเสี ยง ผู้ จัดการหาเสียงในระดับท้องถิ่น ญาติ หรือเลขาของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง (มาตรา 251-2 กฎหมายการเลือกตั้งตาแหน่งทางการเมือง )
เมื่อ ผู้ จั ดการทั่ว ไปในการหาเสี ยงเลื อกตั้ ง นัก บัญ ชีที่ จัด ทาบั ญชี การหาเสี ย ง
ผู้จัดการหาเสียงในระดับท้องถิ่น ญาติ หรือเลขาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง กระทาความผิดที่เกี่ยวข้องกับ
การเลื อกตั้ง เช่น การติดสิ น บน การให้ ผ ลประโยชน์โ ดยมิช อบ ฯลฯ หรือการละเมิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเงินทุนการเลือกตั้ง(ในกรณีของนักบัญชี ที่จัดทาบัญชีหาเสียง) และถูกคาพิพากษา ให้ผล
การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และจะถูกตัดสินให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งช่วงระยะเวลา
หนึ่ง
(4) การลงโทษอื่นๆ เนื่องจากการกระทาความผิดที่เกี่ยวกับการเลื อกตั้งโดย
ผู้จัดการหรือผู้บริหารขององค์กรที่ทาหน้าที่ห าเสียงเลือกตั้ง เมื่อผู้จัดการหรือผู้บริหารขององค์กร
กระทาความผิดที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การให้ สินบน การให้ผ ลประโยชน์อื่นๆ ฯลฯ และถูก
พิพากษาลงโทษ ผลการเลือกตั้งของบุคคลที่เกี่ยวกับข้องกับความผิดจะถูกประกาศให้เป็นโมฆะและ
ถูกตัดสินให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการเลือกตั้งช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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3.2 ประเทศสิงคโปร์
ในประเทศสิ งคโปร์ การเลื อกตั้งรัฐสภาให้ รวมถึงการเลื อกตั้งทั่ว ไปและการเลื อกตั้งซ่อม
รัฐสภามีวาระ 5 ปี แต่อาจจะให้มีการยุบสภาเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลา 5 ปีก็
ได้ โดยประธานาธิบดีใช้อานาจตามคาแนะนาของนายกรัฐมนตรี และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป
ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีการยุบสภา รัฐสภาของสิงคโปร์เป็นระบบสภาเดี่ยวและมีประเภท
สมาชิกรัฐสภา (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 3 ประเภท โดยแบ่งเป็น16
1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง (Elected MPs) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่มาจากการเลือกตั้งจะลงสมัครโดยรวมกันทั้งหมด และได้รับเลือกด้วยระบบหนึ่งคนหนึ่งเสียง โดย
ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากที่ได้รับ (ระบบนี้รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ “ระบบ first-pass-the-post”)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ลงสมัครเลือกตั้งอาจจะได้รับการเลือกในการเลือกตั้งแบบเขตเลือกตั้งแบบ
ผู้แทนเดียว (Single Member Constituencies - SMC) และการเลือกตั้งผู้แทนแบบกลุ่ม (Group
Representation Constituencies - GRC) การเลือกตั้งแบบเขตผู้แทนเดี่ยวจะมีผู้แทน 1 คน
ในขณะที่การเลือกตั้งผู้แทนแบบกลุ่มจะมีผู้แทน 3, 4, 5 หรือ 6 คน โดยหนึ่งในนั้นจะต้องมีผู้แทนจาก
สมาคมชาวมาเลย์ ชาวอินเดีย และผู้แทนจากประชาคมกลุ่มน้อยอื่นๆ โดยจุดประสงค์ของบทบัญญัติ
นี้เพื่อให้แน่ใจว่าชนกลุ่มน้อยมีผู้แทนในรัฐสภา
2) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบไม่สังกัดเขตการเลือกตั้ง ถูกเลือกจากผู้สมัครของพรรค
การเมืองที่ไม่ใช่พรรคจัดตั้งรัฐบาล โดยจะถูกได้รับเลือกโดยตัดสินระหว่างผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านที่
ลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปทั้งหมด
3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการแต่งตั้ง ต้องเป็นพลเมืองสิงคโปร์ที่ถูกเสนอชื่อโดย
คณะกรรมการพิเศษของรัฐสภาเพื่อการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี (Special Select Committee of
Parliament for appointment by the President) โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ไม่ต้องลงเลือกตั้ง โดยรัฐธรรมนูญให้มี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการแต่งตั้ง จานวน 9
คน

16
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3.2.1 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) จะออกประกาศแข่งขันการเลือกตั้ง ซึ่งวันที่มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งจะกาหนดให้หลังจาก 10 วันและไม่เกิน 56 วัน หลังจากมีการออกประกาศแข่งขันการ
เลือกตั้ง โดยผู้สมัครสามารถเริ่มต้น โฆษณาหาเสียงได้หลังจากที่มีการออกประกาศการแข่งขันการ
เลือกตั้งเป็นต้นไป
กิจกรรมที่สามารถกระทาได้ในการหาเสียง ได้แก่
- การไปเยี่ยมตามบ้าน
- การแจกแผ่นพับหรือใบปลิว
- การติดโปสเตอร์หรือแบนเนอร์(banner)17
- การหาเสียงผ่านการใช้ยานพาหนะรอบเมือง
- การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต (โดยต้องกระทาการตามกฎในการโฆษณาการเลือกตั้ง)
- การจัดการปราศรัยหรือการพบหารือ
แต่ไม่มีผู้สมัครผู้ใดที่จะได้รับอนุญาตให้การโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
หรือวารสาร หรือในที่สาธารณะ เว้นแต่ว่าผู้สมัครคนนั้นจะได้รับอนุญาตและปฏิบัติภายใต้การกากับ
ของเจ้าหน้าที่ (Returning Officer)
3.2.2 ช่วงระยะเวลาต้องห้ามหาเสียง (Cooling - Off Day) และกิจกรรมที่ห้ามกระทา
ช่ว งระยะเวลาต้ องห้ า มหาเสี ยง คือ วั นก่อนหน้าของวัน ที่มีการลงคะแนนเสี ย ง
เลือกตั้งจะถูกกาหนดให้เป็นวัน ต้องห้ามหาเสียงเลือกตั้ง ระหว่างช่วงเวลา 24 ชั่วโมง มีจุดมุ่งหมาย

17

"แบนเนอร์" ให้รวมถึง ธง ธงสีที่ใช้ประดับถนนหรืออาคาร ธงที่เป็นสัญลักษณ์หรือธงที่ใช้
ในการแสดงสัญลักษณ์ของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มหนึ่ง, Section 78 Parliamentary Elections Act
(Chapter 218)
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เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิจารณาถึงเหตุผลในประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาในช่วงการเลือกตั้งก่อนที่จะ
ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กิจกรรมที่ห้ามกระทาในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง มีดังนี้18
- ออกอากาศ หรือ แสดงการโฆษณาหาเสียงซึ่งยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย
- สารวจความคิดเห็น ไปเยี่ยมผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบ้าน และสถานที่ทางาน แต่การ
เข้าร่วมในพิธีศาสนาตามประเพณี การสักการะ หรือเข้าร่วมตามหน้าที่การทางาน การจ้างงาน ได้รับ
อนุญาตให้กระทาได้
- ติดเข็ม หรือถือหรือแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ทางการเมือง (เฉพาะผู้สมัครเท่านั้น
ที่ได้รับอนุญาตให้ติดเข็ม)
- จัดประชุมที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แต่มีข้อยกเว้น บางอย่างสาหรับกิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติในช่วงเวลาต้องห้ามหาเสียง
เลือกตั้ง ได้แก่
- การถ่ายทอดของพรรคการเมืองบนโทรทัศน์
- การรายงานข่าวบนหนังสื อพิมพ์ บนวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
เลือกตั้ง
- โปสเตอร์และป้ายโฆษณาที่ได้รับการอนุญาตและได้แสดงไว้แล้ว และการโฆษณา
บนอินเตอร์เน็ตที่ถูกกฎหมายที่ได้ถูกแสดงก่อนวันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
- หนังสือที่มีกาหนดเผยแพร่ไว้ก่อนแล้ว
- การส่งข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับการเมืองของบุคคลหนึ่งถึงอีกบุคคล บนพื้นฐานที่
ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ หรือทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น
- กิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที่ถูกกาหนดโดยรัฐมนตรี
ข้อยกเว้นข้างต้นให้กาหนดใช้ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วย เว้นแต่การถ่ายทอด
ของพรรคการเมืองในโทรทัศน์
18
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3.2.3 ช่วงวันเลือกตั้ง (Polling Day) สิ่งที่ห้ามกระทา
ในวันเลือกตั้งห้ามติดเข็ม เครื่องหมาย เครื่องประดับ ให้ของที่ระลึก ติดหรือแสดง
กลุ่มของสี ใบปลิวโฆษณา ประกาศ โปสเตอร์ หรือ สาเนาของใบลงคะแนนเสียง โดยบุคคล หรือ
รถยนต์ ยานพาหนะ เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการเมือง แต่ข้อห้ามดังกล่าว ไม่ใช้บังคับกับการติด
เข็มที่บ่งชี้ว่าเป็นกลุ่มของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง19
3.2.4 การหาเสียงโดยใช้ประกาศโฆษณาและแบนเนอร์
ในช่วงระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้บุคคลใดก็ตามแสดง หรือก่อให้มี
การแสดงในที่สาธารณะ 20ซึ่งโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครในการ
เลื อกตั้ง เว้น เสี ย แต่ว่ าบุ คคลผู้ นั้ น ได้ รับอานาจให้ ก ระทาการได้โ ดยการอนุญาตที่ออกภายใต้ ก ฎ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียง21 รัฐมนตรีอาจออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมการแสดงโปสเตอร์
และแบนเนอร์ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง กฎระเบียบดังกล่าวอาจอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ (Returning Officer)
กาหนดจานวนและขนาดของโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่จะใช้แสดงในการเลือกตั้งใด ๆ รวมถึงการ
กาหนดสถานที่ที่จะสามารถแสดงโปสเตอร์และป้ายโฆษณาเหล่านั้นได้22
สาหรับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเผยแพร่ในรูปแบบของการตีพิมพ์ ให้ระบุชื่อ
หรือที่อยู่ของผู้พิมพ์ และผู้เผยแพร่ ที่ด้านหน้าของเอกสารนั้น ถ้าเอกสารนั้นมีเพียงหน้าเดียว แต่ถ้า
เอกสารนั้นมีมากกว่า 1 หน้า ให้ระบุไว้ที่หน้าแรกกับหน้าสุดท้าย ส่วนการโฆษณาหาเสียงที่ ไม่ใช่ใน
รูปแบบของเอกสารตีพิมพ์ หรือในอินเตอร์เนต ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้เผยแพร่โดยประทับตรา
สลัก หรือทาเครื่องหมายให้เด่นชัด ไม่ให้ลบได้ และให้อ่านออกได้ บนพื้นผิวของสิ่งที่ใช้ในการโฆษณา
หาเสียงนั้น23 ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีออกกฎระเบียบโดยกาหนดรูปแบบและลักษณะรายละเอียดของชื่อ

19

Section 77 Parliamentary Elections Act (Chapter 218)

20

“แสดง” ในที่สถานที่สาธารณะ ให้รวมถึงการแสดงบนด้านนอกของยานพาหนะ (ไม่ว่ามี
กลไกขับเคลื่อนหรือไม่) ในสถานที่สาธารณะ, ข้อ 2 Parliamentary Elections (Election
Advertising) Regulations
21
22
23

ข้อ 9 Parliamentary Elections (Election Advertising) Regulations
Section 78 Parliamentary Elections Act (Chapter 218)
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และที่อยู่ของสานักพิมพ์ที่พิมพ์โฆษณาการเลือกตั้งใดๆ โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของการพิมพ์นั้น
และชื่อและที่อยู่ของบุคคลหรือผู้สั่งให้พิมพ์เผยแพร่ต้องรวมอยู่ในโฆษณาการเลือกตั้งนั้น24
ทันทีที่กระบวนการรับสมัครสิ้นสุดในวันสรรหา เจ้าหน้าที่ (Returning Officer)
จะต้องออกใบอนุญาตให้ผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครหรือผู้แทนการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคนเพื่อให้
อานาจในการแสดงโปสเตอร์และแบนเนอร์ในสถานที่สาธารณะใดๆ ในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัคร (แล้วแต่
กรณี) หรือกลุ่มของผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้ ง เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) อาจกาหนดเงื่อนไข
หรือข้อกาหนดที่เห็นสมควรในการออกใบอนุญาต ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขเกี่ยวกับ25
- ที่สาธารณะที่โปสเตอร์และแบนเนอร์ห้ามแสดง
- การกาจัดโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่ได้รับการอนุญาตให้แสดงในระยะเวลาที่
กาหนดหลังจากวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามที่ระบุไว้ใบอนุญาต
- ลักษณะที่โปสเตอร์และแบนเนอร์ห้ามแสดง และ
- จานวนสูงสุดของโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่ได้รับอนุญาตให้แสดงในเขตเลือกตั้ง
ในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือวันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง บุคคลใดก็ตาม
ซึ่งได้รับใบอนุญาต จะถือว่ามีความผิด ถ้าบุคคลนั้นกระทาการดังต่อไปนี้26
(1) แสดงหรื อ ท าให้ เ กิ ด การแสดง ในที่ ส าธารณะใด ๆ ภายในเขตเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง
โปสเตอร์ ห รื อแบนเนอร์ ใดๆ ภายหลั งจากช่ ว งระยะเวลาการรณรงค์ห าเสี ยงเลื อ กตั้ ง โดยไม่ ไ ด้
สอดคล้องกับข้อกาหนดในกฎระเบียบฉบับนี้หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต
(2) ปรับเปลี่ยนหรือ เปลี่ยนแปลง โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ใดๆ ซึ่งถูกแสดงอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว ในที่สาธารณะภายในเขตการเลื อกตั้งนั้นหลังจากช่ว งระยะเวลาการ
รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง หรือ
(3) ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง ลักษณะการแสดง หรือสถานที่ที่แสดง โปสเตอร์
หรือแบนเนอร์ใดๆ ซึ่งถูกแสดงอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วในที่สาธารณะภายในเขตการเลือกตั้ง
นั้นหลังจากช่วงระยะเวลาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
3.2.4.1 ขนาดและลักษณะ27
ขนาดของโปสเตอร์ต้องไม่ ใหญ่เกิน 1,750 มิลลิเมตร x 1,200 มิลลิเมตร
สาหรับการแสดงในกลุ่มผู้แทนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือ 850 มิลลิเมตร x 600 มิลลิเมตร
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สาหรับการแสดงต่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใดๆ นอกเหนือจากกลุ่มผู้แทนผู้มีสิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง
ส่วนแบนเนอร์ห้ามมิให้มีขนาดใหญ่กว่า 9 เมตรในด้านยาว และ 1.2 เมตร
ในด้านกว้าง แต่ไม่ใช้บังคับกับการแสดงแบนเนอร์ใด ๆ ในวันที่และสถานที่ที่มีการชุมนุมเลือกตั้งซึ่ง
จัดโดยผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัคร
3.2.4.2 จานวนของโปสเตอร์และแบนเนอร์
ในการเลือกตั้งใดๆ เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) จะต้อง กาหนดจานวน
สูงสุ ดของโปสเตอร์ และแบนเนอร์ ที่อาจถูก แสดงระหว่างช่วงการรณรงค์หาเสี ยงเลื อกตั้งส าหรับ
ผู้สมัครแต่ละคนหรือกลุ่มผู้สมัครในเขตเลือกตั้งที่ผู้สมัครหรือกลุ่มของผู้สมัครลงเลือกตั้ง(แล้วแต่กรณี)
และอาจจัดสรรอย่างเท่าเทียมกันระหว่างผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัครที่ลงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง(แล้วแต่
กรณี) ซึ่งจานวนสูงสุดของโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่อาจถูกแสดงในเขตการเลือกตั้ง โดยพิจารณาถึง
พื้นที่ของเขตการเลือกตั้งและจานวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น 28 แต่กรณี
ดังกล่าวไม่ห้ามหากเป็น โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ ใดๆ ที่แสดงในวันและสถานที่ที่มีการจัดการชุมนุม
เลือกตั้งใดๆ ที่จัดโดยผู้สมัครหรือกลุ่มผู้สมัคร หรือ โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ ใดๆ ที่สานักงานหรือใน
ห้องคณะกรรมการของผู้สมัครหรือกลุ่มของผู้สมัครหรือ ที่ทาการของพรรคการเมืองของผู้สมัครหรือ
กลุ่มผู้สมัคร เพียงแต่สถานที่ทางานหรือห้องนั้นจะต้องเป็นสานักงานหรือห้องคณะกรรมการของ
ผู้สมัคร กลุ่มผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง แล้วแต่กรณี ซึ่งมีการระบุชื่อผู้สมัครหรือผู้สมัครในกลุ่มหรือ
ชื่อพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง29
3.2.4.3 สถานที่และวิธีการปิดหรือติดตั้ง
สถานที่ แสดงโปสเตอร์ห รือแบนเนอร์ใด ๆ บนหรือในอาคาร พื้นที่ห รือ
ทรั พย์สิ น ใดๆ จะต้องได้รั บ อนุญาตอย่างเปิดเผยโดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร พื้นที่ หรือ
ทรัพย์สินนั้นก่อน30
ในส่วนของวิธีการปิดหรือติดโปสเตอร์หรือแบนเนอร์นั้นตามกฎข้อบังคับ
ของสิงคโปร์ สรุปได้ดังนี้
(1) ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงหรือทาให้เกิดการแสดงโดยวิธี การใด ๆ ระหว่างช่วง
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ เว้นแต่สาเนาของโปสเตอร์หรือรายละเอียดของ
โครงร่างหรือรูปวาดของแบนเนอร์ ได้ถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) โดยผู้สมัครหรือกลุ่ม
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ผู้สมัครหรือตัวแทนการเลือกตั้งของผู้สมัคร ก่อนหน้านั้นแล้ว และบุคคลนั้นได้รับการมอบอานาจที่
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดาเนินกิจกรรมการเลือกตั้ง31
(2) ห้ามมิให้ผู้ใดแสดงหรือทาให้เกิดให้มีการแสดงโปสเตอร์หรือแบนเนอร์
ใดๆ ระหว่างช่วงการรณรงค์ห าเสียงเลือกตั้ง มีลักษณะบดบังโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ที่ได้ถูกแสดงไว้
อยู่แล้ว32
(3) ห้ามมิให้ผู้ใดเขียน วาด จารึก หรือพรรณนาโฆษณาการเลือกตั้งใด ๆ
โดยตรงลงบนถนน ทางเท้า อาคาร ยานพาหนะ เรือ ป้ายสาหรับปิดประกาศ33
(4) ห้ ามมิให้ บุคคลใดแสดงหรือทาให้ เกิด การแสดงในที่ส าธารณะใด ๆ
ระหว่างช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ เว้นแต่ได้มีการประทับตราที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) ซึ่งมีเครื่องหมายอย่างเป็นทางการ บนโปสเตอร์หรือแบนเนอร์นั้น แต่
ข้อกาหนดนี้ไม่บังคับใช้กับการแสดง34
- โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ใดๆ ในวันที่และสถานที่ที่มีการจัดการชุมนุม
เลือกตั้งใดๆ โดยหรือในนามของผู้สมัครหรือกลุ่มของผู้สมัคร และ
- โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ใดๆ หรือเนื้อหา โดยวิธีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์
การส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์บนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าอินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์หรือรูปถ่ายของ
โปสเตอร์หรือแบนเนอร์หรือเนื้อหา หรือ การตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือวารสาร
3.2.4.4 สถานที่ต้องห้าม
(1) ในช่วงการรณรงค์หาเสียงห้ามมิให้บุคคลใด แสดงหรือทาให้เกิดการ
แสดงโปสเตอร์หรือแบนเนอร์โดยการปะติด การเจาะ หรือ มิฉะนั้นการประทับตรา (แต่ไม่ห้ามการ
แขวน) บริเวณ35
- เสาไฟหรือไฟจราจร
- ตู้ไปรษณีย์ ตู้โทรศัพท์ใดๆ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่เป็นของ the Public
Utilities Board หรือ the Info-communications Development Authority of Singapore ผู้
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ได้รับสัมปทานไฟฟ้าเพื่อการสาธารณะ ผู้ได้รับสัมปทานก๊าซเพื่อการสาธารณะ ผู้ได้รับสัมปทานการ
สื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการสาธารณะ หรือผู้ได้รับสัมปทานไปรษณีย์เพื่อการสาธารณะ
- พื้นที่ พื้นที่ว่างหรืออาคารใดๆ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดย Land
Transport Authority of Singapore สาหรับเชื่อมต่อกับการขนส่งสาธารณะแบบรวดเร็ว
- ผนังที่มีการทาสีหรือส่วนหนึ่งส่วนของอาคารที่มีการทาสี ซึ่งอยู่ติดกับ
ถนนสาธารณะ หรือ
- ต้นไม้หรือโครงสร้างใด บนหรือข้างถนนสาธารณะใด ๆ
(2) ห้ ามมิใ ห้ ผู้ ใดแสดงหรือ ก่อให้ เกิด การแสดงโปสเตอร์ ห รื อแบนเนอร์
ระหว่างระยะเวลาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในรัศมี 200 เมตรหรือระยะที่สั้นกว่าระยะดังกล่าวจาก
หน่วยเลือกตั้งใด ๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) อาจระบุระยะที่สั้นกว่าโดยพิจารณาจาก
พื้นที่ของเขตการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกนั้นตั้งตั้งอยู่ 36
เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอานาจ หรือ
เจ้าหน้าที่ตารวจในเครื่องแบบ อาจจะทาให้หมดไป ทาลาย หรือกาจัด โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ใดๆ ที่
ถู ก แสดงในลั ก ษณะที่ ขั ด กั บ บทบั ญ ญั ติ ใ ดๆ ก็ ต ามของกฎข้ อ บั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วกั บ การหาเสี ย ง หรื อ
ข้อกาหนดหรือเงือ่ นไขใดๆ ที่อยู่ในการอนุญาตที่ออกภายใต้กฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการหาเสียง37
3.2.5 สภาพบังคับและโทษ
(1) ผู้ใดก็ตามกระทาการขัดกับกฎหมาย Parliamentary Elections Act
(Chapter 218) ถือว่ามีความผิดและต้องถูกพิพากษาลงโทษโดยศาลแขวง ให้ปรับไม่เกิน $ 2,000
และถูกเพิกถอนสิทธิ เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ศาลพิพากษาลงโทษ จากการเป็นผู้มีสิทธิ
เลื อกตั้ง หรื อออกเสี ย งในการลงคะแนนเลื อกตั้งครั้ง ใดก็ตาม หรือจากการเป็น ผู้ ถูกเลื อกให้ เป็น
ประธานหรือสมาชิกของรัฐสภาและถ้าบุคคลนั้นได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกของรัฐสภาก็ให้ถือการ
เลือกตั้งของบุคคลนั้นว่างลงนับตั้งแต่วันที่ถูกพิพากษาลงโทษ38
(2) ผู้สมัครซึ่งไม่ได้ระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้พิมพ์ หรือผู้เผยแพร่ในประกาศ ป้าย หรือ
เอกสารในรูปแบบของการตีพิมพ์ ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันก่อน
วันเลือกตั้ง ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิเป็นระยะเวลา 7 ปี นับจากวันที่ศาลพิพากษาลงโทษ จากการ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือออกเสียงในการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งใดก็ตาม หรือจากการเป็นผู้ถูกเลือกให้
เป็นประธานหรือสมาชิกของรัฐสภา หรือจากการได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของผู้สมัคร และถ้า
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Section 79 Parliamentary Elections Act (Chapter 218)

46
บุคคลนั้นได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกของรัฐสภาก็ให้ถือการเลือกตั้งของบุคคลนั้นว่างลงนับตั้งแต่
วันที่ถูกพิพากษาลงโทษ39
(3) ผู้ใดก็ตามกระทาความผิด ตามกฎข้อบังคับที่รัฐมนตรีออกเพื่อควบคุมการแสดง
โปสเตอร์และแบนเนอร์ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ต้องถูกพิพากษาลงโทษปรับไม่เกิน $ 1,000 หรือจาคุกไม่
เกิน 12 เดือน โดยให้ถือเป็นความผิดที่สามารถถูกจับกุมได้ ในความหมายของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 2010 (พระราชบัญญัติ 15 ของ 2010)40
(4) ผู้ใดก็ตามที่รับรู้ที่จะให้ เผยแพร่หรือรับรู้ที่จะทาให้เกิดหรืออนุญาตให้ เผยแพร่
การโฆษณาการเลือกตั้งใด ๆ ในหมู่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใด ๆ ในเขตเลือกตั้ง หรือรับรู้ที่จะแสดงหรือรับรู้ที่
จะทาให้เกิดหรืออนุญาตที่จะให้แสดงโฆษณาการเลือกตั้งใดๆ บนยานพาหนะ วัตถุ หรือโครงสร้าง
ใดๆ ภายในเขตการเลือกตั้งหรือข้างเคียงเขตการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่มีการลงคะแนนเสียงในการ
เลือกตั้งหรือวันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้ง ต้องถูกพิพากษาลงโทษโดยศาล
แขวง โดยเป็นการปรับไม่เกิน $ 1,000 หรือจาคุกไม่เกิน 12 เดือนหรือทั้งจาทั้งปรับ โดยให้ถือเป็น
ความผิดที่สามารถถูกจับกุมได้ ในความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2010
(พระราชบัญญัติ 15 ของ 2010)41
3.3 ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่ ง เศสเป็ น ประเทศที่ มี ก ารปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยที่ เ ป็ น ระบบกึ่ ง
ประธานาธิบ ดีกึ่งรัฐ สภา กล่ าวคือ เป็นระบบผสมระหว่างระบบรัฐ สภาและระบบประธานาธิบดี
(Semi – Presidential and Parliamentary System) ที่ทาให้ระบบการเมืองฝรั่งเศสเป็นระบบกึ่ง
ประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา เพราะประธานาธิบดีฝรั่งเศสมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดย
ดารงตาแหน่งคราวละ 5 ปี และมีอานาจทางการเมืองที่แท้จริง เช่น อานาจควบคุมนโยบายที่สาคัญ
ของรัฐบาล 42 ปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสปกครองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐที่ 5 ที่ประกาศใช้เมื่อ
ค.ศ.1958 ซึ่งได้กาหนดให้ วุฒิสมาชิก (Les Sénateurs) นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ส่วน

39

Elections Department of Singapore, Handbook for Parliamentary Election
Candidates 2011, Issue 1.0, Page 49 [Online], 17 July 2013. Available from:
www.eld.gov.sg/candidates_handbook.html
40

Section 78 Parliamentary Elections Act (Chapter 218)
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Section 78 B Parliamentary Elections Act (Chapter 218)
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หน้า 268.

วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กรุงเทพมหานคร : แสวงสุทธิการพิมพ์, 2530,

47
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Les Députés) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน43 อยู่ในตาแหน่ง
คราวละ 5 ปี จานวนผู้แทนทั้งหมดมีประมาณ 500 คน จานวนอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ
จานวนเขตเลือกตั้ง44
เป็นที่น่าสังเกตว่าหลักการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศฝรั่งเศสมิได้ถูกกาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญของประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทย หากแต่สาระสาคัญจะถูกกาหนดไว้ในรัฐบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝรั่งเศสอยู่ภายใต้หลัก “หนึ่งคนหนึ่ง
เสียง” (One man One Vote – Un homme une voix) โดยกาหนดให้เป็นการเลือกตั้งเสียงข้าง
มาก 2 รอบ (มาตรา L. 123 ประมวลกฎหมายเลือกตังฝรั่งเศส) อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาด คือ ได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นก็จะเป็นผู้
ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งรอบแรกเลย แต่หากในรอบแรกไม่มีผู้สมัครที่ได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาด
ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก จะต้องมาแข่งขันกันอีกในรอบที่สอง ซึ่งในรอบที่สองนี้ ผู้ที่
ได้คะแนนเสี ย งข้างมากสั มพัทธ์ กล่ าวคือ ได้รั บคะแนนสู งสุ ดมากกว่าผู้ ส มัครอี กรายหนึ่งก็เพีย ง
พอที่จะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งแล้ว (มาตรา L. 126 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) ทั้งนี้ การจัดการ
เลือกตั้งจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกาหนดเวลาวันเดียวเท่านั้น (มาตรา L. 54 ประมวล
กฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) และการเลือกตั้งจะกระทาในวันอาทิตย์ (มาตรา L. 55 ประมวลกฎหมาย
เลือกตั้งฝรั่งเศส) ในกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้งในรอบที่สอง การเลือกตั้งในรอบที่สองนี้จะต้องกระทาใน
วันอาทิตย์ถัดไปจากการเลือกตั้งในรอบแรก (มาตรา L. 56 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) 45
3.3.1 การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
การหาสียงจะมีทั้งแบบลายลักษณ์อักษร เช่น แผ่นปิด ใบปลิว รวมทั้งรูปภาพและ
นโยบายของผู้สมัคร และการหาเสียงด้วยวาจา เช่น การชุมนุมกัน (Meeting) การหาเสียงตามบ้าน
(porte à porte ) การหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ (Campaigne radio - télévisée) โดยกาหนดเวลา

43

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ, หน้า 4-1 - 4-2.
44

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์, การเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง , (กรุงเทพฯ:
บริษัท สานักพิมพ์ดวงกมล จากัด), หน้า 5.
45

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ, หน้า 4-3.

48
ให้ผู้สมัครแถลงนโยบายทางวิทยุโทรทัศน์ (Temps de parole)46 ซึ่งข้อห้ามและข้อจากัดที่กาหนด
ไว้ในประมวลกฎหมายเลือกตั้งอันเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้น ให้บังคับใช้กับข้อความหรือ
การปิ ดประกาศโฆษณาทุ กประการที่มีลั ก ษณะเป็ นการโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้งซึ่ งได้เผยแพร่ใ ห้
สาธารณชนรับทราบไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย47
ก่อนวันเลือกตั้งยี่สิบวัน ให้มีคณะกรรมการประจาเขตเลือกตั้งเพื่อทาหน้าที่ดูแลการ
ส่งและแจกจ่ายเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยให้สภาแห่งรัฐมีอานาจออก
รัฐกฤษฎีกากาหนดองค์ประกอบและเงื่อนไขการทาหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว และให้ผู้สมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ส่ ง ตั ว แทนหนึ่ ง คนเข้ า มาท างานร่ ว มกั บ คณะกรรมการในฐานะที่ ป รึ ก ษาซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ห้
ความเห็น(มาตรา L. 166 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) 48 และให้คณะกรรมการเริ่มปฏิบัติ
หน้าที่อย่างช้าที่สุดในวันที่เริ่มให้มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการชุดนี้อาจทาหน้าที่ในเขต
พื้นที่เลือกตั้งเขตอื่นไปพร้อมกันด้วย รวมถึงทาหน้าที่ในการเลือกตั้งประเภทอื่นด้วย 49 คณะกรรมการ
ประจาเขตเลือกตั้งจะจัดส่งประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับการเลือกตั้งในแต่ละรายและ
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ซึ่งมีขนาดระหว่ าง 60-80 กรัมต่อตารางเมตร และมีความยาว
ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร ทั้งนี้ ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังกล่าวนั้น ต้องมีขนาดและรูปแบบ
ตามที่กาหนดไว้50
ค่าใช้จ่ ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของคณะกรรมการประจาเขต
เลื อ กตั้ ง ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามมาตรา L.166 รวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยอั น เป็ น ผลมาจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ ให้รัฐเป็นผู้รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครรับการเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงอย่าง
น้อย 5 % ของจานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งคนนั้นได้รับเงินคืน

46

สุภาภรณ์ อาภาวัชรุตม์, การเลือกตั้งในประเทศฝรั่งเศสพร้อมศัพท์เลือกตั้ง, หน้า 26
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มาตรา L. 48-1 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

48

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของไทยและต่างประเทศ, หน้า 4-5.
49

มาตรา R. 31 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

50

มาตรา R. 29 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

49
สาหรับค่ากระดาษ ค่าพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ประกาศเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปิดประกาศ ที่ได้ชาระไปแล้ว51
3.3.2 ระยะเวลาต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้เริ่มมีขึ้นได้อย่างน้อยภายในกาหนดเวลา 20 วัน ก่อน
วันที่กาหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง (มาตรา L. 164 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) ซึ่งการกาหนดวัน
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสจะกระทาโดยรัฐกฤษฎีกา (Le décret เทียบได้กับพระราช
กฤษฎี ก าของไทย) ส่ ว นการเลื อ กตั้ ง จะก าหนดให้ เ ป็ น วั น ใดนั้ น โดยหลั ก แล้ ว การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะถูกกาหนดให้มีขึ้นในเดือนมีนาคม ในขณะที่รัฐธรรมนูญกาหนดให้สภา
ผู้แทนราษฎรหมดวาระเป็นการทั่วไปในวันอังคารที่สามของเดือนมิถุนายนในปีที่ 5 นับจากปีที่มีการ
เลือกตั้งดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องดาเนินการภายใน 60
วัน ก่อนหมดวาระของสภา (มาตรา L.O. 122 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) ซึ่งจะอยู่ในช่วง
ประมาณเดือนมีนาคมพอดี แต่การประกาศรัฐกฤษฎีกากาหนดวันเลือกตั้งจะต้องประกาศล่วงหน้า
ประมาณ 7 สัปดาห์ เพราะกฎหมายกาหนดให้การเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7
หลังจากประกาศรัฐกฤษฎีกากาหนดวันเลือกตั้ง (มาตรา L. 173 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นการยุบสภา ทาให้วาระของสภาผู้แทนราษฎรหมดลงก่อนกาหนดเวลา
จะต้องดาเนินการเลือกตั้งภายในกาหนดเวลา 20 ถึง 40 วัน นับจากวันที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎร
(มาตรา 12 รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสปี 1958)52
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเริ่มต้นขึ้นนับแต่วันจันทร์ที่สองก่อนวันเลือกตั้ง และจะ
สิ้นสุดลงในช่วงเที่ยงคืนก่อนวันเลือกตั้ง สาหรับการเลือกตั้งรอบที่สองนั้น การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
จะเริ่มขึ้นในวันถัดจากวันเลือกตั้งรอบแรก และจะสิ้นสุดลงในวันช่วงเที่ยงคืนก่อนวันเลือกตั้งรอบ
สอง53 ในประเทศฝรั่งเศสมีข้อห้ามที่เกี่ยวกับระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
1) นับแต่เวลาเที่ยงคืนของวันก่อนวันเลือกตั้ง

51

มาตรา L.167 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

52

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ, หน้า 4-3 - 4-4.
53

มาตรา R. 26 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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- ห้ามมิให้มีการแจกจ่าย เผยแพร่เอกสาร ป้ายโฆษณา หรือเอกสารอื่นใด54
- ห้ามมิให้แจกจ่าย หรือทาการแจกจ่ายเผยแพร่ ข้อความหรือเอกสารใดอันมี
ลักษณะเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้สาธารณชนรับทราบไม่ว่าด้ว ยวิธีการใดก็ตาม
รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์55
- ห้ามมิให้มีการใช้โทรศัพท์หรือระบบตอบรับอัตโนมัติ เพื่อชักชวนให้บุคคลใด
ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งคนใด56
2) ในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนจะถึงวันแรกของเดือนที่มีการเลือกตั้ง จนกระทั่ง
ถึงวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้น
- ห้ามมิให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งคนใดโทรศัพท์หรือใช้โทรศัพท์ไปยังบุคคลใดเพื่อให้
บุคคลนั้นทราบถึงบัญชีรายชื่อผู้สมัคร หรือเพื่อประโยชน์ของตน57
- ห้ามมิให้ติดประกาศโฆษณาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกชนิดนอกพื้นที่ที่กาหนด หรือ
ติดประกาศในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สาหรับผู้สมัครรายอื่น ซึ่งรวมถึงกรณีการติ ดประกาศนอกแผ่นป้ายที่
จัดเตรียมไว้สาหรับการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ58
- ห้ ามมิให้ ใช้ประกาศโฆษณาทางสื่ อ มวลชน หรือการโฆษณาสื่ อสารด้ว ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการกระจายเสียงวิทยุ หรือโทรทัศน์ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
และนับแต่วันแรกของเดือนที่หกก่อนเดือนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ข้อห้ามนี้ไม่นามาใช้
บังคับกับการแนะนาตัวผู้สมัครโดยผู้สมัครเอง หรือโดยใช้งบประมาณของผู้สมัคร59
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มาตรา L. 49 วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

55

มาตรา L. 49 วรรคสอง ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

56

มาตรา L. 49-1 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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มาตรา L. 50-1 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

58

มาตรา L. 51 วรรคท้าย ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

59

มาตรา L. 52-1 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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3.3.3 การหาเสียงโดยใช้ประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ในช่ว งหาเสี ยงเลือกตั้งขนาดของประกาศหรือป้ายหาเสี ยงเลือกตั้งซึ่งผู้ สมัครรับ
เลือกตั้งจะสามารถนาไปติดยังสถานที่หรือพื้นที่พิเศษที่มีการจัดตรียมไว้ให้ ตลอดจนขนาดของแผ่น
ปลิวหาเสียงเลือกตั้งที่จะจัดพิมพ์และส่งไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะถูกกาหนดโดยรัฐกฤษฎีกา และห้ามมิ
ให้พิมพ์และใช้ประกาศการเลือกตั้ง หรือป้ายโฆษณาอื่น ไม่ว่าจะเป็นประกาศ ป้ายโฆษณาในรูปแบบ
ใด ทั้งนี้ สภาแห่ งรั ฐ มีอานาจออกรัฐ กฤษฎี กากาหนดจานวนและขนาดของป้า ยโฆษณาหาเสี ย ง
เลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละรายจะสามารถติดได้ในพื้นที่ที่กาหนดและบนแผ่นป้ายที่จัดเตรียม
ไว้ รวมถึงจานวนและขนาดของประกาศการเลือกตั้ง (มาตรา L. 165 ประมวลกฎหมายเลือกตั้ง
ฝรั่งเศส)60
3.3.3.1 ขนาดและลักษณะ61
- ห้ามมิให้ใช้ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งหรือประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่มีสี (ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาติ) สามสีรวมกัน (คือ สีน้าเงิน สีขาว และสีแดง) เว้นแต่จะเป็นประกาศ
ที่ตีพิมพ์ขึ้นโดยมีสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดการเมืองหนึ่ง ข้อห้ามนี้ในประเทศ
ฝรั่งเศสมีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้คณะการเมืองใดๆนาสีของธงชาติมาอวดอ้างเป็นประโยชน์แก่ตัว62
- ป้ายโฆษณาหาเสียงจะต้องมีขนาดกว้างไม่เกิน 594 มิลลิเมตร และสูงไม่
เกิน 841 มิลลิเมตร (มาตรา R. 27 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส)
3.3.3.2 สถานที่และวิธีการปิดหรือติดตั้ง
ในระหว่างช่วงฤดูกาลเลือกตั้งให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่หรือพื้นที่พิเศษ
(emplacements spéciaux) สงวนหรือสารองไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ปิดประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนหรือผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะได้รับการจัดสรรพื้นที่สาหรับติด

60
61
62

เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-4 – 4-5.
เรื่องเดียวกัน,หน้า 4-5.

เดือน บุนนาค และ ไพโรจน์ ชัยนาม, คาอธิบายกฎหมายรัฐธรรมนูญ (รวมทั้งกฎหมาย
การเลือกตั้งด้วย) ภาค 2 รัฐธรรมนูญสยาม, (พระนคร: โรงพิมพ์นิติสาส์น, 2477), หน้า 173.
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ประกาศโฆษณาหาเสีย งเลื อกตั้งโดยเท่าเทียมกันในพื้นที่ที่กาหนดไว้ 63 (มาตรา L.51 ประมวล
กฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส) โดยจานวนของสถานที่หรือพื้นที่พิเศษที่เทศบาลจะต้องจัดเตรียมนี้ขึ้นอยู่
กับจ านวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เช่น จานวนสถานที่ที่ใช้สาหรับติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
นอกเหนือไปจากสถานที่ที่จัดไว้ข้างหน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปดังต่อไปนี้64
- จานวน 5 แห่งสาหรับเทศบาลที่มีจานวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งเท่ากับหรือ
น้อยกว่า 500 คน
- จานวน 10 แห่งสาหรับกรณีอื่นๆ และให้เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งต่อจานวนผู้
ออกเสียงเลือกตั้ง 3,000 คน หรือตามสัดส่วนของจานวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งมากกว่า 2,000 คนใน
เขตเทศบาลที่มีจานวนผู้ออกเสียงเลือกตั้งมากกว่า 5,000 คน (มาตรา R. 28 ประมวลกฎหมาย
เลือกตั้งฝรั่งเศส)
สาหรับการเลือกตั้งซึ่งบังคับให้ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร ให้หน่วยงานผู้รับ
สมัครเป็นผู้กาหนดสถานที่ที่ใช้สาหรับติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงโดยใช้วิธีการจับสลาก สาหรับการ
ออกเสียงลงคะแนนรอบสอง ให้นาวิธีการเดียวกันกับการเลือกตั้งรอบแรกมาใช้บังคับกับผู้สมัครรับ
เลือกตั้งที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในกรณีอื่นๆ การยื่นคาขอให้กระทา ณ ที่ทาการเทศบาลในเวลา
เที่ยงวันของวันพุธก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ละรอบเป็นอย่างช้า และให้จัดสถานที่ที่ใช้
สาหรับติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงตามลาดับการยื่นคาขอต่อเทศบาล65

63

เดือน บุนนาค และ ไพโรจน์ ชัย นาม ได้มีความเห็นสาหรับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใน
อดีตที่ผ่านมาว่า “รอบ ๆ สนามหลวงซึ่งเป็นสถานที่ทาการเลือกตั้ง ผู้แทนของจังหวัดพระนคร มี
ประกาศโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรไว้รอบๆ ไม่สู้จะเป็นระเบียบเรียบร้อย และเห็น
ว่าวิธีการของประเทศฝรั่งเศสตามกฎหมายลงวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1914 บังคับให้การประกาศ
โฆษณาเช่นนี้ต้องปิดไว้ ณ สถานที่พิเศษซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ให้สาหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกๆคน
เท่าๆกัน น่าจะเป็นประโยชน์มากสาหรับประเทศสยามต่อไปในภายภาคหน้ามาก” , เรื่องเดียวกัน,
หน้า 174.
64

เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, รายงานการวิจัย การศึกษาพัฒนาการของหลักกฎหมายเลือกตั้ง
ของประเทศไทยและต่างประเทศ, หน้า 4-4.
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มาตรา R. 28 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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3.3.3.3 สถานที่ต้องห้าม
ในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันแรกของเดือนที่มีการเลือกตั้งจนถึงวันที่มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ห้ามมิให้ติดประกาศโฆษณาที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกชนิดนอกพื้นที่ที่
กาหนด หรือติดประกาศในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้สาหรับผู้สมัครรายอื่น ซึ่งรวมถึงกรณีการติดประกาศ
นอกแผ่นป้ายที่จัดเตรียมไว้สาหรับการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ66
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง แผ่นประกาศ หรือใบปลิวติดประกาศ บัตร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ได้ประทับตราหรือแจกจ่ายเพื่อสนับสนุนผู้สมัครรับการเลือกตั้งคนใด ที่ได้
ปิดหรือได้แจกจ่ายในบริเวณเขตพื้นที่ที่ผู้สมัครไม่อาจกระทาได้เนื่องจากจะเป็นการกระทาที่ฝ่าฝืน
มาตรา L.156วรรคหนึ่ง (มาตรา L. 156 ห้ามมิให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งลงสมัครได้เกินกว่า 1 เขต
เลือกตั้ง) นั้น ให้ถอนหรือเอาออกเสีย67
3.3.4 สภาพบังคับและโทษ
หากผู้สมัคร หรือผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่น
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจะมีโทษดังต่อไปนี้
(1) ให้ได้รับโทษปรับเป็นเงิน 9,000 ยูโร หาก68
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดใช้หรืออาจจะใช้ป้ายประกาศโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ไปเพื่อวัตถุป ระสงค์ที่นอกเหนื อจากการหาเสียงเลือกตั้ง การปกป้องหรือคุ้มกันสถานะความเป็น
ผู้สมัครและกาหนดการ หรือการแสดงความขอบคุณ หรือการสละสิทธิ
- ผู้สมัครรับการเลือกตั้งคนใดให้บุคคลอื่นใช้พื้นที่ที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะเพื่อการ
ปิดประกาศข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
- ผู้ใดปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ผู้สมัครรับเลือกตั้งติดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนอกพื้นที่ที่กาหนดไว้ให้
หรือติดบริเวณพื้นที่สาหรับผู้สมัครรายอื่น หรือนอกแผ่นป้ายที่จัดเตรียมไว้ให้
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มาตรา L. 51 วรรคท้าย ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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มาตรา L. 170 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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มาตรา L. 90 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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(2) ผู้พิมพ์ที่กระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งมาตรา R.27 ประมวลกฎหมายเลือกตั้ง
ฝรั่งเศส โดยจัดทาป้ายประกาศโฆษณา ใบปลิว แผ่นพับ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง อันประกอบด้วยสีทั้ง
สามสี ต่อไปนี้คือ สีฟ้า สีขาว และสีแดง เว้นแต่เป็นการทาสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองหรือกลุ่มทาง
การเมือง ต้องระวางโทษปรับในชั้นที่สี่ตามที่กาหนดไว้สาหรับการกระทาละเมิด69
(3) ให้ได้รับโทษปรับเป็นเงิน 3,750 ยูโร หรือ จาคุก 3 เดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากผู้สมัครหาเสียงนอกเวลาที่กฎหมายกาหนด หรือ จัดทาประกาศ หรือป้าย มีขนาด และจานวน
รูปแบบ ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย70
(4) ผู้สมัครรับการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียว (scrutin uninominal) หรือ
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ (scrutin de liste) ที่ได้รับประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นไปตามคาขอ
หรือมีข้อตกลงกันอย่างชัดแจ้ง ในการปิดป้ายประกาศหรือโฆษณาในเชิงพาณิชย์ โดยฝ่าฝืนไม่ปิด
ประกาศในสถานที่ที่กาหนดไว้ให้ ตามมาตรา L.51 และ L.52-1ต้องระวางโทษปรับเป็นเงิน 3,750
ยูโร และจาคุก 1 ปี หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง71

69

มาตรา R. 95 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

70

มาตรา L. 168 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส

71

มาตรา L. 113 ประมวลกฎหมายเลือกตั้งฝรั่งเศส
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3.4 ตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งในต่างประเทศ

หลักเกณฑ์ที่สาคัญ

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฝรั่งเศส

ช่ ว งเวลาต้ อ งห้ า มหา กฎหมายอนุ ญ าตให้ มี
เสียงเลือกตั้ง
การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่
วั น ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศ
รายชื่ อ ผู้ ล งสมั ค รรั บ
เลื อ กตั้ ง จนกระทั่ ง ถึ ง
วันก่อนที่มีการเลือกตั้ง

ระหว่ า งช่ ว งเวลา 24
ชั่ ว โมง ของวั น ก่ อ น
หน้ าข อง วั น ที่ มี กา ร
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
จะถูกกาหนดให้เป็นวัน
ต้ อ ง ห้ า ม ห า เ สี ย ง
เลือกตั้ง

แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
ซึ่งมีข้อห้ามที่ต่างไปใน
แต่ละช่วงเวลา ได้แก่
- นับแต่เวลาเที่ยงคืน
ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
- ในช่วงระยะเวลาหก
เดือนก่อนจะถึงวันแรก
ข อ ง เ ดื อ น ที่ มี ก า ร
เลื อกตั้ง จนกระทั่งถึง
วั น ที่ มี ก ารลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งนั้น
( ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
กิจกรรมที่ห้ ามกระทา
แต่ละช่วงเวลา ผู้เขียน
ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นหั ว ข้ อ
3.3.2)

ข้ อ จ ากั ด ด้ า นขนาด โปสเตอร์ที่ใช้ในการหา
ข อ ง ป ร ะ ก า ศ / ป้ า ย เ สี ย ง ต้ อ ง มี ข น า ด
โ ฆ ษ ณ า ห า เ สี ย ง 42×42 เซนติเมตร
เลือกตั้ง

- โปสเตอร์ต้องไม่ ใหญ่
เกิ น 1,750 มิ ล ลิ เ มตร
x1,200 มิลลิเมตร
- ส่วนแบนเนอร์ห้ามมิ
ให้ ย าว กว่ า 9 เมตร
แ ล ะ ก ว้ า ง เ กิ น 1.2
เมตร

ป้ายโฆษณาหาเสียง
จะต้องมีขนาดกว้างไม่
เกิน 594 มิลลิเมตร
และสูงไม่เกิน 841
มิลลิเมตร

56

หลักเกณฑ์ที่สาคัญ

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

ฝรั่งเศส

ข้ อ จ ากั ด ด้ า นจ านวน
ข อ ง ป ร ะ ก า ศ / ป้ า ย
โ ฆ ษ ณ า ห า เ สี ย ง
เลือกตั้ง

ขึ้ น อยู่ กั บ การเลื อ ก
ตั้ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
โปรดดูตารางในหัวข้อ
3.1.4.2

ให้เจ้าหน้าที่กาหนดโดย
พิ จ ารณาถึ ง พื้ น ที่ ข อง
เขตการเลื อ กตั้ ง และ
จ า น ว น ผู้ มี สิ ท ธิ์
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ในเขตเลือกตั้งนั้น

ขึ้ น อยู่ กั บ สถานที่ ที่ รั ฐ
จั ด เตรี ย มไว้ ใ ห้ ต าม
จ านวนประชากรผู้ มี
สิทธิเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
- จ า น ว น 5 แ ห่ ง
ส าหรั บ เทศบาลที่ มี
จ า น ว น ผู้ อ อ ก เ สี ย ง
เลื อ กตั้ ง เท่ า กั บ หรื อ
น้อยกว่า 500 คน
- จ านวน 10 แห่ ง
สาหรับกรณีอื่นๆ และ
ให้เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งต่อ
จ า น ว น ผู้ อ อ ก เ สี ย ง
เ ลื อ ก ตั้ ง 3,000 ค น
หรื อ ตามสั ด ส่ ว นของ
จ า น ว น ผู้ อ อ ก เ สี ย ง
เ ลื อ ก ตั้ ง ม า ก ก ว่ า
2,000 ค น ใ น เ ข ต
เทศบาลที่ มี จ านวนผู้
อ อ ก เ สี ย ง เ ลื อ ก ตั้ ง
มากกว่า 5,000 คน
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หลักเกณฑ์ที่สาคัญ

ญี่ปุ่น

สิงคโปร์

สถานที่ ปิ ด ประกาศ/ ให้ติดไว้บริเวณสถานที่ การแสดงโปสเตอร์หรือ
ป้ายหาเสียง
ที่รฐั จัดไว้ให้
แบนเนอร์ใด ๆ บนหรือ
ในอาคาร พื้ น ที่ ห รื อ
ทรัพย์สินใดๆ ต้องได้รับ
อนุ ญ าตอย่ า งเปิ ด เผย
โ ด ย เ จ้ า ข อ ง ห รื อ ผู้
ครอบครองก่ อ น และ
ห้ า ม มิ ใ ห้ แ ส ด ง ใ น ที่
สาธารณะใด ๆ ในช่ว ง
หาเสียงเลือกตั้ง เว้นแต่
ได้ มี ก ารประทั บ ตราที่
ออกโดยเจ้าหน้าที่ บน
โปสเตอร์หรือแบนเนอร์
นั้นแล้ว

ฝรั่งเศส
ห้ า มมิ ใ ห้ ติ ด ประกาศ
โฆษณาที่ เ กี่ ย วกั บ การ
เลื อ กตั้ ง ทุ ก ชนิ ด นอก
พื้นที่ที่รัฐกาหนด หรือ
ติ ด ประกาศในพื้ น ที่ ที่
จั ด เตรี ย มไว้ ส าหรั บ
ผู้สมัครรายอื่น

บทที่ 4
กฎหมายเลือกตัง้ เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งในประเทศไทย
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองถือว่าเป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองไปยังประชาชนผู้มีสิทธิเลื อกตั้งในฐานะผู้รับสารให้
สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดให้เข้ามาบริหารประเทศ การโฆษณาหา
เสียงจึงถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งมีความจาเป็นต่อผู้สมัครและพรรคการเมืองในช่วงเลือกตั้ง โดย
อาศัย รู ป แบบ แนวทาง และวิธี การต่า งๆ เพื่อให้ ป ระชาชนได้ รับรู้และมีข้อ มูล ที่เพี ยงพอต่อการ
ตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งก็เป็นวิธีการ
หนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งผู้สมัครและพรรคการเมืองอาจจะ
มีวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ตนเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แม้ว่าจะเข้าข่ายกระทาผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ตาม ดังนั้น
บทบัญญัติกฎหมายจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ใช้เป็นมาตรการในการควบคุมการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร
และพรรคการเมือง

4.1 การเลือกตั้งของประเทศไทย
ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งของประเทศไทยผู้เขียนเห็นว่าควรทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทยเป็นข้อมูล
เบื้องต้นเสียก่อน เนื่องจากในการเมืองการปกครองของประเทศไทยซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยนั้น
กลไกการเลือกตั้งถือเป็นส่วนสาคัญของการปกครองทุกระดับนับตั้งแต่หน่วยปกครองขนาดเล็ก เช่น
องค์กรบริ หารส่ว นตาบล องค์การบริห ารส่ วนจังหวัด ไปจนถึงการปกครองระดับประเทศซึ่งอาจ
จาแนกการเลือกตั้งในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
กฎหมายเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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4.1.1 การเลือกตั้งระดับประเทศ ได้แก่
4.1.1.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เดิม รั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศั กราช 2550 มาตรา 93
กาหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีจานวน 480 คน แบ่งออกเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
แบ่งเขต 400 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนจานวน 80 คน แต่ต่อมา รัฐธรรมนูญปี
2550 ได้ถูกปรับแก้ไปบ้างแล้ว ตั้งแต่ต้นปี 2554 โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ผ่านร่างกฎหมายเลือกตั้ง
ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ การยุบสภา และการกาหนดวันเลือกตั้ง การแก้ไขเหล่านี้ส่งผล
ต่อระบบการเลือกตั้งหลายประการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สภาผู้แทนราษฎรจะถูกแบ่งออกเป็น 375
เขตเลื อกตั้งที่แต่ละเขตจะมีผู้แทนได้คนเดียว (single member constituencies) และจะมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน 125 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากระบบบัญชีรายชื่อทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าระบบใหม่ดังกล่าวจะง่ายขึ้นสาหรับผู้มีสิทธิออกเสียง เพราะผู้มีสิทธิออกเสียงทั้ง
ประเทศลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครเพียงคนเดียว และพรรคการเมืองเดียวเท่านั้น ในขณะเดียวกัน
จะช่วยให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่เข้มแข็งขึ้น แต่พรรคขนาดเล็กที่มีผู้สมัครได้รับคะแนนเสียงเป็นที่
สอง หรือที่สามในแต่ละเขตเลือกตั้งก็อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาในสภา แม้จะมีเสียงสนับสนุน
มากก็ตาม1
4.1.1.2 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
วุฒิสภานั้น มีจานวนสมาชิกวุฒิสภา 150 คน แบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ที่มา
จากการเลือกตั้ง 77 จังหวัด ๆ ละ 1 คน และมาจากการสรรหา 73 คน ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
นั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้เพียงคนเดียว โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และ
ผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดในเขตจังหวัดนั้น ก็จะได้เป็นสมาชิกสภาวุฒิสภา ทั้งนี้ วุฒิสภาไม่ว่าจะ
มาจากการเลือกตั้งหรือสรรหา มีวาระการดารงตาแหน่ง 6 ปี และดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว 2

1

เครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (อันเฟรล), การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยปี
2554 ก้าวย่างสู่หนทางประชาธิปไตยด้วยความระมัดระวัง (กรุงเทพมหานคร), หน้า 31 -33.
2

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 111 และมาตรา 112
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4.1.2 การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้แก่ 3
1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
1.1) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือเขตอาเภอเป็น
เขตเลือกตั้งเท่ากับจานวนสมาชิกที่พึงมีในอาเภอนั้น อาเภอใดมีสมาชิกมากกว่า 1 คนให้แบ่งเขต
อาเภอเป็นเขตเลือกตั้งเท่าจานวนสมาชิกที่มีในอาเภอนั้น (ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด)
โดยผู้มีสิทธิในแต่ละเขตเลือกตั้งจะออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงเขตเลือกตั้งละ 1 คน
1.2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สภาเทศบาลจะมีจานวนสมาชิก
แตกต่างกันออกไปตามประเภทของเทศบาล อันได้แก่ สภาเทศบาลตาบล มีสมาชิก 12 คน สภา
เทศบาลเมือง มีสมาชิก 18 คน สภาเทศบาลนคร มีสมาชิก 24 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งได้ไม่เกินเขตละ 6 คน
1.3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ถือเขตหมู่บ้านเป็น
เขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถจะออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ไม่เกินจานวนสมาชิกที่มีอยู่
ในเขตเลือกตั้งนั้น โดยทั่วไปองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีจานวน 2 หมู่บ้าน ขึ้นไปจะมีสมาชิกได้
หมู่บ้านละ 2 คน เว้นแต่ในองค์การบริหารส่วนตาบลที่มีเพียงหมู่บ้านเดียวให้มีสมาชิกได้ 6 คน
ขณะที่องค์การบริหารส่วนตาบลซึ่งมีเพียง 2 หมู่บ้านจะมีสมาชิกได้หมู่บ้านละ 3 คน
1.4) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ถือเขตปกครองเป็นเขต
เลือกตั้ง มีทั้งสิ้น 50 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกจานวน 50 คน โดยผู้มีสิทธิในแต่ละเขตเลือกตั้งจะออก
เสียงลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้เพียงเขตละ 1 คน
1.5) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเมืองพัทยาออกเป็น 4
เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเมืองพัทยามีจานวน 24 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งได้ไม่เกินเขตละ 6 คน
2) การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่

3

ณั ฐ กร วิ ทิ ต านนท์ และธี ร ะวั ฒ น์ ปาระมี , ค าอธิ บ าย กฎหมายเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น
(กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์นิติธรรม, 2555), หน้า 56 – 58.
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2.1) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.2) การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
2.3) การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2.5) การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นทุกประเภทข้างต้นนั้น กฎหมายกาหนดให้ใช้
เขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตเลือกตั้งและให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนนเสียง
เลือกผู้สมัครได้เพียงคนเดียว ผู้ได้รับการเลือกตั้งจะเป็นผู้ที่มีคะแนนสูงสุด มากกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ
โดยไม่จาเป็นว่าจะต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในเขตเลือกตั้งนั้น
แต่อย่างใด
4.1.3 อานาจหน้าที่ขององค์กรที่ทาหน้าที่จัดการเลือกตั้งในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ที่จะให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์กรที่จะปฏิรูปให้ก าร
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม จึงกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและ
ดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง รวมทั้งออกกฎระเบียบ ข้อกาหนด และวินิจฉัยชี้ขาดสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่ในองค์กรเดียว ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและโดยพลัน4
โดยรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อานาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 5 เมื่อพิจารณา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่
เกี่ยวข้องได้กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการต่างๆ ซึ่งสรุปอานาจ
หน้าที่หลัก ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ ดังนี้

4

ประพันธ์ นัยโกวิท, บทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2) (กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555), หน้า 5.
5

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 235 วรรคหนึ่ง
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1) อานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการใช้อานาจวางกฎเกณฑ์ เพื่อให้การควบคุมและดาเนินการ
เลือกตั้งให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญจึงได้กาหนดให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ในการออกประกาศหรือวางระเบียบทั้งหลายอันจาเป็น รวมทั้งวางระเบียบ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มี
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในการปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และนอกจากนั้นในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2550 ยังได้มีการบัญญัติรับรองอานาจดังกล่าวนี้ไว้ในมาตรา 10
(2) เช่นเดียวกัน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเหล่านี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายในทานองกฎหมายลูกบทหรืออนุบัญญัติที่เป็นกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ของกฎหมายเหล่านั้น เนื่องจากถ้ากาหนดรายละเอียดนั้น ๆ ลงไปในกฎหมาย และมีความจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของมาตรการหรือวิธีการดาเนินการบางอย่างให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นก็จะทาได้ยากและต้องแก้กฎหมาย ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งเองก็ต้องไปทาหน้าที่
กาหนดให้สอดคล้องกับกฎหมายโดยอาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติทั้งหลายที่อยู่
ในอ านาจหน้ า ที่ ม าให้ ก ฎเกณฑ์ และเมื่ อ ก าหนดแล้ ว จะให้ ก ฎเกณฑ์ ที่ ก าหนดขึ้ น เป็ น ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้งเกินกว่า หรือออกไปนอกขอบเขตที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้อานาจไว้
ไม่ได้6
2) อานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรา 235 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ตามที่
กล่าวไปข้างต้น และ มาตรา 10 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมี
อานาจหน้าที่ในการ “ควบคุม” และ “ดาเนินการจัดหรือจัดให้มี ” การเลือกตั้ง นอกจากนั้นยังมี
อานาจหน้ าที่ในการดาเนิ นการแบ่งเขตเลือกตั้งรวมทั้งจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง 7 และ

6

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญน่ารู้ (กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2542), หน้า 254.
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อานาจในการประกาศผลการเลือกตั้ง8 เนื่องจากก่อนประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจจะสอบสวน และวินิจฉัยสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่ได้
ความสมบูรณ์ของผลการเลือกตั้งจึงขึ้นอยู่กับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
3) อานาจหน้าที่ในการสืบสวน สอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ วย
พรรคการเมื อ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิ กสภาท้องถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น เพื่อสื บสวนหาข้อ เท็จจริงโดยพลั น 9 ซึ่งอ านาจสื บสวน
สอบสวนนี้เป็นอานาจที่สาคัญ คือ เป็นอานาจกึ่งตุลาการ เพราะผลสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็จะมีอานาจหน้าที่วินิจฉัยการนั้นได้ด้วย
4) อานาจหน้าที่อื่น ๆ เช่น อานาจหน้าที่ในการกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ
ในการสนั บสนุนให้ การเลือกตั้ง มีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเที ยมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
อานาจหน้าที่ในการกาหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุนทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของพรรคการเมือ งโดยเปิดเผยและการควบคุมการ
จ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ ง หรืออานาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
หรื อประสานงานกับ หน่ วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่ว นท้องถิ่น หรือ
สนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย

7
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อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 10 เป็นต้น
เหล่านี้เป็นอานาจหน้าที่ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
4.1.4 การประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง
การประกาศก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง ทั้ ง การเลื อกตั้ ง สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มีความสาคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับ
การควบคุมการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับวิธีการหาเสียง
เลื อ กตั้ ง ว่ า เริ่ ม มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ ใด โดยในการเลื อ กตั้ ง ระดั บ ประเทศไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการเลือกตั้งวุฒิสภาซึ่งอนุโลมให้นาบทบัญญัติ เรื่อง วิธีการหาเสียง
เลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการเลือกตั้งสมาชิ กวุฒิสภา
ด้ว ยนั้ น 11 กฎหมายได้ ก าหนดวิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ส าหรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปอั น
เนื่องมาจากการครบอายุของแต่ละสภา ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุของสภา
จนถึงวันเลือกตั้ง และกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้มี
ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง12
ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นหากเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการ
ดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นลักษณะต้องห้ามต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการหา
เสียงเลือกตั้ง เช่น ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพ หรือการรื่นเริงต่างๆ หาเสียงโดย
การหลอกลวง บังคับ ใส่ร้าย หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เป็นต้น เหล่านี้ห้ามมิให้กระทาภายในหกสิบวัน
ก่อนวันครบวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง แต่กรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรณีอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระให้ใช้บังคับเมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง13 ซึ่งการประกาศกาหนดวันเลือกตั้ง
สามารถจาแนกได้ ดังนี้14
10
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1) วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่เลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันเดียวพร้อมกันทั้งประเทศ หรือเลือกตั้งซ่อมเฉพาะเขตเลือกตั้งใด การ
ประกาศกาหนดวันเลือกตั้งจะกระทาในรูปพระราชกฤษฎีกา ตัวอย่างเช่น
- พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.
2550 ซึ่งกาหนดวันเลือกตั้งภายหลังครบอายุสภา 4 ปี ในกรณีเช่นนี้ รัฐธรรมนูญกาหนดให้จัดการ
เลือกตั้งภายใน 45วัน นับตั้งแต่วันที่ครบอายุสภา15
- พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผ ลเป็นการยุบสภา
ผู้แทนราษฎรและกาหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นการทั่วไป รัฐธรรมนูญกาหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปใน
ช่วงเวลาระหว่าง 45 - 60 วัน นับแต่วันยุบสภา16
- พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต
เลือกตั้งที่ 12 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2556 ในกรณีเช่นนี้ รัฐธรรมนูญกาหนดให้จัดการเลือกตั้ง
ภายใน 45 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรนั้ น ว่ า งลง เว้ น แต่ อ ายุ ข องสภา
ผู้แทนราษฎรจะเหลือไม่ถึง 180 วัน17
อย่างไรก็ดี สาหรับการกาหนดวันเลือกตั้งใหม่เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้
มีวันเลือกตั้งใหม่เนื่องจากการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะตัดสิทธิผู้สมัครที่
ชนะการเลือกตั้งหรือไม่ ดังที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “ใบเหลือง” หรือการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
โดยไม่ตัดสิทธิของผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง และ “ใบแดง” หรือการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่โดยตัด
สิ ท ธิข องผู้ ส มัค รที่ ช นะการเลื อ กตั้ งไม่ใ ห้ เ ป็น ผู้ ส มัค ร (candidate) อีก ต่อ ไป และการก าหนดวั น
ลงคะแนนใหม่ เช่น เพราะมีอุทกภัยในบางท้องที่ บางหน่วยเลือกตั้ง ยังคงถือว่า อยู่ใน “การเลือกตั้ง”

14

ณรงค์เดช สรุโฆษิต, โพลเลือกตั้งกับการเมืองไทย (ในมิ ติกฎหมาย) (กรุงเทพมหานคร:
สถาบันนโยบายศึกษา, 2550), หน้า 163-166.
15
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ครั้งนั้น จึงไม่จาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาใหม่ แต่ จะประกาศกาหนดวันเลือกตั้งในรูป “ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง” แทน
2) วั น เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา ไม่ ว่ า จะเป็ น การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปที่ เ ลื อ ก
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรวันเดียวกันพร้อมทั้งประเทศ หรือเลือกตั้งซ่อมเฉพาะเขตจังหวัดใดการ
ประกาศก าหนดวั น เลื อ กตั้ ง จะกระท าในรู ป พระราชกฤษฎี ก าเช่ น เดี ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรัฐธรรมนูญกาหนดว่าต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลงทุกๆ 6 ปี อย่างไรก็ดี สาหรับกรณีที่มีตาแหน่ง
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง ว่ า งลงก่ อ นครบวาระ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มิได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องจัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายในกี่วัน แตกต่างจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่กาหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน 45 วัน18
3) วันเลือกตั้งสมาชิกสมาชิก สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด และนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี รวมทั้งสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะมีขึ้น
ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ครบวาระ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการยุบสภาท้องถิ่น หรือวันที่มี
การพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่นเว้นแต่จะมีวาระเหลืออยู่อีกไม่ถึง 180 วัน19 โดยผู้อานวยการการ
เลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัด จะออกประกาศให้ มีการเลื อกตั้งและปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการขององค์การบริหารส่ ว น
ท้องถิ่นนั้นและสถานที่อื่นที่เหมาะสม20

18
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สาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นั้น ถ้าเป็นกรณีครบอายุของสภา
กรุงเทพมหานคร จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ครบอายุภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ยุบสภากรุงเทพมหานคร หรือวันที่มีการพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพราะเหตุอื่นๆ
นอกเหนือจากการออกตามวาระปกติ เว้นแต่อายุของสภากรุงเทพมหานคร จะเหลือไม่ถึง 180 วัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกัน ถ้ากรณีครบวาระต้องเลือกตั้ งภายใน 60 วัน และ
กรณีอื่นๆ ภายใน 90 วัน แต่ทั้งนี้ การประกาศกาหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นั้น ให้กระทาในรูปพระราชกฤษฎีกา ทั้งสาหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปและเลือกตั้งซ่อม21 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยานั้นจะต้องจัด
ให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตาแหน่งดังกล่าวว่าลงไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ เว้นแต่ ตาแหน่ง
สมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงเพราะเหตุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครบอายุหรือยุบสภา และอายุของสภาเหลือไม่ถึง
180 วัน ก็ไม่จาเป็นต้องจัดการเลือกตั้งซ่อม ทั้ งนี้ การกาหนดวันเลือกตั้งให้ใช้วิธีปิดประกาศกาหนด
วันเลือกตั้งไว้ที่ที่ทาการเมืองพัทยา22

4.2 วัตถุประสงค์ในการควบคุมการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
บทบัญญัติของกฎหมายเป็นมาตรการควบคุมการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครในช่วงที่มีการ
เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่นซึ่งจากการศึกษารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่เกี่ยวข้องสะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

21

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 11 มาตรา 17
วรรคสอง มาตรา 21 วรรคสอง มาตรา 44 และมาตรา 47 วรรคสอง
22

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 8
ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 14 วรรค สอง
มาตรา 21 มาตรา 41 วรรคสาม และมาตรา 45 วรรคสอง
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4.2.1 เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือ
การสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้
เป็ นไปโดยสุจ ริ ตและเที่ยงธรรม 23 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องในการโฆษณาหาเสียงจึงเป็น
เสมือนแนวทางให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การ
เลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอานาจหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 (1) กาหนดไว้ในการออกประกาศ
หรื อ วางระเบี ย บทั้ ง หลายอั น จ าเป็ น รวมทั้ ง วางระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง และการ
ดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
4.2.2 เพื่อความเสมอภาค เท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งผู้สมัครแต่ละคน หรือพรรคการเมืองแต่ละพรรคอาจมีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่เท่ากัน ผู้ที่มีฐานะทางการเงินมากกว่าย่อมมีความได้เปรียบกว่าผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ด้อยกว่า ในการประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารไปถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ตนเองเป็นที่รู้จัก ผ่านการโฆษณา
หาเสียงด้วยวิธีการต่างๆ ดังนั้น กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงจึงมีขึ้น
เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอานาจหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 (1) กาหนด
ไว้ในการออกประกาศหรือวางระเบียบทั้งหลายอันจาเป็น รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งและการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้การ
เลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสีย งเลือกตั้ง นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ.2550 มาตรา 59 ยังกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรั ฐ ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค

23

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 235
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4.2.3 เป็นการสนับสนุนการเลือกตั้งโดยรัฐ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว จะเห็นได้จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 236 (1) กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้งโดยการออก
ประกาศ และวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 59 อนุ
(1) ก็ได้กาหนดให้รัฐสนับสนุนการเลือกตั้งโดยการจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ
4.2.4 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
วัตถุประสงค์ดังกล่าว จะเห็นได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ สภา พ.ศ.2550 มาตรา 59 วรรคสองได้
กาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในการเลือกตั้งเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพระราชบัญญัติการ
เลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรื อผู้ บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 วรรคสี่ ได้กาหนด ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศเพื่อแนะนาวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ของผู้สมัครเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4.3 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการปิด
ประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
จากการศึ ก ษาพบว่ า ไม่ ว่ า จะเป็ น รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง เป็ น กฎหมายสู ง สุ ด ของประเทศ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ อีกทั้ง ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีบทบัญญัติเพื่อควบคุมการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งการ
เลือกตั้งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
4.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
บทบั ญญัติ รั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 โดยในมาตรา 235 และ มาตรา 236 กาหนดอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไว้ ดังนี้
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“ มาตรา 235 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดาเนินการจัด
หรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และเป็นนายทะเบียนพรรค
การเมือง
…… ”
“ มาตรา 236 คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ออกประกาศหรือวางระเบียบกาหนดการทั้งหลายอันจาเป็น แก่การ
ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 235 วรรคสอง รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและ
การดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรมและกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้ก ารเลือกตั้งมี
ความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
…… ”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 ข้างต้นมี
เจตนารมณ์ เพื่อกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ วาง
ระเบียบ หรือกาหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริม และให้
การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมีหลักการคงเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และได้มีการ
แก้ไขมาตรา 236 วรรคหนึ่ง (1) โดยเพิ่มเติมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจวางระเบียบ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการใดๆของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ
รับเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง24
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4.3.2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ตามพระราชบั ญญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญว่ าด้ว ยการเลื อกตั้ งสมาชิก สภาผู้ แทน
ราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ได้กาหนดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงเลือกตั้งไว้ใน
หมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 6 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียง
เลือกตั้ง และหมวด 2 การเลือกตั้งและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ส่วนที่ 1 การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิ ส ภา ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ย วกั บการควบคุ ม การปิ ด ประกาศและติด แผ่ นป้ า ยโฆษณาหาเสี ย ง
ดังต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่จะนาวิธีการหาเสียงมาใช้บังคับ เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาให้ผู้สมัคร
หรือพรรคการเมืองสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทราบว่าจะถูกบังคับโดยกฎหมาย
ในเรื่องวิธีการหาเสียงเลือกตั้ ง มาตรา 4925 ได้กาหนดช่วงเวลาที่จะนาวิธีการหาเสียงเลือกตั้งมาใช้
บังคับ ดังนี้
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คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ สานักกรรมาธิการ 3 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, เจตนารมณ์
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (กรุงเทพฯ: สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
2550), หน้า 226 – 227.
25

มาตรา 49 การใช้จ่ ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสี ยงเลื อกตั้งส าหรับการเลื อกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งใด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในส่วนนี้ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวรรคหนึ่งให้มีผลใช้
บังคับในระยะเวลา ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง
(2) ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจาก (1) ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่
ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง
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1.1) การเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่เก้าสิบวันก่อนวันครบอายุจนถึงวันเลือกตั้ง
1.2) การเลือกตั้งอันเนื่องมาจากเหตุอื่นนอกจากให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่
ได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจนถึงวันเลือกตั้ง
2) วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 5326 กาหนด
ถึงข้อห้ามที่มิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในอันที่จะมีผลเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เช่น
การแจกเงิน ให้ประโยชน์อื่นใด หรือจัดเลี้ยงแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น
3) ระยะเวลาต้องห้ามในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 5827 กาหนดช่วงเวลามิ
ให้โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ งนับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวัน
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มาตรา 53 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ แ ก่ ต นเอง หรื อ ผู้ ส มั ครอื่ น หรื อ พรรคการเมื อ งใด หรื อ ให้ ง ดเว้ น การ
ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่น
ใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ แก่ผู้ใด
(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดย
อ้อม แก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(3) ทาการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดใน
คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
ความผิดตาม (1) หรือ (2) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจส่ง เรื่องให้สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดาเนินการตามอานาจหน้าที่ได้

73
เลือกตั้ง ช่วงเวลาดังกล่าวผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดต้องหยุดดาเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง
ๆ ที่จะส่อไปในทางโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
4) หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร มาตรา 5928 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
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มาตรา 58 ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน
จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
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มาตรา 59 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถาน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรค
การเมืองทุกพรรค
(2) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปให้ผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง
(3) สถานที่สาหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหาเสียงได้อย่างเท่าเทีย มกัน
ในการนี้ รั ฐ อาจจัดให้ มีการแสดงหรือการดาเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจให้ ผู้มีสิ ทธิเลื อกตั้งมาฟังการ
โฆษณาหาเสียงด้วยก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อการสนับสนุนผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด
โดยเฉพาะ
(4) การกาหนดหลั กเกณฑ์และระยะเวลาให้ พรรคการเมืองโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้งทาง
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์หรือการไปออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของ
รัฐ ซึ่งจะต้องจัดให้พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งมีโอกาสเท่าเทียมกัน
(5) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
เพื่อให้การหาเสีย งเลื อกตั้งเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย ให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งวาง
ระเบี ย บเกี่ย วกับ ข้อควรปฏิบั ติในการเลื อกตั้งหรือข้อห้ ามมิให้ ปฏิบัติในการเลื อกตั้งในราชกิจจา
นุเบกษา
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สนั บสนุน การเลื อกตั้ง เช่น ในเรื่องสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลื อกตั้งใน
บริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครหรือ
พรรคการเมืองไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สถานที่สาหรับให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองใช้ในการโฆษณาหา
เสียงในการนี้ เป็นต้น รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ
ในการหาเสียงเลือกตั้ง
5) สถานที่ต้องห้าม ขนาด และจานวนในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้ง นอกเหนือจากสถานที่ซึ่งรัฐจัดไว้ให้ตามที่กาหนดในมาตรา 59 บทบัญญัติในมาตรา
6029 กาหนดห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือ
ในที่ของเอกชน รวมทั้งยังห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลื อกตั้งซึ่งมีขนาดหรือจานวน
เกินกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดด้วย
ตามมาตรา 60 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ ส ภา พ.ศ.2550 มีห ลั กเกณฑ์ เช่น เดียวกั บ
มาตรา 5030 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 ฉบับก่อนหน้าซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว แต่มีการเพิ่มเติมถ้อยคาบางส่วน
ซึ่ ง ในการอภิ ป รายการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 46 วั น พุ ธ ที่ 22 เดื อ นสิ ง หาคม
พุทธศักราช 2550 โดยนายสมหมาย ปาริจฉัตต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้อภิปราย เรื่องด่วน
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มาตรา 60 ภายใต้บังคับมาตรา 59 ห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชน โฆษณาหา
เสีย งเลือกตั้งทางวิทยุ กระจายเสีย งหรือวิทยุโทรทัศน์ หรือกระทากิจการอื่นที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกาหนดให้รัฐสนับสนุน
ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขนาดหรือจานวนไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
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มาตรา 50 ห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นอกจาก รัฐจัดที่ปิดประกาศและที่
ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมืองหรือกระทากิจการ อื่นที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศกาหนดให้รัฐสนับสนุน
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ที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. .... ได้อภิปรายมีถ้อยคาว่า
“เราก าหนดแนวทางให้ ห าเสี ยงได้ วิธี การเขียนรายละเอีย ดพอสมควร
ทีเดียว นอกจากนั้นยังมีโอกาสให้รัฐให้การสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้ง กาหนดให้มีสถานที่ในการ
ปิดประกาศ ติดป้ายหน้าศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือชุมนุมชนที่หนาแน่นก็เห็นด้วยในการกาหนด แต่ผมว่าไม่พอ เราควรกาหนดลงไปถึง
ขนาดของใบปลิว ขนาดของโปสเตอร์ (Poster) หรือไม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม มิฉะนั้นเรากาหนด
แต่สถานที่อย่างเดียว บางคนมีกาลังมากขึ้นโปสเตอร์ใหญ่โตมหาศาลบังคนอื่นเขา เพราะตัวเองมีเงิน
ทอง ใช้เงินใช้ทอง กรณีอย่างนี้ทราบมาว่าบางประเทศได้ดาเนินการอย่างเช่น ญี่ปุนนกาหนดชัดเจนว่า
ควรจะมีใบปลิดขนาดเท่าไร โปสเตอร์ขนาดเท่าไหน ติดอยู่ที่ไหน อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจ.....”31
ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 มีหลักเกณฑ์ต่างจาก
เดิมบางส่วนโดยเพิ่มเติมข้อห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่ของเอกชนอย่างชัดแจ้ง อีกทั้งได้เพิ่มเติม มาตรา 60 วรรคสองเกี่ยวกับขนาด
และจานวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงขึ้นมา และนาไปใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ด้วยตามที่ มาตรา 12532 บัญญัติไว้
6) วิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาได้อนุโลมให้นาวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับด้วย โดยมาตรา 12233 กาหนดว่าบทบัญญัติใดบ้าง ในหมวดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมทั้งบทกาหนดโทษ ที่นามาใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
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ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สานักวิชาการ สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550 - 2551 [ออนไลน์], 22
สิงหาคม 2550
แหล่งที่มา:http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla/r082250.pdf
32

มาตรา 125 การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกจากที่กาหนด
ไว้ในมาตรา 124 วรรคหนึ่ง (1) แล้ว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด และให้นา
ความในมาตรา 60 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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7) ขอบเขตการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา สาหรับการหา
เสียงของสมาชิกวุฒิสภากระทาได้ก็แต่เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานในหน้าที่ของวุฒิสภาเท่านั้น
ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 12334
8) หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดคล้ายคลึงกับ มาตรา 59 ซึ่งใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่
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มาตรา 122 ให้นาบทบัญญัติในหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 1 บท
ทั่วไป เฉพาะมาตรา 8 และมาตรา 9 ส่วนที่ 2 เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ส่วนที่ 3 เจ้า
พนักงานผู้ดาเนินการเลือกตั้ง ส่วนที่ 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส่วนที่ 6
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง ยกเว้นมาตรา 60 ส่วนที่ 7 การลงคะแนนเลือกตั้ง
ส่วนที่ 8 การนับคะแนนและการประกาศผลการเลือกตั้ง ส่วนที่ 9 การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขต
เลือกตั้ง ส่วนที่ 10 การดาเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ส่วนที่ 11
การคัดค้านการเลือกตั้ง เว้นแต่บทบัญญัติที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
วุฒิสภาโดยอนุโลม ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรือในหมวดนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรานี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บรรดาบทบัญญัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นามาใช้บังคับกับ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ถ้าบทบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้การกระทาใด ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นความผิดและมีบทกาหนดโทษสาหรับความผิดนั้ น ให้นามาใช้บังคับกับ
การกระทาใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วย โดยให้ถืออัตราโทษอย่างเดียวกัน
34

มาตรา 123 ให้ผู้ส มัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิส ภาสามารถหาเสี ยงเลือกตั้งได้ก็แต่
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภา
ในกรณีที่ผู้สมัครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งตามมาตรานี้ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
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มาตรา 12435 เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการหาเสียง
ของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีข้อจากัดมากกว่า
4.3.3 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
เป็นกฎหมายหลักในการควบคุมหรือจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับการ
แก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วสองครั้งด้วยกัน ครั้งแรก คือ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546” และครั้งที่สอง คือ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554” อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 2 ครั้ง
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย เฉพาะในส่วนของกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้ง วิธีการนับ
คะแนนเลื อกตั้ง และการรวมผลคะแนนเลื อกตั้ง ขณะที่ในเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่ ว นที่
เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง และวิธีการหาเสียงเลือกตั้งยังคงไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ประการใด 36
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียง ดังต่อไปนี้
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มาตรา 124 เพื่อประโยชน์ในการหาเสียงของผู้สมัคร ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
วิธีการที่รัฐสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
(1) การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่ง
เป็นของรัฐ ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคน
(2) การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งและผู้สมัครไปให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(3) สถานที่ ส าหรั บ ให้ ผู้ ส มั ค รใช้ ใ นการหาเสี ย ง ในการนี้ รั ฐ อาจจั ดให้ มี ก ารแสดง หรื อ
ดาเนินการอื่นใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาฟังการหาเสียงก็ได้ แต่ต้องมิใช่เป็นการจัดให้มีเพื่อ
สนับสนุนผู้สมัครใดโดยเฉพาะ
(4) การสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ให้นาความในมาตรา 59 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
36

60.

ณัฐกร วิทิตานนท์ และธีระวัฒน์ ปาระมี, คาอธิบาย กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น, หน้า 59 -
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1) วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 5737 กาหนด
ถึงข้อห้ามที่มิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในอันที่จะมีผลเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เช่น
การแจกเงิน ให้ประโยชน์อื่นใด หรือจัดเลี้ยงแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เป็นต้น
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มาตรา 57 เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในกรณีอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
การดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทาการ
เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น หรือให้งดเว้นการลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครใดด้วยวิธีการดังนี้
(1) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
อันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้ อ มแก่ ชุ ม ชน สมาคม มู ล นิ ธิ วั ด สถาบั น การศึ ก ษา สถานสงเคราะห์ หรื อ สถาบั น อื่ น ใดที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
(3) ทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดอัน
เกี่ยวกับผู้สมัครใด
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระการดารงตาแหน่งของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นห้ ามมิให้กระทาภายในหกสิบวันก่อนวันครบวาระการดารง
ตาแหน่งจนถึงวันเลือกตั้ง
การประกาศนโยบายหรือการดาเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่
ของท้องถิ่นด้วยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิให้ถือว่าเป็นกรณี
ตาม (2) หรือ (1)
เพือ่ ให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
เพื่อแนะนาวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครในราชกิจจานุเบกษา
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2) ระยะเวลาต้องห้ามในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 6138 กาหนดช่วงเวลา
มิให้โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวัน
เลือกตั้ง ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ว่าบุคคลใดต้องหยุดดาเนินกิจกรรมทางการเมืองต่าง ๆ ที่จะส่อไปในทาง
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
3) วิธีการในการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในช่วงที่มีการประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ง ในการเลื อกตั้งระดับท้องถิ่น มาตรา 6239 กาหนดว่าวิธีการปิดประกาศหาเสียง
ใดบ้างซึ่งต้องห้ามมิให้กระทา และสถานที่ใดบ้างกฎหมายกาหนดห้ามไว้ โดยในช่วงเวลาซึ่ง ประกาศ
ให้มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดแล้ วมิให้นากฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาใช้บังคับแก่การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง แต่ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายความว่าเมื่อได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ผู้ใด
ก็ตามเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งย่อมมีสิทธิที่จะโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งด้วยการปิดประกาศ
โฆษณาหาเสียงได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เว้นแต่ตามที่บัญญัติห้ามเอาไว้ในมาตรา 62 นี้
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มาตรา 61 ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ อันเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
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มาตรา 62 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 8 ในเขตเลือกตั้งใดแล้วมิให้นา
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาใช้บังคับแก่
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระทาโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือ
รูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กาแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้
บรรดาซึ่งเป็ นทรัพย์ สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้
อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานที่ที่กาหนดตามมาตรา 63
ในกรณีที่มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีอานาจหน้าที่
ทาลาย ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอยดังกล่าว แต่ในกรณีที่มิใช่ทรัพย์สินของทาง
ราชการเจ้ าพนักงานท้องถิ่นจะมีอานาจดังกล่าวเมื่อได้รับคาร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ ครอบครอง
ทรัพย์สิน
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4) สถานที่สาหรับปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง มาตรา 6340 กาหนดให้
เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมืองกาหนด
5) ข้อห้ามมิให้ปิด หรือแสดงสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศหรือสิ่งอื่นใดภายในที่เลือกตั้ง
มาตรา 64 ได้กาหนดห้ามนาสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่
เลือกตั้ง และหากฝ่าฝืนก็ให้อานาจคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาลาย ปกปิด หรือนาออกไป
ไว้นอกที่เลือกตั้งได้
41

4.3.4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิ
ให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของ
พรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2554
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบดังกล่าวโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
235 (1) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 5 มาตรา 10 (2) (3) และ (5) แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมาตรา 59
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 88/2550
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2550 กล่าวได้ว่าระเบียบนี้ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการหาเสียงของ
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มาตรา 63 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 8 ในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองกาหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ตามความจาเป็น
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มาตรา 64 เมื่อได้มีประกาศกาหนดที่เลือกตั้งตามมาตรา 17 แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนาสิ่งพิมพ์
แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการดาเนินการตามคาสั่ง
ของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการอานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ งทาลาย ปกปิด หรือ
นาออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง
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ผู้ ส มัครหรื อพรรคการเมือ ง ข้อ ควรปฏิ บัติในการเลื อกตั้ง และข้อห้ ามมิให้ ป ฏิบัติในการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สมัคร และพรรคการเมืองปฏิบัติได้อย่ างถูกต้อง ซึ่ง
มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ดังต่อไปนี้
1) ส่วนที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนาวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงข้อควรปฏิบัติ
ในการเลือกตั้ง ในส่วนนี้เป็นการกาหนดวิธีการเพื่อแนะนาให้ผู้ สมัครทราบในรายละเอียด และ
แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้หาเสียงเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องในหมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2 เช่น
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- ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอาจแจกเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งซึ่ง มีรูป
ถ่าย หรือข้อความเกี่ยวกับตัวผู้สมัครในเขตชุมชน สถานที่ต่างๆ หรืองานพิธีการต่างๆ
- ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอาจจัดทาแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูป
ถ่าย หมายเลขประจาตัวผู้สมัครรูปถ่ายที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
- โฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ จดหมาย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- พรรคการเมืองหรือผู้สมัครมิบังควรนาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการ
หาเสียงเลือกตั้ง
- ดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพ
2) ส่ ว นที่เป็ น ข้อห้ ามมิให้ ปฏิ บัติในการเลื อกตั้ง 43ระเบียบฉบับนี้ไม่เพียงแต่ มี
ข้อ ก าหนดในลั ก ษณะเป็ น การแนะน าวิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง หรื อ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี
ข้อกาหนดในเชิงห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งมิให้กระทาในหมวดที่ 3 เช่น
- ห้ามให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น งานวันเกิด
งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ข้อ 4 และ ข้อ 5
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของพรรค
การเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ข้อ 6 – ข้อ 10
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- ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดัวยการจัดให้มรมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
- ห้ามกระทาการหรืออาศัยผู้ใดกระทาการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
4.3.5 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิ
ให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรั บ
เลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกระเบียบดังกล่าวโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา
236 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 มาตรา 10 (2) (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมาตรา 59 วรรคสอง มาตรา
122 มาตรา 124 วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 กล่าวได้ว่าระเบียบนี้ได้กาหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการหาเสียงของผู้สมัคร ข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้ง และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สมัครปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
จะเห็นได้ว่าระเบียบนี้มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่ า ด้ ว ยการหาเสี ย ง ข้ อ ควรปฏิ บั ติ และข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การเ ลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550 เพียงแต่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตการหาเสียงของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาให้ชัดเจนขึ้น และไม่ปรากฏหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหาเสียงของพรรค
การเมือ งในการเลื อกตั้งสมาชิกวุฒิ ส ภาเหตุ ผ ลเนื่อ งจากตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 115 (6) ได้กาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไว้ว่า ต้องไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเคย
เป็นสมาชิกหรือเคยดารงตาแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมืองมาแล้วยังไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้งหรือวันที่ได้รับการเสนอชื่อ ดังนั้น พรรคการเมืองต่างๆจึงไม่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงของ
วุฒิสภา ทั้งนี้ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลื อกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551 มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียง ดังต่อไปนี้
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1) ส่วนที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนาวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง รวมถึงข้อควรปฏิบัติ
ในการเลือกตั้ง เนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาหาเสียงเลือกตั้งได้แต่เฉพาะงานในหน้าที่ของวุฒิสภาเท่านั้น
ระเบียบนี้จึงได้ระบุถึงขอบเขตที่ผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งสามารถกระทาได้ รวมถึงข้อ ควร
ปฏิบัติอื่นๆซึ่งกาหนดไว้คล้ายคลึงกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเช่น
44

- ให้โฆษณาหาเสียงได้เฉพาะอานาจในด้านนิติบัญญัติ อานาจในการควบคุมการตรา
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ การควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องสาคัญๆ ที่เกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของแผ่นดิน การพิจารณาเลือกตั้ง แต่งตั้ง ให้คาแนะนา ให้
ความเห็นชอบบุคคลในองค์กรต่างๆ อานาจในการถอดถอนบุคคลออกจากตาแหน่ง การแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ เป็นต้น รวมทั้งอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายอื่นๆ บัญญัติไว้
- โฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ จดหมาย สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- จั ดทาประกาศ หรือป้ายโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้งให้ มี ชื่อ รูปถ่าย หมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร และข้อความที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง
เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ และจะต้องมีขนาดและ
จานวน รวมทั้งการปิดประกาศหรือติดป้ายในสถานที่ตามที่ กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551
2) ส่ ว นที่ เ ป็ น ข้ อ ห้ า มมิ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ใ นการเลื อ กตั้ ง 45ระเบี ย บฉบั บ นี้ ไ ม่ เ พี ย งแต่ มี
ข้อ ก าหนดในลั ก ษณะเป็ น การแนะน าวิ ธี ก ารหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง หรื อ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี
ข้อกาหนดในเชิงห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มิให้กระทา ในหมวดที่ 3 ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วก็เป็นข้อห้ามที่คล้ายกับในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เช่น
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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551 ข้อ 5 - ข้อ 7
45

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551 ข้อ 8 และ ข้อ 9
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- ห้ามให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น งานวันเกิด
งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น
- ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดัวยการจัดให้มรมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
- ห้ามกระทาการหรืออาศัยผู้ใดกระทาการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
4.3.6 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนิน การของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ออกประกาศดัง กล่ า วโดยอาศัย อานาจตามความใน
มาตรา 236 (1) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 5 และมาตรา 10 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 49 มาตรา
59 มาตรา 60 และมาตรา 162 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ครั้งที่ 88/2550 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2550 2551 กล่าวได้ว่าประกาศดังกล่าวได้
ระบุ ถึงรายละเอีย ดเกี่ย วกับ การจั ดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่ นป้ายเกี่ยวกับการเลื อกตั้งใน
บริเวณที่ส าธารณสถานซึ่งเป็น ของรัฐ การพิมพ์และจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเลื อกตั้ งให้ ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง การจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางให้ผู้สมัครและพรรคการเมือง หลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ และการ
สนั บ สนุ น ของรั ฐ ในกิ จ การอื่น เกี่ ย วกับ การเลื อ กตั้ งสมาชิก สภาผู้ แทนราษฎร โดยมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่
เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ดังต่อไปนี้
1) การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้มีอานาจ
จัดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงในสถานที่ซึ่งแต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบ 46 และให้หัวหน้า
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ข้อ 4 การจัดสถานที่ปิดประกาศในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังนี้

(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคน และพรรคการเมืองทุก
พรรคที่ส่งผู้สมัครในเขตจังหวัดนั้น ณ ศาลากลางจังหวัด
ให้นายอาเภอจัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรคที่ ส่ง
ผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น ณ ที่ว่าการอาเภอ
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หน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของรัฐได้แก่ บริเวณถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรเพื่อให้พอเพียงและเท่าเที ยมกัน
สาหรับผู้สมัครและพรรคการเมือง47
2) วิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย ขนาด และจานวนของประกาศและแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดและจานวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงที่ผู้สมัครจัดทาถูก
กาหนดโดยประกาศฉบับนี้ว่าห้ามเกินจานวนเท่าไร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต
จานวนและวัน เดือน ปีที่ผลิตไว้ด้วยตามข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 848

(2) ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคนและ
พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานเขต แขวง หมู่บ้านหรือชุมชนทุกแห่ง
(3) ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคน และพรรคการเมืองทุก
พรรคที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น ณ ที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสม
การจัดสถานที่ปิดประกาศตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค
47

ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของ
รัฐได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่น
ป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น ให้พอเพียงและเท่า
เทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค โดยคานึงถึง
ความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัย แล้วแจ้งให้สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบโดยเร็ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แจ้งประกาศตามวรรคหนึ่งให้ผู้สมัคร
และพรรคการเมืองได้ทราบโดยทั่วกัน
48

ข้อ 5 ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะปิดประกาศ ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ตามข้อ 4
แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศกับหัวหน้าหน่วยงานโดยให้มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร

86
นอกจากนี้ เนื่องจากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2554 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมคาว่า การเลือกตั้งแบบสัดส่วน
เป็น การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ดังนั้น เพื่อให้ถ้อยคาสอดคล้องกันจึงมีการแก้ไข ข้อ 5 อนุ (2) และ
(3) และ ข้อ 7 อนุ (2) และ (3) ของประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เรื่ อง หลั กเกณฑ์ก าร
ดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 โดยประกาศ
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่ อ ง หลั กเกณฑ์การดาเนิน การของรัฐ ในการสนับสนุนการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ด้วย

(2) กรณีพรรคการเมืองที่ส่งผู้ส มัครแบบบัญชีรายชื่อให้ปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่ น
ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวพรรคการเมืองต้องจัดทาและมีจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน 10 เท่า ของจานวน
หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
(3) กรณีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น ทั้งนี้ ประกาศ
ดังกล่าวผู้สมัครต้องจัดทาและมีจานวนรวมกันแล้ว ไม่เกิน 10 เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้น
ข้อ 7 ให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะติดแผ่นป้าย ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ตามข้อ 6
แจ้งขอติดแผ่นป้ายกับหัวหน้าหน่วยงานนั้น โดยให้มีเงื่อนไข ดังนี้
(1) มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
(2) จานวนแผ่นป้ายที่พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะติดได้จานวนเท่าใด ณ
สถานที่ใดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ แผ่นป้ายดังกล่าวพรรคการเมืองต้องจัดทา
และมีจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
(3) จานวนแผ่นป้ายที่ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะติดได้จานวนเท่าใด ณ สถานที่ใดให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ แผ่นป้ายดังกล่าวผู้สมัครต้องจัดทาและมีจานวนรวมกัน
แล้วไม่เกิน 5 เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ข้อ 8 ในการจัดทาประกาศหรือแผ่นป้ายตามข้อ 5 และข้อ 7 ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลที่อยู่ของ
ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณด้านหน้าล่างซ้ายของประกาศหรือแผ่นป้าย
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3) กรณีปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่จัดไว้ให้ หัวหน้า
หน่ ว ยงานก็มีอานาจสั่ งพรรคการเมืองหรือผู้ ส มัครให้ แก้ไขให้ ถู กต้องภายในกาหนด และหากไม่
ดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ดาเนินการรื้อถอน หรือปลดออกได้49
4.3.7 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่ อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง ออกประกาศดัง กล่ า วโดยอาศัย อานาจตามความใน
มาตรา 236 (1) ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย มาตรา 5 และมาตรา 10 (2) แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 122
มาตรา 123 มาตรา 124 และมาตรา 125 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการ
เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรและการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ กวุ ฒิ ส ภา พ.ศ. 2550 ประกอบกั บ มติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 15/2551 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551 กล่าวได้ว่าประกาศ
ดังกล่ าวได้ระบุ ถึงรายละเอียดเกี่ย วกับ การจัดสถานที่ปิด ประกาศและที่ติดแผ่ นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในบริเวณที่สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ วิธีการปิดประกาศและติดป้าย การพิมพ์และจัดส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การจัดสถานที่โฆษณาหาเสียงหรือเวทีกลางให้ผู้สมัคร
และการสนับสนุนของรัฐในกิจการอื่นเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ
การควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ดังต่อไปนี้
1) การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้มีอานาจ
จัดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงในสถานที่ซึ่งแต่ละบุคคลมีความรับผิดชอบ50 และให้หัวหน้า

49

ข้อ 9 กรณีพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้อง
หรือเกินขอบเขตที่จัดไว้ให้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน มีอานาจสั่งพรรคการเมืองหรือผู้สมัครแล้วแต่กรณีให้
แก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนด และหากไม่ดาเนินการแก้ไขภายในกาหนดเวลาดังกล่าวให้ดาเนินการ
รื้อถอน หรือปลดออกได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการลบล้างความผิดที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย
50

ข้อ 5 การจัดสถานที่ปิดประกาศในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนในเขตเลือกตั้งใด
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดสถานที่ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด
ให้นายอาเภอจัดสถานที่ปิดประกาศ ณ ที่ว่าการอาเภอ
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หน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของรัฐได้แก่ บริเวณถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรเพื่อให้พอเพียงและเท่าเที ยมกัน
สาหรับผู้สมัคร51
2) กรณีปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายไม่ถูกต้องหรือเกินขอบเขตที่จัดไว้ให้ หัวหน้า
หน่วยงานก็มีอานาจสั่งผู้ สมัครแก้ไขให้ ถูกต้องภายในกาหนด และหากไม่ดาเนินการแก้ไขภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ดาเนินการรื้อถอน หรือปลดออกได้52

3) วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้าย ขนาด และจานวนของประกาศและแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดและจานวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงที่ผู้สมัครจัดทาถูก

(2) ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสถานที่ปิดประกาศ ณ ที่ทาการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานเขต หมู่บ้านหรือชุมชน
(3) ให้หัวหน้าหน่วยงานอื่น ที่นอกเหนือจาก (1) และ (2) จัดสถานที่ปิดประกาศ ณ ที่ตั้งของ
หน่วยงานตามความเหมาะสม
การจัดสถานที่ปิดประกาศตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการหาเสียง
เลือกตั้งของผู้สมัครทุกคน
51

ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของ
รัฐ ได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควรเพื่อติดป้ายหา
เสียงของผู้สมัครทุกคนให้พอเพียงและเท่าเทียมกันโดยคานึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัย รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจร และให้
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานปิ ด ประกาศดั งกล่ า วไว้ ณ สถานที่ ตั้ ง ของหน่ว ยงานนั้ น แล้ ว แจ้ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดทราบโดยเร็ว
52

ข้อ 7 กรณีผู้สมัครปิดประกาศหรือติดป้ายไม่ถูกต้อง หรือเกินขอบเขตที่จัดไว้ให้ ให้หัวหน้า
หน่วยงานมีอานาจสั่งผู้สมัครให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในกาหนดและหากไม่ดาเนินการแก้ไ ขภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ดาเนินการรื้อถอนหรือปลดออกได้ ทั้งนี้ โดยไม่เป็นการลบล้างความผิดที่อาจ
เกิดขึ้นตามกฎหมาย
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กาหนดโดยประกาศฉบับนี้ว่าห้ามเกินจานวนเท่าไร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต
จานวนและวัน เดือน ปีที่ผลิตไว้ด้วยตามข้อ 8 - ข้อ 1153

53

ข้อ 8 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะปิดประกาศ ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ตามข้อ 5 แจ้งความประสงค์
ขอปิดประกาศกับหัวหน้าหน่วยงานและให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
(2) ให้ปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น
(3) วิธีการปิดประกาศ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกาหนด
ข้อ 9 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จะติดป้าย ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้ตามข้อ 6 แจ้งความประสงค์ขอ
ติดป้ายกับหัวหน้าหน่วยงานและให้ดาเนินการดังนี้
(1) ป้ายมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
(2) จานวนป้ายที่ผู้สมัครจะติดได้จานวนเท่าใด ณ สถานที่ใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานนั้น
(3) วิธีการติดป้าย ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกาหนด”
ข้อ 10 ให้ ผู้ ส มัครที่ป ระสงค์จะปิดประกาศหรือติดป้าย ณ สถานที่นอกจากที่รัฐ ให้ การ
สนับสนุนตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้ดาเนินการ ดังนี้
(1) ประกาศมีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
(2) ป้ายมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร
ข้อ 11 การจัดทาประกาศตามข้อ 8 และข้อ 10 (1) ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง
ผู้ผลิต จานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องจัดทาและมีจานวน
รวมกันแล้วไม่เกิน 10 เท่าของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
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4.3.8 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหา
เสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2555
คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศดังกล่าวโดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 236
(1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 5 มาตรา 10 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ครั้งที่ 24/2551 เมื่อวันที่ 5กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ใด พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2546 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประกาศเพื่อแนะนา
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สุจริต และเที่ยงธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศฉบับนี้ กล่าวได้
ว่า มาตรา 57 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศแนะนาวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามใน
การหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงออกประกาศฉบับนี้มาเพื่อเป็นการกาหนดกรอบ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางการหาเสียง โดยได้ขยาย
ความวิธีการหาเสียงตามมาตรา 57 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้ใดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวใน
การหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งประกาศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศ
และติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ดังต่อไปนี้
1) ส่วนที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อแนะนาวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง 54เพื่อให้ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นได้ทราบว่าดาเนินการอย่างไรได้บ้างในการหาเสียง และมีข้อควรปฏิบัติในการหา
เสียงอย่างไร เช่น
การจั ด ท าป้ า ยตามข้อ 9 และข้อ 10 (2) ให้ ร ะบุ ชื่ อ ตัว ชื่อ สกุล ที่ อยู่ ข องผู้ ว่ าจ้ า งผู้ ผ ลิ ต
จานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย ทั้งนี้ ป้ายดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องจัดทาและมีจานวนรวมกันแล้ว
ไม่เกิน 5 เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
54

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 5 และข้อ5/1
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- จั ดทาประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครหรือข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
- จัดทาประกาศไม่ควรกว้างเกิน 30 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร หรือป้าย
ควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร และให้ระบุชื่อตัว ชื่อ
สกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้ด้วย
- มิบังควรนาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง
- ดาเนินการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพ
2) ส่วนที่กาหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการหาเสียงเลือกตั้ง 55 ประกาศ
ฉบับนี้ไม่เพียงแต่มีข้อกาหนดในลักษณะเป็นการแนะนาวิธีการหาเสียงเลือกตั้งหรือข้อควรปฏิบัติ
เท่านั้น แต่ยังมีข้อกาหนดในเชิงห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือ ผู้ใด กระทาการตามข้อห้ามที่ประกาศกาหนด
ไว้ เช่น
- ห้ามให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้ เช่น งานวันเกิด
งานบวช งานแต่งงาน เป็นต้น
- ห้ามโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งดัวยการจัดให้มรมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆ
- ห้ามกระทาการหรืออาศัยผู้ใดกระทาการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งมีผลใช้บังคับเมื่อใดนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้สาหรับ
การเลือกตั้งในแต่ละประเภท ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นในหัวข้อ 4.1.4 ในส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้นเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้ องข้างต้นสามารถสรุปหลักเกณฑ์
ที่สาคัญได้ ดังนี้

55

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 6 และ ข้อ 7
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4.4.1. ความหมายของประกาศ และแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง56
“ประกาศ ”

หมายความว่ า กระดาษหรื อวั ส ดุ อื่น ใดที่มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน ที่ มี
ข้อความ หรือรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง
“แผ่นป้าย ”

หมายความว่า กระดาษ กระดาน หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันและมีความแข็งแรงที่มีข้อความหรือรูปที่ใช้ในการโฆษณาหาเสียงของพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร
รับเลือกตั้ง
4.4.2 หลักเกณฑ์ทั่วไปที่สาคัญเกี่ยวกับประกาศและแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
- ในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอาจดาเนินการจัดทาแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยมีชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร รูปถ่ายที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร
ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร57 แต่ในส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า
ผู้สมัครระบุข้อความที่ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งได้เฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของวุฒิสภา
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้58

56

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 3 และประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 3
57

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของพรรค
การเมื อ ง ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง พ.ศ.2550 ข้ อ 4 อนุ (4) และระเบี ย บ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มี สิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.
2551 ข้อ 6 อนุ (4) และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการ
หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 5 อนุ (4)
58

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้ อห้ามมิให้
ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551 ข้อ 6 อนุ (4)
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- ในการจัดทาประกาศหรือแผ่นป้าย ให้ระบุชื่อตัว ชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต
จานวนและวันเดือนปีที่ผลิตไว้59
4.4.3 ช่วงเวลาต้องห้ามในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
กฎหมายได้กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ไม่ว่า
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศ หรือระดับท้องถิ่น 60 ซึ่ง
วันเลือกตั้งตามปกติประเพณีของไทยมักจะกาหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้ง (Election Day,
Vote Day) ทั้งการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิส ภา และการเลือกตั้งท้องถิ่น
กาหนดเวลาเลือกตั้งตั้งแต่ 08.00 – 15.00 นาฬิกา61
4.4.4 ข้อจากัดขนาดของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ในการเลื อกตั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ย วกับการเลื อกตั้งของพรรคการเมื องต้องมีขนาดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดไว้ 62
กล่าวคือ63

59

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 8 ,ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 11 และประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลั กษณะต้องห้ ามในการหาเสี ยงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 5 อนุ (4)
60

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 58 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 61
61

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 62 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 67
62

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
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ประกาศ ให้ มี ข นาดความกว้ า งไม่ เ กิ น 30 เซนติ เ มตร ความยาวไม่ เ กิ น 42
เซนติเมตร
แผ่ น ป้ า ย ให้ มี ข นาดความกว้ า งไม่ เ กิ น 130 เซนติ เ มตร ความยาวไม่ เ กิ น 245
เซนติเมตร
4.4.5 ข้อจากัดจานวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ในการเลื อกตั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของพรรคการเมืองต้องมีจานวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดไว้ 64 ซึ่ง
ในช่วงที่มีการเลือกตั้งรัฐจะจัดสถานที่สาหรับปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ให้ 65
ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองที่ประสงค์จะปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาเสียงก็ให้กระทาได้แต่
ห้ามเกินจานวนที่กาหนด กล่าวคือ
กรณีประกาศ หากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อให้ปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น กรณีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ปิด
ประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
หรือผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องจัดทาและมีจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน 10 เท่า ของจานวนหน่วย
เลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการ
ดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551 ข้อ 6 อนุ (4)
63

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 5 อนุ (1) และ ข้อ 7 อนุ (1) ,ประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2551 ข้อ 8 อนุ (1) ข้อ 9 อนุ (1) และข้อ 10 อนุ (1) และอนุ (2) และประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 5 อนุ (4)
64

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
เลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการ
ดาเนินการใดๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2551 ข้อ 6 อนุ (4)
65

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 4
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เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น สาหรับการเลือกตั้งแต่ละแบบ 66 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาผู้สมัคร
สามารถปิดประกาศได้สถานที่ละ 1 แผ่น และมีจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน 10 เท่า ของจานวนหน่วย
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เช่นเดียวกัน67
กรณีแผ่นป้าย หากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองที่ส่ง
ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะติดได้จานวนเท่าใด ณ สถานที่ใดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น
กรณีผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจะติดได้จานวนเท่าใด ณ สถานที่ใดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานนั้น ทั้งนี้ แผ่นป้ายดังกล่าวพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ หรือ ผู้สมัครแบบ
แบ่งเขตเลือกตั้งต้องจัดทาและมีจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งนั้นสาหรับการเลือกตั้งแต่ละแบบ 68 ส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจานวนป้ายที่ผู้สมัครจะ
ติดได้จานวนเท่าใด ณ สถานที่ใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ทั้งนี้ ป้ายดังกล่าว
ผู้สมัครจะต้องจัดทาและมีจานวนรวมกันแล้วไม่เกิน 5 เท่า ของจานวนหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง
นั้น69
อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 วรรคท้าย กาหนดว่าเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้ง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลื อกตั้งประกาศเพื่อแนะนาวิธีการหรือลักษณะ
ต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัคร แต่เมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551
ข้อ 5 อนุ (4) ก็ไม่ได้จากัดจานวนของประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียง แต่กาหนดให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด

66

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 5 อนุ (2) และ อนุ (3)
67

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 8 (2) และ ข้อ 11
68

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 7 อนุ (2) และ อนุ (3)
69

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 9 (2) และ ข้อ 11
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4.4.6 สถานที่ควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
1) ในการเลือกตั้งระดับประเทศ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 59 ได้กาหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้ง โดย
การจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของ
รัฐ70ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรคโดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือข้อ
ห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 71 ประกอบกับ
มาตรา 60 กาหนดห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิ ดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชนนอกเหนือจากสถานที่ซึ่งรัฐจัดไว้ให้ข้างต้น
อีกด้วย72 แต่ข้อห้ามดังกล่าวไม่ได้นาไปใช้กับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเนื่องจากพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2550 หมวด 2 การเลือกตั้งและการสรรหาวุฒิสภา ส่วนที่ 1 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา มาตรา
122 กาหนดให้นาบทบัญญัติในหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ส่วนที่ 6 เรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดย
อนุโลม ยกเว้น มาตรา 60 ดังนั้น ข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่ตามมาตรา 60 จึงไม่นามาใช้กับการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา แต่จะพิจารณาจากประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าได้อนุญาตให้ปิด หรือติด
แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่ใดบ้าง
สถานที่สาหรับการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครและ
พรรคการเมืองมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
70

สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ดาเนิ น การของรั ฐ ในการสนั บ สนุ นการเลื อกตั้ง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้ อ 3 และ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ.2551 ข้อ 3 หมายความว่า หมายความว่า ที่ตั้ง สถานที่ ที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลครอบครอง
ของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน
71
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 59 อนุ (1) มาตรา 124 อนุ (1) และมาตรา 125
72

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60
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กรณีป ระกาศ ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัด นายอาเภอ ผู้ บริห ารองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน73 จัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคน และพรรคการเมืองทุก
พรรคที่ส่งผู้สมัครในเขตจังหวัด หรือในเขตเลือกตั้งนั้น ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสานักงานเขต แขวง หมู่บ้าน ชุมชนทุกแห่ง หรือที่ตั้งของหน่วยงาน
ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณีให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค74
กรณีแผ่นป้าย ให้หัวหน้าหน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็น
สาธารณสถานของรั ฐ ได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐ ที่
เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง
นั้น ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรค โดยคานึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัย
รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจร75
ดังนั้น ในช่วงเลือกตั้งหน่วยงานต่างๆของรัฐก็จะออกประกาศกาหนดสถานที่สาหรับ
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองได้ทราบซึ่งจะ
แตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงาน โดยในหน่วยงานของรัฐต่างๆทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานองค์กรอิสระ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่กรุงเทพมหานคร ไปจนถึงองค์การ

73

หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน ตามประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อ ง หลั กเกณฑ์ การ
ดาเนิ น การของรั ฐ ในการสนั บ สนุ นการเลื อกตั้ง สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้ อ 3 และ
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ.2551 ข้อ 3 หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์การมหาชนด้วย”
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ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 4 และ ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 5
75

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 6 และ ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 6
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บริ ห ารส่ ว นตาบล ต่างออกประกาศก าหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่ นป้ ายโฆษณาหาเสี ย ง
เลือกตั้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ออกประกาศไปในทานองเดียวกันตรงที่มุ่งเน้นอานวยความสะดวกให้แก่
ผู้สมัคร76 เช่น
- ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และ
วิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
- ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิด
ประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคาแหง เรื่ อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารปิ ด ประกาศและที่ ติ ด แผ่ น ป้ า ยหาเสี ย งของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
- ประกาศสานักงานเขตพญาไท เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์แ ละ
วิ ธี ก ารปิ ด ประกาศและที่ ติ ด แผ่ น ป้ า ยหาเสี ย งของผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
ประกาศของหน่วยงานของรัฐข้างต้นมีสาระสาคัญ ได้แก่
(1) กาหนดสถานที่ ป้าย หรือผนั งสาหรับปิดประกาศและติดแผ่นป้ายของ
ผู้สมัคร และพรรคการเมือง เช่น ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าที่ทาการของสานักงานเขต
บริเวณป้ายประชาสัมพันธ์ของกรมการปกครอง บริเวณฟุตบาทด้านหน้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น
(2) อนุ ญ าตให้ ผู้ ส มั ค รหรื อ พรรคการเมื อ งที่ ส่ ง ผู้ ส มั ค รรั บเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งปิดประกาศในบริเวณที่สาธารณะ
ทุกแห่ง แต่มีข้อยกเว้นกาหนดสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมือง เช่น
เกาะกลางถนน สะพานลอยคนเดินข้ามหรือรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้ วและแผงเหล็ก
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ส านั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง , ก่ อ นจะเป็ น ส.ว.
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธเนศเพรส จากัด, 2549), หน้า 18.
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ริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกอบของทางราชการ รั้วหรือกาแพงหรือผนัง
อาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณ
โดยรอบภายในระยะ 10 เมตร ตู้โ ทรศั พ ท์ ตู้ ไปรษณี ย์ ป้ อมต ารวจ สุ ข าสาธารณะ สวนหย่ อ ม
สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียนพระบรมมหาราชวัง บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินติด
ป้ายห้ามปิดประกาศ เป็นต้น
(3) ก าหนดวิ ธี ก ารปิ ด ประกาศโดยให้ ปิ ด เรี ย งตามล าดั บ หมายเลขของ
ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง และการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศหรือ
ป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองอื่น หรือของทางราชการ และไม่ปิดนอกบริเวณที่กาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่
ประสงค์จะปิดประกาศให้ติดต่อขออนุญาตหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ก่อน และต้องไม่กระทาโดยวิธีการ
ทากาว หรือทาแป้งเปียก หรือทา พ่น ระบายสี หรือตอกตะปูเป็นอันขาด และต้องไม่ติดในลัก ษณะ
แขวนเป็นราว หรือปิดในลักษณะติดต่อกันเรียงเป็นแถวหรือเป็นกลุ่มหรือปิดทับแผ่นประกาศหรือ
แผ่นป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่น หรือของทางราชการ รวมทั้งต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร
หรื อก่อให้ เกิดอัน ตรายแก่ ป ระชาชนหรือยานพาหนะหรือปิด บังป้ายและสั ญญาณไฟจราจรหรื อ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ
2) ในการเลื อ กตั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น กฎหมายได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การปิ ด
ประกาศ หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ ดังนี้
เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกาหนดสถานที่
เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ตามความจาเป็น 77 ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละ
ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็จะประกาศกาหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครได้รับทราบ เช่น
- ประกาศเทศบาลตาบลบ้านตา เรื่อง การกาหนดสถานที่ปิดประกาศและ
ติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตาบลบ้านตา (กรณีครบ
วาระ) ในการเลือกตั้ง วันที่ 9 เมษายน 2556
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พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา
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- ประกาศเทศบาลตาบลเกาะแต้ว เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธี
ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตาบลเกาะแต้ว ในการเลือกตั้ง
วันที่ 26 สิงหาคม 2555
- ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ เรื่อง กาหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธี
ปิ ด ประกาศและติ ด แผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
นครสวรรค์ ในการเลือกตั้ง วันที่ 20 พฤษภาคม 2555
ประกาศของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นข้างต้นมีสาระสาคัญ ได้แก่
(1) ก าหนดให้ ปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ย งได้ บริ เ วณ
สานักงานเทศบาลตาบล อาคารเอนกประสงค์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ที่สาธารณะ และสองข้างถนน
ตรอก ซอย ในเขตพื้ น ที่ ต าบล บริ เ วณเสาไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า ง (เสาโลหะกลม) เฉพาะที่ อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบของเทศบาลเท่านั้น ริมถนนตลอดสายตามที่ระบุไว้ หรือแม้แต่บริเวณที่สาธารณะทุกแห่ง
โดยจะมีข้อยกเว้นตามแต่ที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งกาหนด และในการติดตั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทาง
จราจร หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือยานพาหนะ หรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟจราจร
หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือปิดทับแผ่นป้ายของผู้สมัครอื่น หรือของ
ทางราชการ
(2) กาหนดสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ สมัครติดแผ่นป้าย ได้แก่ เกาะกลาง
ถนน รวมทั้งส่ว นประกอบของสะพานลอย รั้ว และแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟ
จราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกาแพง ผนัง อาคาร ต้นไม้ ศาลาที่พักผู้ โดยสาร ตู้
โทรศัพท์ เสาไฟฟ้าที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล และบรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของราชการ
หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต
ส่วนวิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงกฎหมายห้ามกระทาด้วยวิธี
ทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กาแพง
ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานที่ ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดไว้ หากฝ่าฝืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีอานาจหน้าที่ทาลาย ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ
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หรื อรู ป รอยดังกล่ าว แต่ใ นกรณีที่มิ ใช่ทรั พ ย์สิ นของทางราชการเจ้าพนักงานท้อ งถิ่นจะมีอ านาจ
ดังกล่าวเมื่อได้รับคาร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน78
นอกจากนี้ ห ากเป็นที่เ ลื อกตั้งกฎหมายยังก าหนด ห้ า มมิใ ห้ ผู้ ใดนาสิ่ งพิมพ์ แผ่ น
ประกาศ หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้ง เมื่อได้มีประกาศกาหนดที่เลือกตั้งแล้ว เว้น
แต่เป็นการดาเนินการตามคาสั่งของผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ในการอานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กาหนด ในกรณีที่มีสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ หรือสิ่งอื่นใด ปิดหรือแสดงไว้ภายในที่เลือกตั้งอยู่ก่อนหรือ
ในวันเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งทาลาย ปกปิด หรือ
นาออกไปไว้นอกที่เลือกตั้ง79
4.4.7 การควบคุมเนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ได้กาหนดกฎเกณฑ์ให้ ผู้สมัคร หรือบุคคลใดๆต้องดาเนินการหาเสียง
ภายใต้กฎหมาย เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเนื้อหาที่ระบุในประกาศหรือ
แผ่นป้ายนั้นต้องไม่เข้าลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกาหนด เช่น80
- จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

78

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา

79

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา

62
64
80

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 53 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57
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- ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่น
ใด
- หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้าย หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใด
อันเกี่ยวกับผู้สมัครใด
นอกจากนี้ ล่าสุดได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิท ธิเลือกตั้ง พ.ศ.
2550 ข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการ
หรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ
5/1 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555กาหนดว่าในการเลือกตั้ง พรรคการเมืองหรือผู้สมัคร แล้วแต่
กรณี มิบังควรนาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง

4.5 การฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
หากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายได้กาหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนไว้ดังนี้
4.5.1 มาตรการทางกฎหมายอาญา
สรุ ป สาระส าคัญ การกระท าที่ก ฎหมายบั ญญัติ เป็น ความผิ ด และบทก าหนดโทษ
เกี่ ย วกั บ การปิ ด ประกาศและติ ด แผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาสี ย งเลื อ กตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ตามตาราง
ดังต่อไปนี้
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ที่

1

ผู้สมัครหรือผู้ใด
กระทาการเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือให้
งดเว้นการลงคะแนนเสียง ด้วยวิธกี าร
(1) จัดทา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด
(2) ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะ
โดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถาน
สงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด
(3) โฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ
(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ
หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองหรือเรื่อง
ใดอันเกี่ยวกับผูส้ มัครใด

ฐานความผิด

การเลือกตั้ง
ส.ส.

การได้มาซึ่ง
ส.ว.

มาตรา 57
ประกอบ
มาตรา
118 พ.ร.บ.
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห า ร
ท้ อ ง ถิ่ น
พ.ศ. 2545

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

จ าคุ ก 1 - 10
ปี แ ล ะ ป รั บ
20,000
200,000 บาท
และให้ ศ าลสั่ ง
เ พิ ก ถอน สิ ท ธิ
เลือกตั้ง
มีกาหนด 10 ปี

ระวางโทษ

มาตรา

มาตรา 53
ประกอบ
มาตรา 137
พรป.ว่ า ด้ ว ย
การเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎร
และการได้มา
ซึ่ ง ส ม า ชิ ก
วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.
2550

ม า ต ร า 53
ประกอบ
ม า ต ร า 122
และ
มาตรา 137
พรป.ว่ า ด้ ว ย
การเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎ ร
การได้ ม าซึ่ ง
สมาชิ วุ ฒิส ภา
พ.ศ.2550
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ที่

2

ฐานความผิด

การเลือกตั้ง
ส.ส.

การได้มาซึ่ง
ส.ว.

ม า ต ร า 61
ประกอบ
มาตรา 121
พ.ร.บ.การ
เ ลื อ ก ตั้ ง
สมา ชิ ก สภ า
ท้ อ งถิ่ น หรื อ
ผู้ บ ริ ห า ร
ท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2545

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

จาคุกไม่เกิน
6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ

ระวางโทษ

มาตรา

ผู้ใด
กระทาการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธกี ารใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
ผู้สมัคร (หรือพรรคการเมือง) นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

ม า ต ร า 57
ประกอบ
มาตรา 147
พรป. ว่าด้วย
การเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎร
และการได้มา
ซึ่ ง ส ม า ชิ ก
วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.
2550

ม า ต ร า 58
ประกอบ
ม า ต ร า 122
และ มาตรา
147 พรป.ว่ า
ด้ ว ย ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎ ร
การได้ ม าซึ่ ง
ส ม า ชิ ก
วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.
2550
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ที่

3

ฐานความผิด

การเลือกตั้ง
ส.ส.

มาตรา
การได้มาซึ่ง
ส.ว.

ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด
มาตรา 60 ไม่มี
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่ง ประกอบ
เป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชน (มาตรา 60 วรรคหนึ่ง)
มาตรา 147
พรป.ว่ า ด้ ว ย
การเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎร
และการได้มา
ซึ่ ง ส ม า ชิ ก
วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.
2550

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

ไม่มี

ระวางโทษ

จ า คุ ก ไ ม่ เ กิ น 6
เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 10,000
บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
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ที่

การเลือกตั้ง
ส.ส.

ฐานความผิด

4

ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด
ม า ต ร า 60
ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขนาดหรือจานวน ประกอบ
ไม่เป็นไปตามที่ กกต.กาหนด (มาตรา 60 วรรคสอง)
มาตรา 147
พรป.ว่ า ด้ ว ย
การเลื อ กตั้ ง
สมาชิ ก สภาผู้
แทนราษฎร
และการได้มา
ซึ่ ง ส ม า ชิ ก
วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.
2550

มาตรา
การได้มาซึ่ง ส.ว.

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

มาตรา 125
ไม่มี
ให้นาเฉพาะมาตรา
60 วรรคสอง
พร ป. ว่ า ด้ ว ยกา ร
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรและ
การได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิ
สภา พ.ศ.2550
มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

ระวางโทษ

จ าคุ ก ไม่ เ กิ น 6
เดือน หรือ
ป รั บ ไ ม่ เ กิ น
10, 000 บา ท
หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
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5

ฐานความผิด

การเลือกตั้ง
ส.ส.

ผู้สมัครหรือผู้ใด
ไม่มี
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความภาพ
หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กาแพง ผนัง อาคาร
สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ
บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต

มาตรา
การได้มาซึ่ง ส.ว.
ไม่มี

มาตรา 62
วรรคสอง
ประกอบ
มาตรา 122
พ.ร.บ.การ
เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิ กสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห า ร
ท้ อ ง ถิ่ น
พ.ศ. 2545

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

จ าคุ ก ไม่ เ กิ น 6
เดือน หรื อปรั บ
ไม่ เ กิ น 10,000
บาท หรือปรับ
แห่งละ
1,000 บาท
แล้ ว แต่ จ านวน
ใดจะสู ง กว่ า กั น
ห รื อ ทั้ ง จ า ทั้ ง
ปรับ
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ที่

6

ฐานความผิด

การเลือกตั้ง
ส.ส.

ผู้ใด
ไม่มี
นาสิ่ งพิ มพ์ แผ่นประกาศ หรือ สิ่งอื่น ใดมาปิ ดหรือ แสดงไว้ภ ายในที่
เลือกตั้ง เมื่อได้มีประกาศกาหนดที่เลือกตั้งแล้ว

มาตรา
การได้มาซึ่ง ส.ว.
ไม่มี
การเลื อ กตั้ ง ระดั บ ประเทศ แม้ ไ ม่ มี
บทบั ญ ญั ติ ห้ า มดั ง เช่ น การเลื อ กตั้ ง
ท้ อ งถิ่ น แต่ มี ข้ อ ห้ า มโดยประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ห้าม
น าสิ่ ง พิ ม พ์ แผ่ น ประกาศ แผ่ น ป้ า ย
หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ในที่
เลือกตั้ง ข้อ 4 และ ข้อ 5

มาตรา 64
ประกอบ
มาตรา
121
พ.ร.บ.การ
เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิ กสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห า ร
ท้ อ ง ถิ่ น
พ.ศ. 2545

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น

จาคุกไม่เกิน 6
เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
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4.5.2 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายอาญาไม่ว่าจะเป็น โทษปรับ หรือโทษจาคุก ยังมีมาตรการทาง
กฎหมายที่ มุ่ ง ประสงค์ ใ ห้ ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ซึ่ ง ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 (6) ได้กาหนดให้อานาจหน้าที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งหรือการออกเสียง
ประชามติ มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม และ มาตรา 237 วรรคหนึ่ ง ให้ อ านาจแก่
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัคร หากเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ ว่า
ผู้ ส มั ค รผู้ นั้ น ก่ อ หรื อ สนั บ สนุ น ให้ ผู้ อื่ น กระท าการอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบ
หรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริ ตและเที่ยง
ธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าว
ตามรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อ านาจในการพิจารณาและ
วินิ จ ฉั ย ชี้ข าดให้ เพิ กถอนสิ ท ธิเลื อกตั้ ง หรือสั่ งให้ มีการเลื อกตั้ งใหม่ เป็นอ านาจโดยเด็ ดขาดของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 239
ได้ใช้การประกาศผลการเลือกตั้งเป็นเส้นแบ่งอานาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งกับศาล
ฎีกาหรือศาลอุทธรณ์ และมาตรา 219 วรรคสาม ให้ ศาลฎีกามีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลื อกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และให้ศาลอุทธรณ์มีอานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี81
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้ งระดับประเทศ และระดับท้องถิ่นอาจแตกต่างด้วยถ้อยคาในบทบัญญัติ
หรือรายละเอียดบางประการแต่โดยสรุปแล้วมีหลักการที่เหมือนกันจาแนกได้ดังต่อไปนี้82
1) สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่83 หรือที่เรียกกันว่า “ใบเหลือง” คือ ถ้าปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการ

81

ประพันธ์ นั ย โกวิท, บทบาทและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง (ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 2), หน้า 47 – 48.
82

- 129.

ณัฐกร วิทิตานนท์ และธีระวัฒน์ ปาระมี, คาอธิบาย กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น, หน้า 128

110
ทุจริตต่างๆ ในการเลือกตั้งเกิดขึ้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือ
นับคะแนนใหม่ หรือจะงดประกาศผลการเลือกตั้ง และจัดให้ มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การให้ใบเหลืองแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด ย่อมหมายความว่าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครได้กระทาการด้วยตนเองแต่ตนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จึงควรลงโทษด้วยการสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งผู้สมัครที่ได้ใบเหลืองรายนั้นก็ยังคงสามารถที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปอีก
ได้
2) สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง84 หรือที่เรียกกันว่า “ใบแดง” นั้น หมายความว่า ถ้า
คณะกรรมการการเลือกตั้งสืบสวนสอบสวนแล้วเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
83

การสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งระดับประเทศ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา) บั ญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
1) หากมีการร้องคัดค้านก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 109
2) หากมีการร้องคัดค้านหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 111
ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบัญญัติในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
1) หากมีการร้องคัดค้านก่อนประการผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 95
2) หากมีการร้องคัดค้านหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 97
84

การเพิกถอนสิทธิเลื อกตั้ง ในการเลือกตั้งระดับประเทศ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิ กวุ ฒิ ส ภา) บั ญ ญัติ ใ นพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่า ด้ว ยการเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
1) หากมีการร้ องคัดค้านก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 103 และมาตรา
105 วรรคสอง
2) หากมีการร้องคัดค้านหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 111
ส่วนการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นบัญญัติในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
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- ผู้สมัครผู้ใดกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง (กรณี การ
เลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร หมายถึง การฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือ
ระเบี ย บ หรื อ ประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ส่ ว นการเลื อ กตั้ ง ท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545)
- มีพฤติการณ์ที่เชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทา สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้
บุคคลอื่นกระทาการดังกล่าว
- รู้ว่ามีการกระทาการกล่าวแล้วไม่ดาเนินการเพื่อระงับการกระทานั้น
ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า การกระทานั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้
เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครที่
กระทาการเช่นนั้น (กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวลา 5 ปี ส่วนการเลือกตั้งท้องถิ่น
เป็นเวลา 1 ปี) กล่าวอีกนัยหนึ่ง การให้ใบแดงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจึงมีความหมายว่ามีหลักฐานอัน
ควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับกรณีการให้ใบเหลือง แต่ต่างกันตรงที่ความ
ชัดเจนเช่นว่าผู้สมัครเป็นผู้กระทาเอง หรือมีส่วนรู้เห็นการทุจริตต่างๆ อย่างชัดแจ้ง นอกจากการที่
ผู้สมัครคนนั้นจะไม่ได้รับเลือกตั้งแล้ว ยังจะทาให้ผู้นั้นต้องเสีย “สิทธิเลือกตั้ง” อีกด้วย ซึ่งมีผลทาให้ผู้
นั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่ น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภาได้ รวมไปถึงไม่สามารถใช้สิทธิเลื อกตั้งได้อีกด้วย โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่ง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาดาเนินคดีอาญากับผู้ที่
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นด้วย
4.6 คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนปิดประกาศ และติดตั้งแผ่น
ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
จากบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องข้างต้น
ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงคาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 85 ซึ่งจะหยิบยกเฉพาะที่
ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจ และเป็นประเด็นปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เท่านั้น ได้แก่
1) หากมีการร้องคัดค้านก่อนประการผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 96
2) หากมีการร้องคัดค้านหลังประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 97
85
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1) โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเวลาที่กฎหมายต้องห้าม อันเป็นการฝ่าฝืน พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 61
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 548/2556 วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อาเภอมโนรมย์ เขตเลือกตั้งที่ 2 โดย
มีสาระสาคัญสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลาประมาณ 11 นาฬิกา ผู้ร้องได้พบป้ายโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้อง (ผู้สมัครรับเลือกตั้ง) จานวน 1 ป้าย ติดตั้งอยู่ห่างจากที่เลือกตั้ง 100
เมตร โดยไม่ทาการปลดออกภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ก่อนเวลา 18 นาฬิกา อันเป็นการโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีใดๆ อันเป็นคุณและเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา ของวันก่อน
วันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ข้อเท็จจริงได้ความว่าป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องติด
ตั้งอยู่ที่บริเวณรั้วหน้าบ้านของนายมานพ ชะมังชั ย อยู่ก่อนวันเลือกตั้งโดยนายมานพ ได้ขอจากผู้ถูก
ร้องไว้เพื่อใช้สาหรับบังฝน ซึ่งป้ายหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวอยู่ห่างจากที่เลือกตั้งประมาณ 100 เมตร
ประกอบกับในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามหาเสียงเลือกตั้งนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ว่าผู้ถูก
ร้องได้กระทาการใดๆ เพื่อเคลื่อนย้ายแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไปติดตั้งไว้ใกล้กับที่เลือกตั้ง
หรือมีการติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงขึ้นมาใหม่ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 719/2551 วันที่ 24 มิถุนายน 2551
เรื่ อ ง การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด กาญจนบุ รี อ าเภอหนองปรื อ โดยมี
สาระสาคัญสรุปได้ว่า นับตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ผู้
ถูกคัดค้านทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งหน้าทางเข้า หน่วย
เลือกตั้งหลายแห่ง ข้อเท็จจริงได้ความว่าแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามคาร้องคัดค้าน เป็นแผ่น
ป้ายที่มีการติดตั้งไว้ก่อนวันเลือกตั้ง มิใช่แผ่นป้ายที่ติดตั้ง ตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกา ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง และมิได้ติดตั้งไว้ภายในที่เลือกตั้งแต่อย่างใด คณะกรรมการการ
เลือกตั้งจึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
2) ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายที่มีขนาดไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 303/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 5 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้
ว่า ผู้ ถูกร้ องติดแผ่ น ป้ ายหาเสี ย งเลื อกตั้งมีขนาด ความกว้าง 130 เซนติเมตร ความยาว 245
เซนติเมตร จานวน 2 ป้าย ในลักษณะเป็นคู่เรียงติดต่อกันบนโครงไม้เดียวกัน อยู่บริเวณสะพานไม้
กลางบึงด้านหน้าชุมชนหลังวัดมะกะสัน แต่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการติดตั้งในลักษณะเรียงชิด
ติดกัน ยังไม่ถึงขนาดที่จะทาให้มองเห็นว่าเป็นแผ่นเดียวกัน ประกอบกับจากการสืบสวนไม่ปรากฏ
พยานหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้นามาติดตั้งตั้งแต่เมื่อใดหรือมีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงได้ว่าผู้ถูกร้องมี

113
ส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งการติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวไม่ถึงขนาดทาให้ผู้สมัครอื่น
เกิดความเสียเปรียบในการหาเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 304/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม
2555 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 26 โดยมี
สาระส าคัญสรุ ปได้ว่า ผู้ ถูกร้ องติดตั้งแผ่ นป้ายโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้ง ซึ่งมีขนาดไม่เป็นไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด จานวน 6 จุด ป้ายบางจุดมีขนาดกว้าง 245 เซนติเมตร
ยาว 600 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 245 เซนติเมตร ยาว 290 เซนติเมตร และขนาดกว้าง 240
เซนติเมตร ยาว 245 เซนติเมตร ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ถูกร้องได้นาแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ซึ่งแต่ละแผ่นมีขนาดไม่เกินกว่าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนดมาติดตั้งโดยเรียงติดต่อ
เป็นแนวเดียวกัน และสามารถแยกออกจากกันได้ โดยแต่ละแผ่นป้ายมีความหมายในตัวเองซึ่งมิใช่การ
จัดทาแผ่นป้ายเกินขนาดตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกาหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
3) ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่เอกชน
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 304/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 26 โดยมีสาระสาคัญสรุป
ได้ว่า ผู้ถูกร้องติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่บริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารต้นไทร ซอย
สุขสวัส ดิ์ 29 แขวงราษฎร์ บูร ณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่เอกชน แต่
สถานที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของศูนย์อานวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้เช่าสถานที่ดั งกล่าว
สาหรับใช้ทางานในการเลือกตั้ง จึงต้องมีแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ติดตั้งไว้เพื่อบ่งบอกให้รับรู้ว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ทาการของศูนย์
อานวยการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 322/2554 วันที่ 27 กรกฎคม 2554
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 5 โดยมีสาระสาคัญสรุปได้
ว่า ผู้ถูกร้องได้นาประกาศและแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้งไปติดตั้งในบริเวณบ้านเรือนของประชาชนและ
ร้านค้าต่างๆ ในเขตเลือกตั้งอันเป็นที่ของเอกชน จากการสอบสวนได้ความว่าพยานพบเห็นชาวบ้านมา
ขอประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องไปติดไว้เอง หรือบางครั้งทีมงานของผู้ถูกร้องได้ขออนุญาตปิด
ประกาศหาเสียงเลือกตั้งของผู้ถูกร้องตามรั้ว และร้านค้าของชาวบ้านในเขตเลือกตั้งด้วย จึงน่าเชื่อว่า
เหตุการณ์การปิ ดประกาศและติดตั้งแผ่ นป้ายของผู้ ถูกร้องที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลสื บเนื่องมาจากการ
ต้องการแสดงออกในทางการเมืองของกลุ่มประชาชนที่นิยมชมชอบในนโยบายของพรรคการเมืองที่
ตนสนับสนุนเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เนื่องจากนิยมชมชอบพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว ประกอบ
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กับ เมื่อพิจ ารณาผลคะแนนเลื อกตั้งผู้ ถูกร้องได้รับการเลือกตั้งด้ว ยคะแนนห่างจากผู้ ร้อง 15,303
คะแนน พยานหลักฐานที่ปรากฏจึงยังไม่พอฟังว่าเป็นเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้ถูกร้องได้รับการเลือกตั้งหรือ
มีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคาสั่งให้ยกคา
ร้อง
- คาวินิจฉัยสั่งการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 239/2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2 โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ว่า ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งผู้ถูกร้องได้ติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง จานวน 2 แผ่น บริเวณที่ของ
เอกชน ข้อเท็จจริงได้ความว่า บริเวณที่ติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งตามภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานในการ
ร้องคัดค้านนั้น เป็นทางสาธารณะบริเวณปากซอยหมู่บ้านเทพานิเวศน์ 3 โดยมี ลักษณะอาศัยผูกติด
กับ รั้ว ลู กกรงของร้านค้าเลขที่ 337-338 หมู่ที่ 1 ตาบลเทพารักษ์ เท่านั้น ประกอบกับการติดตั้ง
ดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากเจ้าของบ้านแล้วจึงเชื่อว่าเป็นเหตุให้ผู้ถูกร้องเข้าใจว่าสถานที่ดังกล่าว
สามารถติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ อีกทั้ง ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งตามที่ปรากฏตาม
ภาพถ่ายที่ปรากฏมีเพียง 2 ป้าย จึงยังไม่พอฟังว่าเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
4.7 วิเคราะห์กฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ
จากการศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และสิงคโปร์นั้นมีความ
คล้ายคลึงกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในสังคม ความเข้มงวดของ
กฎหมาย หรือวัฒนธรรมทางการเมืองของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาได้ดังนี้
1) ระยะเวลาต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฝรั่งเศสต่างก็มีข้อจากัดในเรื่องระยะเวลาต้องห้าม
ในการโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง เช่ น เดี ย วกั น คื อ ห้ า มโฆษณาหาเสี ย งในช่ ว งวั น ก่ อ นวั น เลื อ กตั้ ง
เช่นเดียวกัน (จานวนชั่วโมงสุดท้ายของการหาเสียงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) เพื่อไม่ให้เป็น
การรบกวนหรือเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ในประเทศสิงคโปร์ จะมี
ข้อยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าโปสเตอร์และป้ายโฆษณาที่ได้รับการอนุญาตและได้แสดงไว้ก่อนแล้ว
การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่ถูกกฎหมายที่ได้แสดงไว้ก่อนแล้ว หรือหนังสือที่มีกาหนดเผยแพร่ไว้ก่อน
วันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หากยังไม่ปลดออก หรือเก็บออกการกระทาดังกล่าวไม่
ถือว่าผิดกฎหมาย
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ในประเทศฝรั่งเศสนอกจากช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามมิให้หาเสียงเลือกตั้ง คือ นับแต่เวลาเที่ยง
คืนของวันก่อนวันเลือกตั้ง กฎหมายยังกาหนดว่า ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ก่อนถึงวันแรกของเดือนที่
มีการเลือกตั้ง จนถึงวันเลือกตั้ง ห้ามมิให้ก ระทากิจกรรมบางประการ เช่น นับแต่วันแรกของเดือนที่
หกก่อนเดือนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป ห้ามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่จะมีการเลือกตั้งในเขต
ปกครองโฆษณาผลงานของตน ก็เพื่อไม่ให้อาศัยผลงานก่อนๆ ของผู้สมัครในการเลือกตั้งจูงใจผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งนั่นเอง
นอกจากนี้ ในประเทศญี่ปุ่นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้หาเสียงนั้นถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้าง
สั้นพิจารณาจากเวลาที่นานที่สุดของการเลือกตั้งทุกประเภทแล้ว กฎหมายอนุญาตให้หาเสียงเลือกตั้ง
ได้เป็นจานวนเพียง 5 - 17 วัน เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งแต่ละประเภท
2) ข้อจากัดด้านขนาดและจานวนของประกาศและแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
เพื่อไม่ให้ผู้สมัครได้เปรียบในการใช้เครื่องมือในการเสนอนโยบายแนวคิดของตนจึงเห็นได้ว่า
ในประเทศไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฝรั่งเศสต่างมีข้อจากัดในเรื่องขนาดของประกาศและแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเช่นเดียวกัน และมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ กรณีขนาดของ
ประกาศและแผ่นป้ายจะมีความเข้มงวดในประเทศญี่ปุ่นซึ่งไม่อนุญาตให้ทาป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ แต่
อนุญาตให้ใช้โปสเตอร์หาเสียงเลือกตั้ง เพียงขนาด 42 x 42 เซนติเมตร ในส่วนของจานวนประกาศ
หรือแผ่นป้ายนั้น ประเทศไทยการกาหนดจานวนประกาศและแผ่นป้ายจะนาจานวนหน่วยเลือกตั้ง
ของเขตเลือกตั้งนั้นๆ มาเป็นข้อพิจารณา ส่วนในประเทศสิงคโปร์และฝรั่งเศสจะพิจารณาประกอบกับ
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วย
3) สถานที่โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียมกันระหว่างผู้สมัครหรือ
พรรคการเมือง ทั้งต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเลือกตั้ง ในประเทศไทย ญี่ปุ่น
สิงคโปร์ และฝรั่งเศสต่างมีข้อจากัดเกี่ยวกับสถานที่ในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยในประเทศไทย
ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่ของเอกชน (นอกเหนือจาก
สถานที่ซึ่งรัฐจัดไว้ให้) ซึง่ กรณีแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง หัวหน้าหน่วยงานจะออกประกาศเพื่อ
กาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของรัฐ ได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ
หรื อสาธารณสถานอื่น ของรั ฐ ที่เห็ นสมควร เพื่อติดแผ่ นป้ายโฆษณาหาเสี ยงเลื อกตั้ง ส่ ว นในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่หากเป็นสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองทรัพย์สินก็สามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงได้ด้วย จึงเห็นได้ว่า ในช่วงเลือกตั้ง
หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ ก็จะออกประกาศกาหนดสถานที่สาหรับปิดประกาศและติดแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละหน่วยงานและยังคงพบเห็นได้ตาม
ท้องถนนทั่วไป
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ในประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะ
แสดงสิ่งพิมพ์ หรือภาพได้เฉพาะสถานที่ซึ่งรัฐหรือเจ้าหน้าที่จัดให้เท่านั้น (ในประเทศญี่ปุ่นยังสามารถ
ติดตั้ง ณ สานักงานหาเสียงของผู้สมัคร รถ เรือ หรือสถานที่ที่ปราศรัยได้อีกด้วย) โดยในประเทศ
ฝรั่งเศสให้เทศบาลจัดให้มีสถานที่หรือพื้นที่พิเศษสงวนหรือสารองไว้ เพื่อใช้เป็นสถานที่ปิดประกาศ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนหรือผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อจะได้รับการ
จัดสรรพื้นที่สาหรับติดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในพื้นที่ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ในประเทศ
ฝรั่ ง เศสมี คณะกรรมการประจ าเขตเลื อกตั้ง ทาหน้ าที่ ดูแ ลการส่ ง และแจกจ่า ยเอกสารทุ กชนิด ที่
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดยจะจัดส่งประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับ เลือกตั้ง
ในแต่ละรายและบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบอีกทางหนึ่ง
ส่วนในประเทศสิงคโปร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถแสดงประกาศโฆษณาหรือแบนเนอร์ในที่
สาธารณะได้ภายใต้กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่ (returning officer) จะออกใบอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อให้อานาจผู้สมัครแสดงโปสเตอร์และแบนเนอร์ในสถานที่สาธารณะได้ (เว้นแต่
สถานที่ บ างประเภทตามที่ ก ฎหมายก าหนดห้ า ม เช่ น เสาไฟฟ้ า ไฟจราจร หรื อ ต้ น ไม้ ข้ า งถนน
สาธารณะ เป็นต้น) จุดเด่นกฎหมายเลือกตั้งของสิงคโปร์มีวิธีการและขั้นตอนค่อนข้างละเอียดเพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง และอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ (returning officer)
ในแต่ละขั้นตอน โดยก่อนที่จะปิดหรือติด โปสเตอร์หรือแบนเนอร์นั้นต้องส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อน อีกทั้งต้องมีการประทับตราที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ก่อนที่ จะนาโปสเตอร์หรือแบนเนอร์นั้นไปแสดง
ในที่สาธารณะด้วย

บทที่ 5
ปัญหากฎหมายเลือกตั้งเกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งในประเทศไทย
หากมองในภาพรวมการควบคุมการปิด ประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งใน
ประเทศไทย ทั้งการเลือกตั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นมีรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ อีกทั้ง ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กาหนด
วิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งไว้ เกือบจะครอบคลุมแล้วดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 4
แต่การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความกฎหมาย ความไม่ชัดเจน
และความไม่เหมาะสมบางประการของบทบัญญัติที่มีอยู่ ทาให้เกิดความไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ในบทนี้ผู้เขียนจึงได้ศึกษา
ปัญหาเกี่ย วกับการควบการปิ ดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสี ยงเลือกตั้งในประเทศไทยที่
เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้
5.1 ปัญหาบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเวลาที่
กฎหมายห้าม
เนื่องมาจากกฎหมายได้กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ
ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวัน
ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง เมื่อถึงช่วงเวลาต้องห้ามในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครและพรรคการเมืองต่าง ๆ ก็จะหยุดดาเนินการโฆษณาหาเสียงโดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การปราศรัยหาเสียง การเดินหาเสียงตามบ้านเรือน การหาเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ ทางสื่ออิเล็กโทร
นิคส์ หรือทางอิน เตอร์เน็ต เพื่อป้ องกั นการฝ่าฝืนกฎหมาย แต่การโฆษณาหาเสี ยงด้วยวิธีการปิด
ประกาศและติ ด แผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ย งนั้ น มี ปั ญ หาอยู่ ว่ า กรณี ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นกระทาการปิ ดประกาศและติดตั้งป้ ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต่อเนื่องจนถึงระหว่างเวลา
18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง การกระทาดังกล่าวจะเป็นการฝ่า
ฝื น บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 58
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิ กวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และมาตรา 61 แห่ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้วแต่กรณีหรือไม่
เนื่องจากข้อเท็จจริงในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเกี่ยวกั บการติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้ง
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(ตัวอย่างปรากฏจากคาวินิจฉัยสั่ง การคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงแล้วในบทที่ 4)
มักจะปรากฏดังนี้
- ผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ก่อนวันเลือกตั้ง และไม่ได้
ปลดออกเมื่อถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
- ผู้ ส มั ครปิ ด ประกาศหรื อติ ดแผ่ นป้ ายโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ง ไว้ ก่อ นวั นเลื อ กตั้ ง ต่อ มา
ประมาณ 2 ถึง 3 วัน ก่อนวันเลือกตั้งได้ย้ายป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งมาใกล้ที่เลือกตั้ง โดยมองจาก
ที่เลือกตั้งไม่เห็น แต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งสามารถมองเห็นป้ายดังกล่าวได้
อย่างชัดเจน
- ผู้สมัครปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ก่อนวันเลือกตั้ง เมื่อใกล้ถึง
เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งได้ปลดป้ายหาเสียงเลือกตั้งที่ติดตั้งไว้บริเวณใกล้เคียงรอบ
ที่เลือกตั้งออก แต่ป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งบริเวณอื่นไม่ได้ปลดออกและยังคงติดตั้งไว้จนสิ้นสุดวัน
เลือกตั้ง
จากกรณีข้างต้นทาให้เกิดปัญหาที่ตามมาได้แก่
1) ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติกฎหมาย ปัญหาการร้องคัดค้าน
เกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในกรณีดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็น
ทุกครั้งของการเลือกตั้ง ซึ่งมักจะร้องคัดค้านด้วยข้อเท็จจริงเช่นเดิม แม้การวินิจฉัยของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะไม่ได้มองว่าการกระทาดังกล่าวฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม
2) เจ้ าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเลือกตั้งอาจถูกกล่าวหาว่าละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ แต่หากมองในมุมของเจ้าหน้าที่แล้ว เมื่อไม่มีกฎหมายให้อานาจในการรื้อถอนประกาศ
หรือป้ายนอกที่เลือกตั้ง หากเจ้าหน้าที่ดาเนินการรื้อถอนอาจถูกกล่ าวหาจากฝ่ายผู้สมัครได้ว่าทาให้
ประกาศหรือป้ายเสียหายอันอาจนาไปสู่การฟ้องร้องทางแพ่งหรือทางอาญาได้
ดังนั้ น จึงมีปั ญหาว่าการปิดประกาศและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในช่วงเวลาที่
กฎหมายต้องห้าม การกระทาดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.
2550 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2545 หรือไม่ ซึ่งหากพิจารณาบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าวก็มิได้มีบทยกเว้น ให้ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองยังคงติดป้ายโฆษณาหาเสียงไว้ตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจน
สิ้นสุดวันเลือกตั้ง
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เมื่อพิจารณาความเห็ นของคณะกรรมการกฤษฎีกาปรากฏตาม เรื่อง เสร็จที่ 225/2522
(กรรมการร่างกฎหมาย กองที่ 8) เรื่อง ข้อห้ามการโฆษณาหาเสียงในวันเลือกตั้ง (มาตรา 12 แห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ.2522) 1 ที่ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ

1

ประเด็นที่ 1 การโฆษณาหาเสียงซึ่งกระทาโดยการปิดแผ่นประกาศหรือทาให้ปรากฏด้วย
ประการใดๆ ซึ่งข้อความ หรือภาพ หรือสิ่งอื่นใดลงในยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถสามล้อถีบ
เรือ เกวียน ฯลฯ เป็นต้น แล้วขับเคลื่อนไปในที่ต่างๆ หรือจอดอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ใส่เสื้อผ้าหรือสิ่ง
ประดับอื่นใดที่มีข้อความ หรือภาพ หรือสิ่งอื่นใดของผู้สมัครคนใด แล้วเดินไปในสถานที่ต่างๆ ซึ่ง
มองเห็นได้จากที่สาธารณะ ในระหว่างเวลาตั้งแต่ 18.00 นาฬิ กา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจน
สิ้นสุดวันเลือกตั้งจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522
หรือไม่
ความเห็น การโฆษณา คือ เป็นการกระจายข่าวโดยทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข่าวสาร
เพื่อสร้างความรู้ สึ กนึ กคิด หรื อเพื่อชักจูงใจให้ มีการกระทาตามความประสงค์ของผู้โ ฆษณา การ
กระทาดังกล่าวที่มีข้อความ หรื อภาพ หรือสิ่งอื่นใด เกี่ยวกับผู้ สมัครคนใด จึงถือเป็นการโฆษณา
เช่นกัน และหากได้กระทาการดังกล่าวในช่วงระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่ง
วันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง และการกระทานั้นเป็นไปโดยเจตนาเพื่อการโฆษณาแล้ว ย่อมเป็นการขัดต่อ
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522
ประเด็นที่ 2 แผ่นประกาศหรือข้อความหรือภาพหรือสิ่งอื่นใด ที่ได้ปิดประกาศไว้ตามสถานที่
ต่างๆ ทั้งในสถานที่กาหนดให้เพื่ อการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเขตท้องที่ที่มีพระราช
กฤษฎี ก าใช้ บั ง คั บ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของ
บ้านเมืองตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 และใน
สถานที่อื่นๆ ทั่วไป ซึ่งได้ปิดประกาศไว้ก่อนเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง ในวัน
เลือกตั้งมิได้นาออก ปกปิด หรือทาลายเสีย กรณีเช่นนี้จะมีความผิดหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ไม่ปกปิด
หรือทาลายเสียจะมีความผิดตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พ.ศ.2522 หรือไม่
ความเห็น มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522
บัญญัติห้ามเฉพาะการปิดประกาศโฆษณาหาเสียงภายหลังเวลา 18.00 นาฬิกา ถึงก่อนวันเลือกตั้ง
เท่านั้น หากการปิดประกาศโดยการหาเสียงได้กระทาก่อนเวลาดังกล่าวแล้วเป็นการกระทาโดยชอบ
ด้ว ยกฎหมาย และมีผ ลเป็ น การโฆษณาอยู่ตลอดไปจนกว่าจะปลดประกาศโฆษณานั้นออก เมื่ อ
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พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 2 สรุปได้ว่า กรณีมีการปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงไว้นอกที่เลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันและเป็นการปิดหรือ ติดไว้โดยชอบ แม้ภายหลังเวลา 18.00 ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง จะมิได้มีการเก็บหรือรื้อถอนออกก็ไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และไม่มี
บทบัญญัติให้อานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้สมัคร พรรคการเมือง ผู้ใด หรือเจ้าของบ้านที่มีการปิด
ประกาศ หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเก็บ รื้อถอน ทาลายได้ เว้นแต่เป็นประกาศหรือป้ายที่มีอยู่
ในที่เลือกตั้งเท่านั้น
จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นดังนี้
1) ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นในปัญหานี้ว่าหากจะให้ผู้สมัครหรือพรรค
การเมืองเก็บป้ายหรือประกาศโฆษณาหาเสียงในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามหาเสียงนั้น เห็นว่าเป็นภาระ
อย่างมากในทางปฏิบัติเนื่องจากในช่วงเลือกตั้งกาลังคนที่จะไปจัดเก็บมีจานวนจากัด แต่หากเป็นในที่
เลื อกตั้งก็เห็น ด้ว ยที่ควรจะเก็บ เพราะมีผ ลต่อการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่ วนหนึ่ง ซึ่งโดยปกติเมื่อ
ประกาศโฆษณานั้นยังคงมีอยู่ในระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุด
วันเลือกตั้ง ประกาศโฆษณาดังกล่าวจะเป็นที่ต้องห้ามและจะต้องเอาออกหรือไม่นั้น กฎหมายบัญญัติ
ไว้เฉพาะประกาศที่มีอยู่ แล้วก่อนหรือในวันเลือกตั้ง และอยู่ในที่เลือกตั้งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่มีอานาจ
และมีหน้าที่ทาการปกปิด หรือปลดออกนอกที่เลือกตั้งดังกล่าว 1 ส่วนแผ่นป้ายโฆษณานอกที่เลือกตั้ง
เมื่อกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งไม่มีอานาจหน้าที่ไปทาลาย หรือปลดลงแต่อย่าง
ใด อีกทั้งกฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าของป้ายหรือผู้ปิดประกาศที่จะต้อง
นาออก ปกปิด หรือทาลายเสีย ฉะนั้น แผ่นป้ายที่ประกาศไว้ในที่ต่างๆ นอกสถานที่เลือกตั้งซึ่งปิด
ประกาศไว้โดยชอบก่อน 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน หากแผ่นป้ายนั้นยังคงอยู่ย่อม
ไม่เป็ น ความผิ ดตามมาตรา 12 ดั งกล่ าว, ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา, รวมความเห็ น
คณะกรรมการกฤษฎี ก าเกี่ ย วกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), หน้า 14 -15.
2

ปัจจุบันพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 ถูกยกเลิกแล้ว แต่
ข้อห้ามดังกล่าวมีหลักการเหมือนกับในปัจจุบันเพียงแต่ถ้อยคาในตัวบทอาจแตกต่างกันไปบ้าง โดย
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 12 บัญญัติว่า นับตั้งแต่เวลา
18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง หนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาไม่ว่า
โดย วิธีอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองหรือทา ด้วยประการใดอันเป็นการกวน
หรือเป็นอุปสรรคแก่การเลือกตั้ง

121
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศที่เลือกตั้งออกมาแล้ว ผู้สมัครก็จะให้ทีมงานไปเลื่อนป้ายออกไม่ให้
เข้าไปใกล้ที่เลือกตั้งเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด 3 เช่นเดียวกับพรรคพลังชลที่มีเห็นว่าอาจมีปัญหา
ในทางปฏิบัติหากต้องให้จัดเก็บป้ายช่วงนั้น4
2) กรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า
- นายสมชัย จึงประเสริฐ มี ความเห็นว่า ตามกฎหมายใช้คาว่า “โฆษณาหาเสียง”
ดังนั้น การปิดประกาศหาเสียงโดยเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ใช่แค่การปิดประกาศหาเสียงเลือกตั้ง
คงมีความหมายมากกว่านั้น ซึ่งการหาเสียงเลือกตั้งมาจากพื้นฐานเดิม คือ การปราศรัยหาเสียงก็ได้
หรือปิดประกาศหาเสียงก็ได้ กฎหมายจึงบัญญัติขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทาลายความคิด หรือมี
อิทธิพลต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการจะตัดสินใจเลือกใคร เป็นการป้องกันผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มีความ
เป็นอิสระในการลงคะแนน
จากการศึกษางานจัดการการเลือกตั้งในหลายประเทศ ทั้งในทวีปยุโ รป อเมริกา
ออสเตรเลีย เอเซีย และอัฟริกา การลงคะแนนเลือกตั้งของต่างประเทศจะยึดหลักว่า ให้อิสระในการ
ตัดสินใจของผู้จะลงคะแนน ในต่างประเทศจึงมักเห็นผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งยืนจับกลุ่มในคูหา
ลงคะแนนเดียวกัน หรือพูดคุยกันได้ สาหรับป้ายหาเสียงเลือกตั้งของต่างประเทศจึงเพียงมีการกาหนด
ว่าควรติดป้ายหาเสียงห่างจากที่ลงคะแนนในรัศมีเท่าไร อย่างในอเมริกาห้ามเข้าไปหาเสียงในอาคารที่
ใช้ลงคะแนนในรัศมี 100 เมตร และป้ายหาเสียงก็เป็นป้ายขนาดเล็ก ๆ เท่ากระดาษเอ 3 (A-3) มี
เพียงชื่อและตาแหน่งที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง เช่น ลงสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการการศึกษา หรือ
นายอาเภอ (Sheriff) เท่านั้น แต่ในวันเลือกตั้งมีการใช้เครื่องบินขนาดเล็กบินลากป้ายชื่อวนไปทั่ว
บริเวณที่เลือกตั้ง หรือใช้บัลลูนติดชื่อผู้สมัครลอยไปทั่วพื้นที่สมัคร จัดรูปขบวนแห่ป้ายชื่อผู้สมัครไป
ตามท้องถนน รวมทั้งติดตั้งป้ายชื่อผู้สมัครที่รถบัสขับไปทั่วเมืองอันเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
เลือกตั้ง แต่ไม่เข้าไปใกล้ที่ลงคะแนน

3

สั ม ภาษณ์ สมชาย จิ ต รามาศ, หั ว หน้ า ฝ่ า ยทะเบี ย นและประสานงานสาขาพรรค
ประชาธิปัตย์, 13 กันยายน 2556.
4

สั ม ภาษณ์ วั น เพ็ ญ เตี ย วลั ก ษณ์ , ผู้ เ ชี่ ย วชาญประจ า นายอุ ก ฤษณ์ ตั นสวั ส ดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชลบุรี, 7 ตุลาคม 2556.
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ดังนั้นจึงเห็นว่าการติดป้ายหาเสียงบริเวณด้านหน้าหน่วยเลือกตั้งจะกระทาไม่ได้ แต่
ถ้าห่างออกไปในระยะไกลสายตาที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า เช่น เกินกว่าระยะ 100 เมตร ห่างจากที่
เลือกตั้งสามารถติดป้ายหาเสียงได้ ดังนั้น ควรกาหนดรัศมีว่าให้ห่างจากที่เลือกตั้งเท่าไร ถ้าในระยะที่
กาหนดแล้วไม่เอาออกก็ผิด แต่ถ้าอยู่ห่างออกไปจากรัศมีที่กาหนดหรือเป็นป้ายหาเสียงที่ ติดไว้เก่าอยู่
ก่อนแล้วไม่ได้มีผลอะไร และยังเห็นว่าการติดป้ายก่อนหลังไม่เป็นไรแต่ให้พิจารณาดูว่าควรติดป้าย
ตรงไหนมากกว่า ถ้าอยู่ห่างจากที่เลือกตั้งพอสมควรแล้วก็ติดได้ ดังนั้นถ้าเราไปเอาว่าห้ามหาเสียงใน
วันเลือกตั้งทุกอย่างจะทาให้เราทางานยุ่งยากลาบาก และแทนที่ จะทาให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไป
โดยธรรมชาติของมันกลับต้องมาถูกจากัด ทาอะไรก็ผิดหมดจะทาให้เป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีความสุข
สรุป เห็นว่ากฎหมายไม่ต้องแก้ แต่อยู่ที่การแปลและใช้กฎหมาย 5
- นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง เห็นว่าหากพิจารณาแล้วการปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงก็เป็นวิธีการหนึ่งในการโฆษณาหาเสียงเช่นเดียวกัน แต่หากตีความ
ว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือพรรคการเมืองต้องดาเนินการรื้อถอนประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงออก
เพราะเป็นการหาเสียงในเวลาที่กฎหมายต้องห้ามย่อมเคร่งครัดจนเกินไป และอาจเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะทาการเก็บป้าย ดังนั้น หากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้
จะถูกลงโทษตามบทกาหนดโทษอาญา หรืออาจนาไปสู่การเพิกถอนสิ ทธิหรือเลือกตั้งใหม่ หรือไม่นั้น
ควรจะพิจารณาโดยดูข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป6
จากที่ผู้เขียนศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในบทที่ 3 พบว่ามีการกาหนดช่วงระยะเวลา
ต้องห้ามหาเสียงเช่นกัน โดยกาหนดห้ามหาเสียงระหว่างช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ของวันก่อนหน้าวันที่มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งพิจารณาถึงเหตุผลในประเด็นที่มีการ
หยิบยกขึ้นมาในช่ว งการเลือกตั้งก่อนที่จะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่ในประเทศสิงคโปร์ จ ะ
พิจารณาช่วงเวลาที่แสดงโปสเตอร์หรือป้ายโดยมีข้อยกเว้นว่าหากโปสเตอร์และป้ายโฆษณาที่ได้รับ
การอนุญาตและได้แสดงไว้ก่อนแล้ว การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่ถูกกฎหมายที่ได้แสดงไว้ก่อนแล้ว
หรือหนังสือที่มีกาหนดเผยแพร่ไว้ก่อนวันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ก็ไม่ถือว่าผิด

5

สัมภาษณ์ สมชัย จึงประเสริฐ , กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวน, 3
ตุลาคม 2556.
6

สัมภาษณ์ ประพันธ์ นัยโกวิท, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 10
ตุลาคม 2556.
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กฎหมาย และมีเงื่อนไขว่าในวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือวันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ห้ามทาการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ใดๆ รวมทั้งลักษณะใน
การแสดงหรือสถานที่ที่แสดง ซึ่งถูกแสดงอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วในที่สาธารณะภายในเขต
การเลือกตั้งนั้น ในส่วนของวิธีการปิดหรือติดโปสเตอร์หรือแบนเนอร์นั้นตามกฎข้อบัง คับของสิงคโปร์
ได้กาหนดอย่างชัดแจ้งถึงระยะที่ห้ามแสดงโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ ระหว่างระยะเวลาการรณรงค์หา
เสียงเลือกตั้ง ในรั ศมี 200 เมตรหรือระยะที่สั้ นกว่าระยะดังกล่าวจากหน่วยเลือกตั้ง ใด ๆ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) อาจระบุระยะที่สั้นกว่าโดยพิจารณาจากพื้นที่ของเขตการเลือกตั้งที่
หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่
ปัญหาดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งในการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยประกาศหรือป้ายนั้นมักจะปรากฏข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น
ใด ที่สื่อความหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พบเห็น จดจา และเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ตนเอง เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 7 ประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลื อกตั้งไม่ว่าจะติดตั้งถาวรเคลื่ อนที่ไม่ได้หรือจะเคลื่อนที่ได้ก็ตาม หากถึงกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วไม่มีการกระทาที่ทาให้การโฆษณานั้นเสียไป เช่น ปลดป้ายออก ปกปิด หรือทาลายป้าย
นั้ น เสี ย ย่ อ มถื อ ได้ ว่ า ยั ง คงมี ก ารโฆษณาหาเสี ย งอยู่ ต ลอดเวลา เช่ น กั น จึ ง เป็ น การกระท าครบ
องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายผู้กระทาย่อมมีความผิด
อย่างไรก็ตามหากเป็นประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงที่อยู่นอกบริเวณที่เลือกตั้ง หากไม่มี
การรื้อถอนออกไปดังที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยตีความไว้ว่า ประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงที่
ติดตั้งนอกบริเวณที่เลือกตั้งไม่มีกฎหมายบัญญัติให้อานาจเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือผู้ใดรื้อถอน
ออก ดังนั้น เจ้าของหรือผู้ติดตั้งประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งซึ่งติดตั้งไว้โดยชอบก่อน
18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจึงไม่มีความผิดนั้น ผู้เขียนกลับเห็นต่างออกไปเนื่องจาก
การปิดประกาศหรือติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นเรื่องของการโฆษณาให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทราบข้อมูลเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นคนละเรื่องกับการรื้อถอนประกาศหรือ
ป้ายออก ไม่สามารถจะเอามาเป็นบทยกเว้นให้ป ระกาศหรือป้ายที่โฆษณาหาเสียงอยู่นั้นเป็นประกาศ
หรือป้ายที่ไม่เป็นการโฆษณาอีกต่อไป หรือจะถือว่าเจ้าของหรือผู้ติดตั้งประกาศหรือป้ายโฆษณาหา

7

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 58 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 61 และ มาตรา 64
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เสียงไม่ได้ทาการโฆษณาหาเสียงก็ไม่ได้อีก ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่ามีผู้เป็นเจ้าของหรือผู้
ติดตั้งประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้ติดตั้งประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลาและได้ล่วงเวลาเข้าไปในช่วงเวลา 18.00 นาฬิกา ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวัน
เลือกตั้งแล้วจึงเป็นการกระทาที่ครบองค์ประกอบความผิดตามบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว
เจ้าของหรือผู้ติดตั้งประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงย่อมมีความผิด และมีหน้าที่รื้อถอนออกไป หาก
ไม่รื้อถอนก็มีความผิดต้องรับโทษจึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายว่าให้ผู้มีหน้าที่รื้อถอน
ป้ายโฆษณาหาเสียงออกไป
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการตีความกฎหมายในปัจจุบันให้เกิดความชัด เจนและเกิดความเป็น
ธรรมต่อผู้สมัครและพรรคการเมืองในการหาเสียงเลือกตั้ง ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรเพิ่มข้อกาหนดให้
ชัดเจนในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดระยะห่างจากที่เลือกตั้งที่ประกาศหรือป้าย
โฆษณาหาเสียงจะติดหรือปิดได้ เช่น กาหนดรัศมีห่างจากที่เลือกตั้ง 200 เมตร หรือสั้นกว่านั้น เพื่อมิ
ให้มีผลเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการที่จะลงคะแนนโดยอิสระ
นอกจากนี้ยังเห็นว่าในปัจจุบันวิธีการหาเสียงมีรูปแบบหลากหลายไม่เฉพาะแต่ประกาศ หรือ
ป้ายโฆษณาหาเสียง แต่ยังมีทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทางอินเตอร์เนต หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ต่างๆ หาก
กฎหมายจะถือว่าเมื่อถึงกาหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่ดาเนินการเอาการโฆษณาหาเสียงออกไป เช่น ไม่
รื้อถอนป้ายหรือเรียกเก็บสิ่งพิมพ์ หรือไม่ลบจากฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการกระทาที่ผิด
กฎหมายย่อมเกิดปัญหาต่อการหาเสียงที่ได้แพร่หลายไปแล้วและยากจะเรียกเก็บได้ ดังนั้นจึงควรระบุ
ให้ชัดเจนว่าหากเป็นการโฆษณาหาเสียงที่ได้แสดงไว้โดยชอบก่อนช่วงเวลาที่กฎหมายต้องห้ามหาเสียง
การกระทานั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเช่นเดียวกับในประเทศสิงคโปร์ วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาหาก
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองมีกาลังคนไม่เพียงพอที่จะดาเนิ นการจัดเก็บประกาศหรือป้ายในช่วงเวลา
ต้องห้ามหาเสียง และไม่เกิดเป็นประเด็นปัญหาการร้องคัดค้านการเลือกตั้งในลักษณะเดียวกันอีกด้วย
5.2 ปั ญ หาของบทบั ญ ญัติ เ กี่ย วกับ สถานที่ ห้ า มปิ ด ประกาศและติด แผ่น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ย ง
เลือกตั้ง
ในปัจจุบันในการเลือกตั้งระดับประเทศกฎหมายจะกาหนดห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง
หรือผู้ใด ปิดประกาศ หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐหรือในที่
ของเอกชน เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งตามที่ได้มี
การจัดสถานที่ปิดประกาศและกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่อันเป็นสาธารณสถานของรัฐเพื่อติดแผ่น
ป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐใน
การสนั บสนุน การเลือกตั้งโดยการจัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ งใน
บริเวณสาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุกพรรค และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อ
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ควรปฏิบัติในการเลือกตั้งหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย8
ในการนี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ งจึง ได้อ อกประกาศคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การดาเนินของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 แก้ไข
เพิ่มเติ มถึง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการ
สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 กาหนดสถานที่สาหรับการปิดประกาศโดยให้
ผู้ว่าราชการจั งหวัด นายอาเภอ ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือหั วหน้าหน่วยงาน จัด
สถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคน และพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครในเขตจังหวัด หรือ
ในเขตเลือกตั้งนั้น ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานเขต แขวง หมู่บ้าน ชุมชนทุกแห่ง หรือที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี
ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมืองทุก
พรรค9 ส่วนกรณีแผ่นป้าย ให้หัวหน้าหน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็น
สาธารณสถานของรั ฐ ได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐ ที่
เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง
นั้น ให้พอเพียงและเท่าเทียมกันในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครทุกคนและพรรคการเมือง
ทุกพรรค โดยคานึงถึงความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัย
รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจร 10 ซึ่งเมื่อถึงช่วงเลือกตั้งหน่วยงานต่างๆของรัฐก็จะออก
ประกาศกาหนดสถานที่สาหรับปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัครและ
พรรคการเมืองได้ทราบแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 59 อนุ (1) มาตรา 124 อนุ (1) และมาตรา 125
9

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 4 และ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง
กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 5
10

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 6 และ ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 6
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สาหรับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกฎหมายกาหนดห้ามกระทาโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่ง
ข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กาแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสา
ไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานที่ซง่ึ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ ทั้งนี้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองกาหนดสถานที่เพื่อปิ ดประกาศโฆษณาหาเสียงเลื อกตั้งไว้ตามความจาเป็น 11 ซึ่งเมื่อถึง
ช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็จะประกาศกาหนดสถานที่ปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครได้รับทราบและก็มีความแตกต่างกันไปใน
แต่ละท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ยังคงพบเห็นประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ขนาดต่างๆ ติดตั้งกันอยู่ทั่วไป และไม่สนใจวิถีชีวิตของผู้คน ความสะอาด และความปลอดภัยของผู้
สัญจรทางถนน เนื่องจากมีแผ่นป้ายหาเสียงขนาดใหญ่ติดอยู่บริเวณเสาไฟฟ้า และต้นไม้บดบังทัศนะ
วิสัยในการสัญจรบนถนน แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนดดังต่อไปนี้
1) วัตถุประสงค์ที่ต้องการให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 มีเจตนารมณ์
เพื่อกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่จัดการ ควบคุม ตรวจสอบ วางระเบียบ หรือ
กาหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจวางระเบียบ
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มี
สิทธิรับเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐใน
การสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาคและมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง หาก
มองในส่วนที่เกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง แม้จะมีข้อกาหนดที่ ให้
หัวหน้าหน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็ นสาธารณสถานของรัฐ ได้แก่ บริเวณ
ถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียง หรือบทบัญญัติที่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกาหนดสถานที่เพื่อปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ได้ แต่
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พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา
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บุคคลเหล่านี้ก็เพียงดาเนินการออกประกาศกาหนดสถานที่ที่อนุญาตให้ติดได้ โดยไม่ได้ดาเนินการจัด
สถานที่เฉพาะให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง ซึ่งที่ผ่านมา
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองก็ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้า ยหาเสียงอย่างกว้างขวางตามขอบเขตและ
เงื่อนไขที่ประกาศอนุญาต ผู้เขียนเห็นว่า การดาเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กฎหมายกาหนดให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้งเพราะรัฐควรจะดาเนินการจัดสถานที่เฉพาะให้
ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงจึงจะเป็นการสนับสนุนการ
เลือกตั้งอย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2) วัตถุประสงค์เกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
ตามที่กฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติในการ
เลือกตั้งหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในการเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งเมื่อ
พิจารณาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนิน การของรัฐในการสนับสนุน
การเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ.2550 และประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง
กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 แม้จะกาหนดให้ เจ้าหน้าที่ผู้มี
อานาจจัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุกคน และพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครในเขต
จังหวัด หรือในเขตเลือกตั้งนั้น ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสานักงานเขต แขวง หมู่บ้าน ชุมชนทุกแห่ง หรือที่ตั้งของหน่วยงานตามความเหมาะสมแล้วก็
ตาม แต่กรณีแผ่นป้าย ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวกลับบัญญัติว่า ให้หัวหน้า
หน่วยงานประกาศกาหนดสถานที่ บริเวณ พื้น ที่ อันเป็นสาธารณสถานของรัฐ ได้แก่ บริเวณถนน
สาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
ของผู้สมัครและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้ นโดยคานึงถึงความเหมาะสมความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด และความปลอดภัย รวมทั้งจะต้องไม่เป็นการกีดขวางการจราจร จาก
ถ้อยคาของบทบัญญัติดังกล่าว หัวหน้าหน่วยงานผู้มีอานาจในการกาหนดสถานที่ก็ยังสามารถที่จะ
กาหนดให้ติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของรัฐ
ได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐ ได้ หากหัวหน้าหน่วยงานผู้มี
อานาจเห็นสมควร
ส่วนการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นกฎหมายกาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดสถานที่เพื่อ
ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไว้ตามความจาเป็น ซึ่งเมื่อถึงช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็จะประกาศกาหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครได้รับทราบ แต่จากการศึกษาประกาศของหน่วยงานท้องถิ่น เรื่อง กาหนด
สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง (ผู้เขียนได้ยกตัวอย่าง
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ไว้ แ ล้ ว ในบทที่ 4) ก็ ยั ง พบว่ าเจ้ า พนัก งานท้อ งถิ่ น บางท้ อ งถิ่ น ก าหนดให้ ปิด ประกาศได้ บริ เ วณที่
สาธารณะ และสองข้างถนน ตรอก ซอย บริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (เสาโลหะกลม) หรือริมถนนตลอด
สาย ได้
แม้ประกาศของหัวหน้าหน่วยงานในการเลือกตั้งระดับประเทศและประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะกาหนดสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครติดแผ่นป้าย เช่น เกาะ
กลางถนน สะพานลอยคนเดินข้ามหรือรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริม
ถนน ป้ า ยจราจรและสั ญญาณไฟจราจร ต้ น ไม้ และเสาไฟฟ้ าบริ เวณเกาะกลางถนน สวนหย่ อ ม
สวนสาธารณะ วงเวียนทุกวงเวียน พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น แต่ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเรายังพบ
เห็นประกาศหรือป้ายบริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ ต้นไม้ เสาไฟฟ้าจนชินตา ก่อให้เกิดความไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยทั่วไป
3) วัตถุประสงค์ของความเสมอภาค เท่าเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
ไม่ว่าจะเป็ นรั ฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการหาเสี ยงเลื อกตั้งต่างมี
บทบัญญัติที่กาหนดให้การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมืองเป็นไปอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมกัน และตามหลักความเสมอภาคในการเลือกตั้งในแง่ผู้สมัครรับเลือกตั้งย่อมต้องมีความเสมอ
ภาคของการแข่งขันในการเลือกตั้ง นอกจากนี้ ยังมีหลักความเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาสที่จะทาให้
พรรคการเมืองทุกพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการหาเสียง และเท่า
เทีย มกัน ในการแข่งขันเพื่อรั บ คะแนนเสียงจากประชาชน และหลักนี้มีบทบาทมากเพราะใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณากรณีการอนุญาตให้ใช้สถานที่สาธารณะในการหาเสียง การปิดโปสเตอร์หา
เสียงตามท้องถนน
อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งระดับประเทศเมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง หลักเกณฑ์การดาเนินของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการ
สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ซึ่งกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงาน จัดสถานที่ปิดประกาศ ให้แก่ผู้สมัครทุก
คน และพรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัคร และกรณีแผ่นป้าย ให้หัวหน้าหน่วยงานประกาศกาหนด
สถานที่ บริเวณ พื้นที่ อันเป็นสาธารณสถานของรัฐ ได้แก่ บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือ
สาธารณสถานอื่นของรัฐที่เห็นสมควร เพื่อติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงของผู้สมัครและพรรคการเมือง
ที่ส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้น และในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็จะเป็นผู้กาหนดสถานที่เพื่อ
ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
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ผู้เขียนจึงเห็นว่าการกาหนดให้แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละพื้นที่เป็นผู้กาหนดสถานที่ทาให้เกิด
ความไม่เสมอภาคและเท่าเทียมกันในภาพรวม เพราะหน่วยงานต่างๆของรัฐ และเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
แต่ล ะท้องที่ก็จ ะออกประกาศกาหนดสถานที่สาหรับปิดประกาศและติดแผ่ นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงาน และท้องถิ่นต่าง ๆ กล่าวคือ บางหน่วยงาน และ
บางท้องถิ่นอนุญาตให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปิดประกาศในบริเวณที่สาธารณะทุกแห่งได้ตาม
วิธีการที่ประกาศได้กาหนดไว้ และยกเว้นไม่อนุญาตให้ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและพรรคการเมืองบาง
สถานที่ เช่น เกาะกลางถนน สะพานลอยคนเดินข้ามหรือรถข้าม รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้ว
และแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน
วงเวียนทุกวงเวียน เป็นต้น แต่บางหน่วยงาน และบางท้องถิ่นกลับไม่ได้กาหนดข้อยกเว้นเอาไว้ และ
บางท้องถิ่นอนุญาตให้ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณเสาไฟฟ้าริมถนน แต่บาง
ท้องถิ่นกลับไม่ได้กาหนดไว้เช่นนั้น ทาให้นอกจากในทางปฏิบัติผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะเกิด
ความสับสนและต้องตรวจสอบประกาศของหน่วยงานหรือของท้องถิ่นในท้องที่ซึ่งตนจะปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ายและในภาพรวมยังเกิดความไม่เท่าเทียมกันที่มีการกาหนดสถานที่แตกต่างกันเช่นนี้
โดยเฉพาะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง ให้ผู้มีสิทธิออก
เสี ย งลงคะแนนเลื อกตั้งบั ญชีร ายชื่อผู้ ส มัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทาขึ้น โดยให้ ผู้ มีสิ ทธิ
เลือกตั้งเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว และให้ถือประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง 12 ที่
ควรจะต้องได้รับอนุญาตให้ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเหมือนกันทุกพรรค ไม่
ควรจะมีความแตกต่างกันในแต่ละท้องที่
เมื่อพิจารณานิยามของคาว่า “สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ” ตามประกาศคณะกรรมกการการ
เลือกตั้ง13หมายความว่า ที่ตั้ง สถานที่ ที่ส าธารณะที่อยู่ในความดูแลครอบครองของส่วนราชการ
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน แต่ในกฎหมายของต่างประเทศ
เช่น ประเทศฝรั่งเศส บรรดาที่สาธารณะ (public space) เหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของด้วย ดังนั้น การใช้ที่สาธารณะร่วมกันระหว่างรัฐกับประชาชนจึงต้องมีความสมดุลด้วย
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ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 3 และ ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 3
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และแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จะรับรองสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
เอาไว้ในมาตรา 41 แต่สิทธิดังกล่าวใช้ได้เฉพาะทรัพย์สินส่วนบุคคลเท่านั้น14 โดยในประเทศฝรั่งเศส
กาหนดให้ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้งได้เฉพาะในบริเวณที่ฝ่ายปกครองกาหนด เช่น หน้าที่ทาการเขต
อาเภอ เทศบาล หรือหน้าโรงเรียน วัด เป็นต้น15 และให้หน่วยงานผู้รับสมัครเป็นผู้กาหนดสถานที่ที่ใช้
สาหรับติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงโดยใช้วิธีการจับสลาก และให้จัดสถานที่ที่ใช้สาหรับติดแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสี ย งตามล าดับ การยื่ นคาขอต่อเทศบาล ซึ่งมีข้อสั งเกตว่าการที่ประเทศฝรั่งเศสให้ รัฐ
สามารถกาหนดสถานที่ให้ติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ งได้เฉพาะในบริเวณที่กาหนด ไม่ได้ติดบริเวณถนน
โดยทั่วไปดังเช่นในประเทศไทยเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสมีคณะกรรมการประจาเขตเลือกตั้ง ทาหน้าที่
ดูแลการส่งและแจกจ่ายเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอีก
ทางหนึ่ง จึงไม่จาเป็นที่จะต้องโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียงเลือกตั้งให้ประชาชนทราบมากจนเกินไปโดยประชาชนได้ทราบจากทางเอกสารที่หน่วยงาน
ของรัฐได้พิมพ์ส่งให้ถึงบ้านแล้ว
ส่วนในประเทศญี่ปุ่น การรณรงค์หาเสียงเลื อกตั้ง ให้ความสาคัญกับ พรรคการเมืองยิ่งกว่า
ผู้สมัคร และผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะลงคะแนนเสียงตามนโยบายและหลักการยิ่งกว่าจะเลือกปัจเจกบุคคล
เฉพาะตัว ประเทศญี่ปุ่ นจึ งมี ข้อจ ากัดและข้อห้ ามในการควบคุมกิจกรรมการรณรงค์ห าเสี ยงของ
ผู้สมัครอย่างเข้มงวดโดยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาระบบแบ่งเขต กรรมการ
จัดการเลือกตั้งแต่ละเทศบาล เป็นผู้มีหน้าที่จัดสถานที่สาหรับการติดโปสเตอร์ สาหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกเทศมนตรี จังหวัดและเทศบาลที่เกี่ยวข้องสามารถกาหนดสถานที่ใน
การติดประกาศได้เอง ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นๆ

14

นันทวัฒน์ บรมานันท์, บทบรรณาธิการ ครั้งที่ 173 โหมโรงเลือกตั้ง (2). [ออนไลน์],
11 พฤศจิกายน 2550. แหล่งที่มา http://www.pub-law.net
15

นันทวัฒน์ บรมานันท์, บทบรรณาธิการ ครั้งที่ 89 การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่า กทม.
[ออนไลน์], 15 ธันวาคม 2547. แหล่งที่มา www.pub-law.net
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จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นดังนี้
1) ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์16 เห็นว่าหากกาหนดให้รัฐเป็นผู้จัดสถานที่สาหรับปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงหากกระทาเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็เห็นด้วย
แต่ก็ควรจะกระจายตามจุดต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้ผู้สมัครได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ เพราะการ
ปิดประกาศหรือป้ ายเป็นวิธีก ารที่สาคัญในการโฆษณาหาเสี ยงทาให้ประชาชนจดจาผู้สมัคร และ
หมายเลขได้ แม้ในปั จจุ บั น จะมีวิธีการหาเสียงทางอื่น ๆ เช่น อินเตอร์เนต วิทยุ โทรทัศน์ แต่ใน
ต่างจังหวัดประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงก็ยังเป็นสิ่งจาเป็น ส่วนพรรคพลังชล 17เห็นว่าบางครั้ง
สถานที่ที่รัฐกาหนดให้ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงก็ไม่สามารถทาให้ประชาชนเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และหากจะต้องกาหนดสถานที่ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงก็ควรจะกาหนด
สถานที่ที่ประชาชนผ่านไปมาสามารถเห็นได้ชัดเจน
2) กรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า
- นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นกรณีนี้ว่าจากการศึกษา
ดูงานจัดการเลือกตั้งในประเทศญี่ปุ่นส่วนที่รัฐจัดสถานที่ปิดประกาศให้ก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยมากมายดังเช่น
ในประเทศไทย และมีการหาเสียงทาง Internet T.V. เฟสบุ๊ค ไลน์ สไกป์ ฯลฯ แต่การหาเสียงด้วย
การขึ้นป้ายขนาดใหญ่ไม่มีและไม่นิ ยมกัน และเห็นว่าถ้าทาก็ไม่เหมาะสม การหาเสียงของญี่ปุ่นจะใช้
นโยบายเป็ น หลั กในการหาเสี ย งเหมือนกับว่าเป็นการแข่งโดยใช้นโยบายมากกว่าเลื อกตัว บุคคล
เท่ากับเลือกนโยบายและพรรค ส่วนใหญ่เน้นด้าน IT และวิธีการหาเสียงของประเทศญี่ปุ่นดีในแง่
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ประเทศไทยคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งไม่ ได้ กาหนดสถานที่แ ต่ใ ห้ เจ้ าพนัก งาน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด ตาม
หลักทั่วไปแล้วมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
บังคับใช้เป็นปกติ แต่ในช่วงเลือกตั้งมิให้นามาใช้เพราะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎหมายเลือกตั้ง
โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นคนดาเนินการ แต่ในความเป็นจริงคณะกรรมการการเลือกตั้งเอง

16

สั ม ภาษณ์ สมชาย จิ ต รามาศ, หั ว หน้า ฝ่ า ยทะเบี ยนและประสานงานสาขาพรรค
ประชาธิปัตย์, 13 กันยายน 2556.
17

สัมภาษณ์ วันเพ็ญ เตียวลักษณ์, ผู้เชี่ยวชาญประจา นายอุกฤษณ์ ตันสวัสดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชลบุรี, 7 ตุลาคม 2556.
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ก็ไม่มีขีดความสามารถจะไปรอบรู้ได้ทุกแห่งจึงให้อานาจท้องถิ่นกาหนด ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เจ้า
พนั กงานท้ องถิ่น มัก จะกาหนดให้ ติดแผ่ นป้ายโฆษณาหาเสี ยงได้ห มดจึงกลายเป็นว่าบทมาตราที่
กฎหมายห้ามหรือจากัด บทกฎหมายที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดูแลนั้นขาดความศักดิ์สิทธิไป
การบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้อง เป็นธรรมในเรื่องนี้จึงยังไม่สัมฤทธิ์ผล
สรุป เพื่อความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยเห็นด้วยว่าควรจากัดสถานที่ และควรให้หา
เสียงโดยวิธีอื่นมากกว่าการปิดประกาศ เช่น ทางIntenet T.V. เฟสบุ๊ค ไลน์ สไกด์ เหล่านี้ เป็นต้น
บ้านเมืองจะได้ไม่มีรกรุงรัง18
- นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นว่าที่ผ่านมาหัวหน้า
หน่วยงาน หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นบางท้องที่ก็ได้ประกาศให้ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงไว้
ตามที่สาธารณะ ถนน หรือเสาไฟฟ้า เพียงแต่จากัดเงื่อนไข เช่น ห้ามกระทาบริเวณเกาะกลางถนน
สะพานลอยคนเดินข้ามหรือรถข้าม วงเวียน พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น รวมทั้งต้องไม่เป็นการกีด
ขวางทางสัญจรหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือยานพาหนะหรือปิดบังป้ายและสัญญาณไฟ
จราจรหรื อก่อให้เกิดความเสีย หายต่อทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามดุล พินิจของแต่ล ะ
หน่วยงาน หรือแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้น หากมุ่งประสงค์ให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนการ
เลือกตั้ง และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการหาเสียงอย่างแท้จริง การให้ผู้สมัครหรือ
พรรคการเมื อ งเป็ น ผู้ ปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยหาเสี ย งเฉพาะที่ รั ฐ จั ด ไว้ ใ ห้ และไม่ ค วรจะมี
ข้อกาหนดให้ติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงบริเวณที่สาธารณะต่างๆ ก็จะเกิดความเป็นระเบีย บ
เรียบร้อยและไม่แตกต่างจนเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันของผู้สมัครในแต่ละพื้นที่19
3) จากการสอบถามผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความเห็นว่า
- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร จานวน 2 คน20 ให้ความเห็นว่าในช่วงเลือกตั้ง
มักพบป้ายหาเสียงเลือกตั้งบดบังทางเข้าซอย ทาให้มองไม่เห็นรถที่สวนมา เกิดความไม่ปลอดภัย และ

18

สัมภาษณ์ สมชัย จึงประเสริฐ, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวน, 3
ตุลาคม 2556.
19

สัมภาษณ์ ประพันธ์ นัยโกวิท, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 10
ตุลาคม 2556.
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หากรัฐกาหนดสถานที่เฉพาะสาหรับติดป้ายหาเสียงให้แก่ผู้สมัครก็เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมี
การหาเสียงโดยสื่ออื่น ๆ เพิ่มขึ้นมาก การติดประกาศหรือป้ายหาเสียงก็อาจลดความสาคัญไป
- ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในต่างจังหวัดจานวน 2 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนแรก21 เห็นว่า
ในต่างจังหวัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งที่แข่งขันกันมีอยู่อย่าง
มากไม่เกิน 3 พรรค ซึ่งประชาชนก็จะทราบอยู่แล้วว่าเป็นใคร แต่จะให้ความสาคัญกับหัวคะแนนต่าง
ๆ มากกว่าที่จะมาหาเสียงกับประชาชน ป้ายหาเสียงจึงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไรนัก ดังนั้นหากกาหนด
สถานที่ติดประกาศหรือติดแผ่นป้ ายหาเสียงก็ไม่ส่งผลกระทบมากในการประชาสัมพันธ์เพราะใน
ต่างจังหวัดมักจะเลือกตัวบุคคล ไม่ได้ดูจากนโยบายที่ระบุในป้าย ส่วนคนที่สองเห็นว่าการให้รัฐจัด
สถานที่มีทั้งข้อดี คือ ทาให้เกิดความเรียบร้อยและมีความเสมอภาค และข้อเสีย คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลอาจไม่เห็นป้ายของผู้สมัครเท่าไรนักเพราะพื้นที่ในต่างจังหวัดค่อนข้างกว้าง22
ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการให้รัฐมีส่วนในการสนับสนุน
การเลือกตั้งของผู้สมัครและพรรคการเมือง และก่อให้เกิดความเป็นระเบี ยบเรียบร้อยในช่วงเลือกตั้ง
อีกทั้งทาให้เกิดความเสมอภาคในภาพรวมและมีความเท่าเทียมกันในแง่ของโอกาสในการแข่งขันหา
เสียงเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ก็ควรให้รัฐเป็นผู้จัดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงให้
ผู้สมัคร และพรรคการเมือง ดังเช่นในประเทศญี่ปุ่น และฝรั่ งเศส และเพื่อให้ประกาศคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ซึ่ ง เป็ น กฎหมายล าดั บ รองมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายระดั บ
พระราชบัญญัติที่กาหนดให้รัฐจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่ควร
กาหนดให้ติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของ
รัฐได้ทั่วไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกาหนดดังเช่นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน23

20

สัมภาษณ์ อรสุภา สิทธิวนิช ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตบางปลัด กรุงเทพฯ, 13 กันยายน
2556. และ สัมภาษณ์ ภัทรดา เมฆานันท์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ, 6 ตุลาคม
2556.
21

สัมภาษณ์ ปณิธาดา ไพรโสภา ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดกาฬสินธิ์, 11 ตุลาคม 2556.

22

สัมภาษณ์ ภาณุพล บุรพันธ์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น, 11 ตุลาคม 2556.
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ส่วนที่ว่าจะเพียงพอในการสื่อให้ ประชาชนได้รับทราบ หรือเป็นการจากัดการหาเสีย งของ
ผู้สมัครมากเกินไปหรือไม่นั้น เพราะหากพิจารณาในประเทศฝรั่งเศสแม้จะกาหนดให้ติดป้ายหาเสียง
เลือกตั้งได้เฉพาะในบริเวณที่ฝ่ายปกครองกาหนด แต่ฝรั่งเศสก็มีหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่จัดส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบอีกทางหนึ่ง กรณีนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่า
ในช่วงเลือกตั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งควรหารือรับฟังความต้องการของผู้สมัครหรือ
ตัวแทนจากพรรคการเมืองในการกาหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง
เพื่อให้มีความเหมาะสม และทั่วถึง อีกทั้งในปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่ามีวิธีการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งใช้ในการหาเสีย งหลากหลายมากขึ้นเพียงพอที่จะประชาสัมพันธ์นโยบาย และหมายเลข
ประจาตัวผู้สมัครให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบการกาหนดเช่นนี้จึงไม่เป็นการจากัดการโฆษณาหา
เสียงของผู้สมัครจนเกินไป

5.3 ปัญหาการกาหนดห้า มมิใ ห้ ผู้สมัค ร พรรคการเมืองหรื อผู้ใ ด ปิดประกาศหรือติดแผ่น ป้า ย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่ของเอกชน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 กาหนดห้าม
มิ ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร พรรคการเมื อ งหรื อ ผู้ ใ ด ปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ยวกั บ การเลื อ กตั้ ง ใน
สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ (นอกเหนือจากสถานที่ซึ่งมาตรา 59 กาหนดให้รัฐจัดไว้ให้สาหรับปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง) หรือในที่ของเอกชน เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มาตรา 50 ที
ถูกยกเลิกไป บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นอกจาก รัฐจัดที่ปิดประกาศและ
ที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใน สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศทางวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ให้แก่พรรคการเมืองหรือกระทากิจการอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกาหนดให้รัฐสนับสนุน ” จะเห็นได้ว่ามาตราดังกล่าวก็มิได้กาหนดห้ามอย่างชัดแจ้งมิให้ปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่เอกชน

23

ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง เรื่อง หลั กเกณฑ์การดาเนินการของรัฐ ในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อ 6 และ ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง กาหนดวิธีการสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2551 ข้อ 6
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อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ที่ต่างออกไปโดยพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 62 กาหนดว่าการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งต้องไม่กระทาบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมิได้อนุญาต ส่วนวิธีการปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสี ยงกฎหมายห้ามกระทาด้วยวิธีทา พ่น หรือระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ
หรือรูปรอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ที่รั้ว กาแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือ
ต้นไม้ บรรดาซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน
มิได้อนุญาต เว้นแต่เป็นการปิดประกาศ ณ สถานที่ซง่ึ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ ซึ่งหมายความว่า
มาตราดังกล่าวก็มิได้กาหนดห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่เอกชนอย่างชัดแจ้ง
ดังเช่นการเลือกตั้งในระดับประเทศ ดังนั้น หากเจ้าของหรือผู้ ครอบครองอนุญาตแล้ ว ผู้ส มัครก็
สามารถกระทาได้โดยชอบ การกาหนดสถานที่ปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในการ
เลือกตั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นกรณีนี้จึงแตกต่างกัน และการกาหนดเช่นนี้อาจทาให้เกิด
ปัญหาว่าต้องมาพิจารณาเป็นกรณีไปว่าสถานที่ใดเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้อนุญาตแล้วบ้าง และ
เกิดปัญหาทาให้รัฐควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยยากขึ้น

จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นดังนี้
1) ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคพลังชล 24ไม่เห็นด้วยที่จะห้ามปิดประกาศ
หรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่เอกชน แม้แต่พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ไม่อาจติด
ประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งแม้แต่ในที่ทาการของพรรคตนเองได้ เพราะสถานที่ซึ่ง
เป็นที่ทาการพรรคถูกตีความว่าเป็นที่ของเอกชน ในช่ว งเลือกตั้งหากพรรคต้องการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรั บ ทราบหมายเลขผู้ส มัครของพรรคแต่กลั บทาไม่ได้เพราะถูกจากัดโดยเหตุผ ลทางข้อ
กฎหมาย และเคยมีที่ถูกร้องคัดค้านโดยเข้าใจผิดในข้อกฎหมายว่าสามารถติดป้ายบริเวณที่ทาการ
พรรคได้แต่กลับถูกร้องคัดค้าน ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น
2) กรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า

24

สั มภาษณ์ สมชาย จิตรามาศ, หั ว หน้าฝ่ ายทะเบียนและประสานงานสาขาพรรค
ประชาธิปัตย์, 13 กันยายน 2556. และสัมภาษณ์ วันเพ็ญ เตียวลักษณ์, ผู้เชี่ยวชาญประจา นาย
อุกฤษณ์ ตันสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดชลบุรี, 7 ตุลาคม 2556.
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- นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นว่า คาว่า “ในที่เอกชน”
ควรคงไว้ เนื่องจากเมืองไทยติดประกาศ ป้ายหาเสียงเลือกตั้งกันมากจนเกินเหตุ โดยเฉพาะที่เอกชน
สมควรห้ามอย่างยิ่ง เช่น ถ้ามีคนรวยอนุญาตให้ คุณมาติดป้าย แต่คนอื่นติดไม่ได้ เพราะที่เอกชน
เจ้าของสามารถจะอนุญาตให้ใครติดป้ายหาเสียงหรือไม่ก็ได้ ทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน
โดยที่รัฐไม่อาจเข้าไปควบคุมได้ ดังนั้น ควรจะกาหนดให้เหมือนปัจจุบันว่าที่เอกชนก็ติดไม่ได้ เพื่อจะ
ได้สอดคล้องกับหลักที่ว่ารัฐต้องจัดสถานที่ให้ ส่วนที่ทาการพรรคจะไปเคร่งครัดว่าเป็นที่เอกชนใครๆ
ก็ติดไม่ได้ก็ไม่ใช่อีกเช่นกัน เพราะเจตนารมณ์ไม่เหมือนกัน ถ้าตีความอย่างเคร่งครัดที่ทาการพรรคก็
ถือเป็นที่เอกชน แต่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น จึงเห็นว่ากรณีพรรคการเมืองอาจติดป้า ยก็เฉพาะที่ทาการ
พรรคหรื อศูนย์ เลื อกตั้งของพรรคเท่านั้น มิใช่ที่ทาการของสาขาพรรค เพราะพรรคที่มีส าขาย่อม
ได้เปรียบ หากให้ติดป้ายหาเสียงตามสาขาพรรคได้ด้วย พรรคที่มีสาขาพรรคมากอยู่ทั่วไป ถ้าให้ติดได้
จะทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน
ดังนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับประเทศควรเหมือนกัน คือ ที่เอกชนก็ติดไม่ได้ และควร
ระบุให้ชัดเจนว่าให้ติดได้ที่ไหน เช่น ที่ทาการพรรค หรือศูนย์เลือกตั้ง ดังนี้เป็นต้น25
- นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งอีกท่านเห็นว่าหากพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญที่กาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การเลือกตั้งมีความเสมอภาค
และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น เห็นว่าหากกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นห้ามปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงในที่เอกชนให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งระดับประเทศ โดยไม่ต้อง
คานึงว่าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองจะอนุญาตหรือไม่ก็ย่อมทาให้เกิดความเสมอภาคในการหา
เสียงเลือกตั้งได้26
ปัญหากรณีนี้ ผู้เขียนเห็นว่าการที่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 วรรคแรก กาหนด
ห้ามอย่างชัดแจ้งมิให้ติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่เอกชนเนื่องจากมีเจตนารมณ์
เพื่อให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้งโดยการจัดสถานที่ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงให้แก่

25

สัมภาษณ์ สมชัย จึงประเสริฐ, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวน, 3
ตุลาคม 2556.
26

สัมภาษณ์ ประพันธ์ นัยโกวิท, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 10
ตุลาคม 2556.
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ผู้ส มัครหรื อพรรคการเมือง อีกทั้งยังทาให้เกิดความเสมอภาคระหว่างผู้ ส มัครแต่ล ะคนโดยไม่ให้
ผู้สมัครที่มีฐานะทางการเงินมากกว่าได้เปรียบผู้สมัครคนอื่น
นอกจากนี้หากประชาชนต้องการแสดงออกถึงความนิยมต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตน
สนับสนุนโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมาปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณที่ดิน บ้าน หรือ
ร้านค้าที่ตนเป็นเจ้าของ หรือแม้แต่นาประกาศหรือป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งมาติดไว้เอง การกระทา
ดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงเป็นการกระทาฝ่าฝืนกฎหมายได้เพราะเป็นการกระทาในสถานที่ซึ่งเป็นของ
เอกชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามนามาร้องคัดค้านว่าเป็นการกระทาการฝ่าฝืน
กฎหมายเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ หรือให้ดาเนิน
คดีอาญา ดังที่เคยมีเรื่องร้องคัดค้านขึ้นสู่การวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติซึ่งกาหนดห้ามมิให้ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงในที่
เอกชนมีความเหมาะสมแล้ว และควรแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีข้อกาหนดในลั กษณะว่า
หากเป็นบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตก็สามารถปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
โฆษณาหาเสียงได้เป็นว่า “ห้ามปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงในที่เอกชน” เช่นเดียวกับกับการ
เลือกตั้งในระดับประเทศจะทาให้รัฐสามารถควบคุมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้รัฐเป็นผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง อีกทั้งทาให้เกิดความเสมอภาคในการ
แข่งขันหาเสียงเลือกตั้งมากกว่าในปัจจุบัน

5.4 ปัญหาการกาหนดข้อห้ามของวิธีการหาเสียงโดยการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงไว้ในระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
โดยที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนดให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ออกประกาศหรื อ วางระเบี ย บ
กาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ ง อีกทั้ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ก็ให้อานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งวางระเบียบเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติใน
การเลื อกตั้ง หรื อข้อห้ามมิให้ป ฏิบั ติในการเลือกตั้ง เพื่อให้ การหาเสี ยงเลือ กตั้งเป็นไปด้ว ยความ
เรีย บร้อย เช่นเดียวกับพระราชบั ญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริห ารท้องถิ่น พ.ศ.
2545 ก็กาหนดไว้ในลักษณะเดียวกันว่า เพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศเพื่อแนะนาวิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัคร
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หากพิจารณาระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กาหนดเกี่ยวกับวิธีการหา
เสียงนั้นจะพบว่ามีข้อห้ามในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงกาหนดไว้ในลักษณะเป็น
ข้อห้ามไว้ แต่ก็ไม่ปรากฏข้อห้ามในลักษณะเดียวกันปรากฏใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.2550 หรื อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ระดับพระราชบั ญญัติ อีกทั้งข้อห้ ามบางประการที่เกี่ยวกับประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสี ยงหาก
พิจารณาการเลือกตั้งระดับประเทศก็จะพบว่าได้บัญญัติไว้เป็นข้อห้ามและมีโทษทางอาญา แต่ในการ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นกลับกาหนดเพียงรายละเอียดข้อควรปฏิบัติโดยไม่มีสภาพบังคับที่ชัดแจ้งแต่
อย่างใด จึงทาให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันของการเลือกตั้งทั้งสองประเภท ดังนี้
1) ในการเลื อ กตั้ ง ระดั บ ประเทศและระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ร ะเบี ย บและประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งกาหนดข้อห้ามในลักษณะเดียวกันว่ามิให้ปฏิบัติในการแจกจ่ายเอกสาร
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วแต่กรณี
กระทาการหรืออาศัยผู้ใดกระทาการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือ
โปรยในที่สาธารณะ27 แต่หากมีการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศในข้อดัง กล่าวกลับไม่มีบทกาหนดโทษ
ทางอาญาดังเช่นบทบัญญัติในกฎหมายที่ห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่ห้ามติด
แต่อย่างใด ทั้งๆที่การแจกเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยการวางหรือโปรย ก็เป็นวิธีการหนึ่ง

27

ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิ บัติ
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.
2550 ข้อ 7 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ข้อควรปฏิบัติ และข้อ ห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ย วกับ การเลื อกตั้ งสมาชิก วุฒิ ส ภาและการดาเนินการใดๆ ของผู้ ส มัครรับ เลื อกตั้งและผู้ มีสิ ท ธิ
เลือกตั้ง พ.ศ.2551 ข้อ 9 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้าม
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2555 ข้อ 7
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ในการหาสียงได้ และข้อห้ามดังกล่าวก็มีขึ้นเพื่อให้ก ารหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เช่นเดียวกัน
2) ในการเลื อกตั้งระดับประเทศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 วรรคสอง
ห้ า มปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยที่ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ที่ มี ข นาดหรื อ จ านวนไม่ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด หากฝ่าฝืนย่อมมีโทษทางอาญาตามมาตรา 147 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ แต่ในกฎหมายการเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นกลับไม่มีบทบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกล่ าว กล่าวคือ ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2550 ข้อ 5 อนุ (4) เพียงแต่กาหนดรายละเอียดว่าประกาศควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน
30 เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร หรือป้ายควรมีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร
ความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร ส่วนจานวนของประกาศหรือป้ายดังกล่าวให้เป็นไปตามความ
เหมาะสมในพื้นที่ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด ซึ่ง
เท่ากับว่าหากผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นจัดทาป้ายหรือประกาศเกินจานวนที่กฎหมายกาหนดกลับไม่มี
โทษทางอาญาดังเช่นการเลือกตั้งในระดับประเทศ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 วรรค
สอง และมาตรา 125 ประกอบมาตรา 147 และเมื่อเกิดเป็นประเด็นปัญหามีการร้องคัดค้านก็ไม่อาจ
กาหนดโทษต่อผู้ที่ฝ่ าฝื นได้ด้วยเหตุผ ลที่ว่าข้อกาหนดในประกาศดังกล่าวมีลั กษณะเป็นเพียงการ
แนะนาวิธีการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งปฏิบัติเท่านั้นไม่มีบทกาหนดโทษที่ชัดเจน
จริงอยู่หากมี การฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลื อ กตั้ง นอกเหนื อจากมาตรการทางกฎหมายอาญาไม่ว่ าจะเป็ น โทษปรับ หรื อโทษจาคุก ยัง มี
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 236 (6) ได้กาหนดให้อานาจหน้าที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ มาตรา 237 วรรคหนึ่ง ให้อานาจแก่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งในการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัคร หากเห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครผู้นั้นก่อ
หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และหาก
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คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ให้พิจารณาให้ดาเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัคร
หัวหน้าพรรคการเมือง หรือกรรมการบริหารพรรคการเมืองผู้นั้นด้วย28
อย่ า งไรก็ ต ามการด าเนิ น การกรณี ก ารเลื อ กตั้ ง มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมก็ มี
ข้อยกเว้นหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้เกี่ยวข้อง
กับผู้ได้รับเลือกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้นั้นได้รับเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจไม่
สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ได้ ซึ่งก็หมายความว่าหากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการปิ ดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการปิดประกาศเกิน
ขนาด จานวน หรือแม้แต่มีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ ถ้าการกระทาดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดที่จะ
ทาให้ การเลื อกตั้ งไม่สุ จ ริ ตและเที่ยงธรรม ผู้ ที่ฝ่ าฝื นก็จะไม่ได้รับโทษใดเลยไม่ว่าจะเป็นโทษตาม
กฎหมายอาญา หรือโทษที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
จากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเห็นดังนี้
- นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง มีความเห็นว่า มาตรา 60 วรรคสอง
เป็นธรรมแล้ว แต่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
มาตรา 57 อาจมี ปั ญ หาการตี ค วามต่ อ ไปในอนาคตเพราะบทบั ง คั บ ใช้ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ซึ่ ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 57 วรรคสี่
กาหนดให้กกต.เพียงออกประกาศเพื่อแนะนาวิธีการ หรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัคร แต่หากมีผู้กระทาการฝ่าฝืนประกาศตามมาตรา 57 วรรคสี่ ดังกล่าวนั้นไม่มีโทษทางอาญา
เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้น ถ้ามีการฝ่าฝืนแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าไม่เป็ นเหตุ
สาคัญที่จะทาให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็จะยกคาร้อง ให้เพิกถอนสิทธิหรือ
เลือกตั้งใหม่ไม่ได้ แต่ถ้าพิจารณาในแง่ว่ากฎหมายต้องการให้คณะกรรมการการเลือกตั้งควบคุมให้การ
เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องพิจารณาโทษอาญาด้วย เพื่อให้มีการบังคับโทษทางอาญา
เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 วรรคสอง

28

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการ
ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 หากมีการร้องคัดค้านก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 103
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 หากมีการร้อง
คัดค้านก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ดูมาตรา 96
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เหตุผลที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.
2545 เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะเจตนารมณ์ตอนร่างกฎหมายแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา แต่เมื่อ
ขนาดหรือจานวนที่ต้องห้ามของประกาศหรือป้ายหาเสียงที่กฎหมายกาหนดเท่ากันทั้งในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นและระดับประเทศ ถ้ามีการฝ่าฝืนก็ควรให้มีโทษทางอาญาเช่นเดียวกัน ดังนั้น มาตรา 57
วรรคสี่ควรแก้ไขโดยกาหนดโทษทางอาญาให้เหมือนกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลื อ กตั้ง สมาชิก สภาผู้ แ ทนราษฎร และการได้ มาซึ่ งสมาชิ กวุฒิ ส ภา พ.ศ.2550 มาตรา 147
นอกจากนั้นแม้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 จะยัง
มิได้แก้ไข โดยส่วนตัวก็เห็นว่าการฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีผลเป็นการขัด
คาสั่งของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ใช่การฝ่าฝืนมาตรา 57 วรรคสี่29
- นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง อีกท่านให้ความเห็นไว้ว่า ปัญหา
ดังกล่ าวอาจเกิดจากช่วงเวลาในการประกาศใช้กฎหมายซึ่งจะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
ประกาศใช้หลังจากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
โดยมีบทบัญญัติในมาตรา 60 วรรคสอง ที่เพิ่มเติมข้อห้ามด้านขนาดจานวนของประกาศและแผ่นป้าย
หาสีย ง และกาหนดบทกาหนดโทษไว้ในมาตรา 147 แต่การเลื อกตั้งในระดับท้องถิ่นกลับไม่มีบท
บังคับทางอาญาดังเช่นมาตรา 60 วรรคสอง ดังนั้น เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ในโอกาสต่อไป
ก็ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
และกาหนดบทกาหนดโทษทางอาญาหากมีการฝ่ าฝื นกฎหมาย ดังเช่นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
มาตรา 60 วรรคสอง ประกอบมาตรา 14730
ผู้เขียนเห็นว่าเมื่อข้อห้ามมิให้แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือ
โปรยในที่สาธารณะตามระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และข้อจากัดที่ระบุใน
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับขนาดหรือจานวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง เป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพในการหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองอย่างหนึ่งซึ่งหาก

29

สัมภาษณ์ สมชัย จึงประเสริฐ, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวน, 3
ตุลาคม 2556.
30

สัมภาษณ์ ประพันธ์ นัยโกวิท, กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง, 10
ตุลาคม 2556.
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วิเคราะห์ แ ล้ ว กฎหมายที่จ ะใช้บั ง คับ กับประชาชนนั้ นโดยเฉพาะเพื่อการจากั ดสิ ทธิเ สรี ภ าพของ
ประชาชนโดยหลักแล้วต้องตรามาจากฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นตัวแทนของประชาชน ตามที่รัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 29 วรรคแรก กาหนดว่าการจากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทาได้
ก็แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และถ้าพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราช
กาหนด กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่กฎหมายในความหมายของ
รัฐธรรมนูญ31 ดังนั้นฝ่ายบริหารจะออกกฎ ข้อบังคับใด ๆ มาจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้
เว้นเสียแต่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติตราบทบัญญัติมอบอานาจให้แก่ฝ่ายบริหารตรากฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหาร
มาจากัดสิทธิเสรีภาพ32 จึงจะสามารถตรากฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารได้
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ประกอบกับเพื่อให้การควบคุมและดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญและกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องก็ได้ให้อานาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไว้ ดังนั้น
การออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยอานาจที่กฎหมายของฝ่ายนิติ
บัญญัติให้อานาจไว้ดังกล่าวจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในทางรูปแบบของมาตรา 29 แล้ว และ
คณะกรรมการการเลื อกตั้งย่อมมีอานาจที่จะกระทาได้ตามอานาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อให้ การจัดการ
เลื อ กตั้ ง เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย สุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรมอั น เป็ น อ านาจหน้ า ที่ ที่ ส าคั ญ ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมารตรา 236
(1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 มาตรา 10
(1) และ (2) และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
มาตรา 5 และ มาตรา 57
ส่วนประเด็นที่ว่าข้อห้ามมิให้แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือ
โปรยในที่สาธารณะตามระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งข้อจากัดที่ระบุใน

31
32

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, รัฐธรรมนูญน่ารู้, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542), หน้า 235-236

เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิเสรีภาพ, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,
2547), หน้า 139-14.
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ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับขนาดหรือจานวนของประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ไม่มีสภาพบังคับที่ชัดเจน (แต่ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากฝ่าฝืนปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเกินขนาด
และจานวนย่อมมีโทษอาญาได้) ทาให้เกิดปัญหาว่าหากมีผู้ที่ฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศข้อนี้แล้วจะมี
โทษหรือไม่ เนื่องจากการฝ่าฝืนข้อกาหนดในระเบียบหรือประกาศซึ่งเป็นกฎหมายลาดับรองที่ไม่ได้
ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่อาจจะมีโทษทางอาญาได้ เพราะกฎหมายลาดับรองเป็นกฎหมายที่ ฝ่าย
บริหารได้รับมอบอานาจจากฝ่ายนิติบัญญัติให้ตราบทบัญญัติกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภายใต้หลักการที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้ การตรา
กฎหมายลาดับรองจึงถูกจากัดอานาจโดยกฎหมายแม่บท กฎหมายลาดับรองจึงไม่อาจกาหนดสิทธิ
หน้าที่หรือความผิดและโทษขึ้นใหม่โดยตัวเองได้33
ดังนั้น ถ้าพิจารณาในแง่หลักเกณฑ์ตามเนื้อหาของกฎหมายที่ใช้ในการจากัดสิทธิเสรีภาพแล้ว
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติตลอดจนกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น ๆ เป็นต้นว่ากฎหมายลาดับรอง
ต่างๆจะต้องมีเนื้อหาที่ชัดเจนแน่ นอนอันเป็นส่ วนหนึ่งของหลั กความมั่นคงแน่นอนแห่ งนิติฐานะ
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่ารัฐเรียกร้องอะไรจากตนบ้าง ความแน่นอนชัดเจนของกฎหมายนี้ เป็น
เงื่อนไขที่จาเป็นและขาดไม่ได้แก่การที่ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพกระทาการต่าง ๆ
บุคคลย่อมไม่สามารถตัดสินใจใช้สิทธิเสรีภาพกระทาการใด ๆ ถ้าหากไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า
ว่าการกระทาของตนจะมีผลทางกฎหมายอย่ างไร และผลทางกฎหมายอันจะเกิดขึ้นจากการกระทา
นั้นๆจะทาให้ตนได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ หลักความแน่นอนชัดเจนของกฎหมายมิใช่จะมีผล
เฉพาะกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น หากแต่มีผลกับระบบกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งจะทาให้
กฎหมายทั้งระบบแต่ล ะส่ วนมีเนื้ อหาสอดคล้ องกั น ไม่ขัดแย้งกันอีกด้ว ย 34 นอกจากนี้ ถ้าฝ่ ายนิติ
บัญญัติตรากฎหมายกาหนดโทษทางอาญากฎหมายกฎหมายนั้นต้องชัดเจนแน่นอนพอที่จะให้ราษฎร
รู้ว่าการกระทาแบบใดที่รัฐจะลงโทษทางอาญา ตามหลักที่ว่า “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ โดยปราศจาก
กฎหมายที่ชัดเจนแน่นอน”35 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งและตัวแทนของผู้สมัคร

33

สมยศ เชื้อไทย, คาอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป (กรุงเทพฯ : บริษัทสานักพิมพ์
วิญญูชน จากัด, 2556), หน้า 84 - 85.
34

บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 422.
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ก็จาเป็นที่จะต้องทราบเหตุที่ทาให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยชอบนั้นมีอะไรบ้าง การโฆษณาอย่างไร
เป็นไปในขอบเขตที่จะพึงกระทาได้อย่างไรทาไปแล้วจะเป็นความผิดอาญาหรือทาให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่36
ด้วยเหตุนี้ เมื่อกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสาคัญที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช้ในการควบคุมและดาเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต และ
เที่ยงธรรมตามอานาจหน้าที่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักความสัมฤทธิผลอันเป็นส่วนหนึ่งของหลักความ
ได้สัดส่วนของกฎหมายที่มีหลักการว่า มาตรการที่กฎหมายออกมาใช้บังคับกับประชาชนนั้นต้องเป็น
มาตรการที่สามารถทาให้เกิดผลตามที่ผู้บัญญัติกฎหมายนั้นต้องการให้เกิดขึ้น ดังนั้น หากกฎหมาย
ต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่องหนึ่งเรื่องใดวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประชาชน
ในเรื่องดังกล่าวก็ต้องเกิดขึ้นจริง ๆ ด้วยในทางปฏิบัติ ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรระบุข้อห้ามมิให้ แจกจ่าย
เอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะตามระเบียบและประกาศ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถมี บทกาหนดโทษ
ทางอาญาได้ นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมายเลือกตั้งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เพราะบท
กาหนดโทษเป็นกลไกที่สาคัญที่ทาให้กฎหมายมีสภาพบังคับ นอกจากนี้ควรกาหนดโทษหากมีการฝ่า
ฝืนทาประกาศและป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเกินขนาดหรือจานวนที่ระบุในประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเกี่ยวกับในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในแนวทางเดียวกับที่
กาหนดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถควบคุมและ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย

35

วรเจตน์ ภาคีรัตน์, คาสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน (กรุงเทพฯ : โครงการตารา
และเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, 2555), หน้า
167.
36

หยุด แสงอุทัย, คาอธิบายชั้นปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ หลักรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
เลือกตั้งทั่วไป (พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์, 2513), หน้า 498.
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บทที่ 6
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
การปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอ านาจทั้ ง ปวงย่ อ มต้ อ งมาจากประชาชนและ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจเป็นผู้ร่วมกันใช้อานาจนี้ การเลือกตั้งจึงถือเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งใน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงเสียงข้างมากของประชาชนทั้ง
ประเทศที่ร่วมกันตัดสินใจเลือกผู้นาเข้าไปทาหน้าที่แทนตนในกระบวนการบริหารประเทศ ทั้งยังเป็น
พื้นฐานประการสาคัญที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้น การเลือกตั้งไม่ว่าในระดับใด
จะต้องมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์พื้นฐานของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ผลการเลือกตั้งตรงตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอานาจมากที่สุด
กระบวนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งซึ่งจะต้องดาเนิน
ไปด้วยกัน เนื่องจากการโฆษณาหาเสียงเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับ
เลือกตั้งสื่อสารกับประชาชนถึงประวัติภูมิหลังของตน และนโยบายที่จะนามาบริหารประเทศเพื่อให้
ประชาชนสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใครเป็นผู้แทนของตน แต่การที่จะให้มีการโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ เช่น การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การปราศรัย หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆ โดย
ใช้เสรีภาพอย่างกว้างขวางและไม่มีข้อจากัดย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่จะต้องควบคุมให้อยู่ ในกรอบเพื่อให้มี
การแข่งขันหาเสียงกันอย่างเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครหรือพรรคการเมือง กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยผู้มีอานาจจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆใช้เป็นกรอบในการ
ควบคุมการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโฆษณาหาเสียงด้วยวิธีการปิดประกาศและ
ติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งถือเป็นวิธีการพื้นฐานและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน และพบเห็นได้โดยทั่วไปทุกจังหวัดของประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 235 ก าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ควบคุมและดาเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และ มาตรา 236 (1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอานาจหน้าที่ออกประกาศหรือวางระเบียบ
กาหนดการทั้งหลายอันจาเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียง
เลือกตั้งและการดาเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้
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เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมและกาหนดหลักเกณฑ์การดาเนินการของรัฐในการสนับสนุนให้การ
เลือกตั้งมีความเสมอภาค และมีโอกาสทัดเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้พระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ และประกาศของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ที่
เกี่ยวข้องยังได้วางกรอบ วิธีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็น
หลักประกันความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการหาเสียง ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ซึ่งถือ
ว่าบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบ และประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีอยู่ได้กาหนดวิธีการ
และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งไว้เกือบจะครอบคลุมแล้ว แต่การบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมายยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งอาจเกิดจากการตีความกฎหมาย ความไม่ชัดเจน และความไม่เหมาะสมบาง
ประการของบทบัญญัติที่มีอยู่สรุปได้ดังนี้
1) ปัญหาบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเวลา
ที่กฎหมายห้าม
กฎหมายเลือกตั้งได้กาหนดห้ามมิให้ผู้ใดทาการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใด ๆ ไม่ว่า
จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใด นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวัน
เลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง จึงเกิดปัญหาว่า กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งกระทาการปิดประกาศ
และติดป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต่อเนื่องจนถึงระหว่างเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนวันเลือกตั้ง
หนึ่ งวัน จนสิ้ น สุ ดวั น เลื อกตั้ ง การกระทาดัง กล่ าวจะเป็นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา 58 แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่ง
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 และมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้วแต่กรณีหรือไม่ อีกทั้งผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่
ถูกต้องตามบทบั ญญัติกฎหมาย ปั ญหาการร้องคัดค้านเกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดแผ่ นป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในกรณีดังกล่าวยังคงปรากฏให้เห็ นด้ว ยข้อเท็จจริงเช่นเดิม นอกจากนี้
เจ้ าหน้ าที่ซึ่งมีห น้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเลื อกตั้งไม่อาจปฏิบัติห น้าที่ได้อย่างเต็มที่เพราะ
กฎหมายไม่ได้ให้อานาจอย่างชัดเจนในการรื้อถอนประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่แสดงไว้
นอกที่เลือกตั้งอย่างชัดเจน
ปัญหาดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นวิธีการหนึ่งในการ
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง โดยประกาศหรือป้ายนั้นมักจะปรากฏข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่น
ใด ที่สื่อความหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พบเห็น จดจา และเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนน
เลือกตั้งให้แก่ตนเอง เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงของ
ผู้สมัครรับเลื อกตั้งไม่ว่าจะติดตั้งถาวรเคลื่ อนที่ไม่ได้หรือจะเคลื่อนที่ได้ก็ตาม หากถึงกาหนดเวลา
ดังกล่าวแล้วไม่มีการกระทาที่ทาให้การโฆษณานั้นเสียไป เช่น ปลดป้ายออก ปกปิด หรือทาลายป้าย
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นั้ น เสี ย ย่ อ มถื อ ได้ ว่ า ยั ง คงมี ก ารโฆษณาหาเสี ย งอยู่ ต ลอดเวลา เช่ น กั น จึ ง เป็ น การกระท าครบ
องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายผู้กระทาย่อมมีความผิด
2) ปัญหาของบทบัญญัติเกี่ยวกับสถานที่ห้ามปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลือกตั้ง
ปั จ จุ บั น การเลื อกตั้ ง ระดับ ประเทศ เมื่ อถึ ง ช่ ว งเลื อ กตั้ งหน่ ว ยงานต่ า งๆของรั ฐ ก็ จ ะออก
ประกาศกาหนดสถานที่สาหรับปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สมัครและ
พรรคการเมืองได้ทราบแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน สาหรับการเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นเมื่อถึงช่วงเวลาเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ละครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละท้องที่ก็จะประกาศกาหนด
สถานที่ ปิ ด ประกาศและติด แผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ย งเลื อ กตั้ งให้ ผู้ ส มัค รได้รั บทราบและก็ มีค วาม
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ยังคงพบเห็นประกาศหรือป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้งขนาดต่างๆ ติดตั้งกันอยู่ทั่วไป และไม่สนใจวิถีชีวิตของผู้คน ความสะอาด และความ
ปลอดภัยของผู้สัญจรทางถนน จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศในบทที่ 3 จะเห็นได้ว่า ในประเทศ
ญี่ปุ่นและฝรั่งเศสมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน คือ ผู้สมัครและพรรคการเมืองจะแสดงประกาศหรือ
แผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งได้เฉพาะสถานที่ซึ่งรัฐกาหนดไว้เป็นพิเศษ หรือบริเวณเจ้าหน้าที่จัด
ให้เท่านั้น แต่ไม่ได้อนุญาตให้จัดแสดงโดยทั่วไปตามถนนหนทางต่างๆซึ่งเป็นที่สาธารณะดังเช่นใน
ประเทศไทย
ผู้เขียนเห็นว่าจากปัญหาดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกาหนดให้รัฐเป็น
ผู้สนับสนุนการเลือกตั้ง ซึ่งรัฐควรจะดาเนินการจัดสถานที่ เฉพาะให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองปิด
ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ย งจึ ง จะเป็ น การสนั บ สนุ น การเลื อ กตั้ ง อย่ า งแท้ จ ริ ง ตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย อีกทั้งไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เพราะจากการศึกษาพบว่า แม้ประกาศของหัวหน้าหน่วยงานในการ
เลือกตั้งระดับประเทศและประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นจะกาหนด
สถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครติดแผ่นป้าย แต่ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งเรายังพบเห็นประกาศหรือป้าย
บริเวณถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ ต้นไม้ เสาไฟฟ้าจนชินตา ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
โดยทั่วไป และยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของความเสมอภาค เท่าเทียมกันในการหาเสียงเลือกตั้ง
เพราะหน่วยงานต่างๆของรัฐ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่ละท้องที่มักจะออกประกาศกาหนดสถานที่
สาหรับปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลื อกตั้งซึ่งมีความแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงาน
และท้องถิ่นต่าง ๆ การที่บทบัญญัติกฎหมายกาหนดให้แต่ละหน่วยงานหรือแต่ละพื้นที่เป็นผู้กาหนด
สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งจึงทาให้เกิดความไม่เสมอภาคและความ
ไม่เท่าเทียมกันแง่ของโอกาสการแข่งขันหาเสียงในภาพรวมขึ้นได้
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3) ปัญหาการกาหนดห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่ของเอกชน
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 กาหนดห้าม
มิ ใ ห้ ผู้ ส มั ค ร พรรคการเมื อ งหรื อ ผู้ ใ ด ปิ ด ประกาศหรื อ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ใน
สาธารณสถานซึ่งเป็นของรัฐ (นอกเหนือจากสถานที่ซึ่งมาตรา 59 กาหนดให้รัฐจัดให้สาหรับปิด
ประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง) หรือในที่ของเอกชน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการเลือกตั้ง
ในระดับท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545
มาตรา 62 มิได้กาหนดห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในที่เอกชนอย่างชัดแจ้ง
ดังเช่นการเลือกตั้งในระดับประเทศ ดังนั้น หากเจ้าของหรือผู้ ครอบครองอนุญาตแล้ ว ผู้ส มัครก็
สามารถกระทาได้โดยชอบ การกาหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงในการ
เลือกตั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นกรณีนี้จึงแตกต่างกัน และการกาหนดเช่นนี้อาจทาให้เกิด
ปัญหาว่าต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่าสถานที่ใดเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้อนุญาตแล้วบ้าง และ
เกิดปัญหาทาให้รัฐควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ยากขึ้น นอกจากนี้หากประชาชนต้องการ
แสดงออกถึงความนิ ยมต่ อผู้ สมัครหรือพรรคการเมืองที่ตนสนับสนุนโดยอนุญาตให้ ผู้ส มัครมาปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณที่ดิน บ้าน หรือร้านค้าที่ตนเป็นเจ้าของ หรือแม้แต่นา
ประกาศหรือป้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งมาติดไว้เอง การกระทาดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงเป็นการกระทา
ฝ่าฝื นกฎหมายได้เพราะเป็น การกระทาในสถานที่ซึ่งเป็นของเอกชน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้สมัครฝ่ายตรงข้ามนามาร้องคัดค้านว่าเป็นการกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีคาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เลือกตั้งใหม่ หรือให้ดาเนินคดีอาญา ดังที่เคยมีเรื่องร้องคัด ค้าน
ขึ้นสู่การวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4) ปัญหาการกาหนดข้อห้ามของวิธีการหาเสียงโดยการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณา
หาเสียงไว้ในระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หากพิจารณาระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กาหนดเกี่ยวกับวิธีการหา
เสียงนั้นจะพบว่ามีข้อห้ามในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงกาหนดไว้ในลักษณะเป็น
ข้อห้าม แต่ก็ไม่ปรากฏข้อห้ามในลักษณะเดียวกันปรากฏใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ ว ยการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร และการได้ ม าซึ่ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา พ.ศ.2550 หรื อ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ กล่าวคือ มีข้อกาหนดซึ่งห้ามมิให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
แล้วแต่กรณี กระทาการหรืออาศัยผู้ใดกระทาการแจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วย
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วิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ แต่หากมีการฝ่าฝืนระเบียบหรือประกาศในข้อดังกล่าวกลับไม่มีบท
กาหนดโทษทางอาญาในลักษณะเดียวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งแต่
อย่างใด ทั้งๆที่การแจกเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วยการวางหรือโปรย ก็เป็นวิธีการหนึ่งใน
การโฆษณาหาสียง และข้อห้ามดังกล่าวก็มีขึ้นเพื่อให้การหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาการเลื อกตั้งระดั บประเทศก็จะพบว่า พระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
มาตรา 60 วรรคสองกาหนดห้ามปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่มีขนาดหรือ
จานวนไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนด หากฝ่าฝืนย่อมมีโทษทางอาญาตามมาตรา
147 แต่ใ นการเลื อ กตั้ งระดั บ ท้อ งถิ่ น กลั บ ก าหนดเพี ย งรายละเอี ย ดข้ อควรปฏิ บัติ ไ ว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลั กษณะต้องห้ ามในการหาเสี ยงเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2550 ข้อ 5 อนุ (4) เกี่ยวกับขนาดและจานวนของประกาศหรือป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งเท่ากับว่าหากผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นจัดทาป้ายหรือประกาศเกิน
จานวนที่กฎหมายกาหนดกลับไม่มีโทษทางอาญาดังเช่นการเลือกตั้งในระดับประเทศจึงทาให้เกิด
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของการเลือกตั้งทั้งสองประเภทที่แตกต่างกัน และเมื่อเกิดเป็นประเด็น
ปัญหามีการร้องคัดค้านกลับไม่อาจกาหนดโทษต่อผู้ที่ฝ่าฝืนได้ ด้วยเหตุผลที่ว่าข้อกาหนดในประกาศ
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการแนะนาวิธีการให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งปฏิบัติเท่านั้นไม่มีบทกาหนดโทษที่
ชัดเจน
จริงอยู่หากมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติเกี่ ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียง
เลื อ กตั้ง นอกเหนื อจากมาตรการทางกฎหมายอาญาไม่ว่ าจะเป็ น โทษปรับ หรื อโทษจาคุก ยัง มี
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งในการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือให้เพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งผู้สมัครได้ แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าความไม่สุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมดังกล่าวมิได้
เกี่ย วข้องกับ ผู้ได้รับ เลื อกตั้งหรือมิได้เป็นเหตุสาคัญที่ทาให้ ผู้นั้นได้รับเลื อกตั้ง คณะกรรมการการ
เลือกตั้งอาจไม่สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งก็ได้ ซึ่งก็หมายความว่าหากมีการฝ่า
ฝืนบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการปิด
ประกาศหรื อติดแผ่ นป้ ายเกิน ขนาดจานวน หรือแม้แต่มีการวางหรือโปรยในที่ส าธารณะ ถ้าการ
กระทาดังกล่าวยังไม่ถึงขนาดที่จะทาให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะไม่ได้รั บโทษ
ใดเลยไม่ว่าจะเป็นโทษตามกฎหมายอาญา หรือโทษที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้เขียนเห็นว่าการออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยอาศัยอานาจ
ตามที่รั ฐ ธรรมนูญ และกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้อานาจไว้ก็เพื่อบังคับการให้ เป็นไปตาม
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กฎหมายจึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในทางรูปแบบของมาตรา 29 แล้ว แต่ถ้าพิจารณาในแง่หลักเกณฑ์
ทางเนื้อหาประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นกฎหมายลาดับรองก็ควรจะต้องมีเนื้อหาที่
ชัดเจนแน่ น อนเพื่อให้ป ระชาชนได้ทราบว่ารัฐ เรียกร้องอะไรจากตนบ้าง และสามารถคาดหมาย
ล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนสามารถวางตั วได้อย่างถูกต้องในการที่ประชาชนจะใช้สิทธิและเสรีภาพ
กระทาการต่าง ๆ อีกด้วย
6.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการควบคุมการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหา
เสียงเลือกตั้ง ผู้เขียนขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ปัญหาบทบัญญัติเกี่ยวกับการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในเวลา
ที่กฎหมายห้าม
เมื่อ ข้อ เท็ จ จริ ง ปรากฏชัด ว่า ผู้ เ ป็น เจ้ าของหรือ ผู้ ติ ดตั้ งประกาศหรือป้ ายโฆษณาหาเสี ย ง
เลือกตั้งได้ติดตั้งประกาศหรือป้ายโฆษณาหาเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและได้ล่วงเวลาเข้ าไปใน
ช่วงเวลา 18.00 นาฬิกา ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งแล้วจึงเป็นการกระทาที่ครบ
องค์ประกอบความผิดตามบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้ว เจ้าของหรือผู้ติดตั้งประกาศหรือป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งย่อมมีความผิด และมีหน้าที่รื้อถอนออกไป หากไม่รื้อถอนก็มีความผิดต้องรับ
โทษ
จากการศึกษากฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในบทที่ 3 พบว่ามีหลักเกณฑ์ที่น่าสนใจ คือ
กฎหมายจะมีข้อยกเว้นว่าหากโปสเตอร์และป้ายโฆษณาที่ได้รับการอนุญาตและได้แสดงไว้ก่อนแล้ว
การโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตที่ถูกกฎหมายที่ได้แสดงไว้ก่อนแล้ว หรือหนังสือที่ มีกาหนดเผยแพร่ไว้ก่อน
วันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ไม่ถือว่าผิดกฎหมาย โดยจากัดเงื่อนไขว่าในวันที่มีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือวันก่อนหน้าวันที่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ห้ามทาการปรับเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลง โปสเตอร์หรือแบนเนอร์ใดๆ รวมทั้งลักษณะในการแสดงหรือสถานที่ที่แสดง ซึ่งถูก
แสดงอย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วในที่สาธารณะภายในเขตการเลือกตั้งนั้น ในส่วนของวิธีการปิด
หรือติดโปสเตอร์หรือแบนเนอร์นั้นตามกฎข้อบังคับของสิงคโปร์ได้กาหนดอย่างชัดแจ้งถึงระยะที่ห้าม
แสดงโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ระหว่างระยะเวลาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ในรัศมี 200 เมตรหรือ
ระยะที่สั้นกว่าระยะดังกล่าวตามจากหน่วยเลือกตั้งใด ๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ (Returning Officer) อาจ
ระบุระยะที่สั้นกว่าโดยพิจารณาจากพื้นที่ของเขตการเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้นตั้งอยู่
ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการตีความกฎหมายในปัจจุบันให้เกิดความชัดเจนและเกิดความเป็น
ธรรมต่ อ ผู้ ส มั ค รและพรรคการเมื อ งในการหาเสี ย งเลื อ กตั้ ง ผู้ เ ขี ย นจึ ง เสนอแนะว่ า ควรเพิ่ ม ข้ อ
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กาหนดให้ชัดเจนในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดระยะห่างจากที่เลือกตั้งที่ประกาศหรือ
ป้ายโฆษณาหาเสียงจะติดหรือปิดได้ เช่น กาหนดรัศมีห่างจากที่เลือกตั้ง 200 เมตร หรือสั้นกว่านั้น
เพื่อมิให้มีผลเป็นการจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการที่จะลงคะแนนโดยอิสระ ดังเช่นการกาหนดลักษณะ
เดียวกับในประเทศสิงคโปร์
นอกจากนี้ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่าในปัจจุบันวิธีการหาเสียงมีอย่างหลากหลายไม่เฉพาะแต่
ประกาศ หรื อป้ า ยโฆษณาหาเสี ย งเท่ า นั้ น แต่ ยั งมี ท างสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ อิ นเตอร์เ นต หรื อ วิ ธี การทาง
อิเล็ กทรอนิกส์ ต่างๆ หากกฎหมายจะถือว่าเมื่อถึงกาหนดเวลาดังกล่ าวแล้ว ไม่ดาเนินการเอาการ
โฆษณาหาเสียงออกไป เช่น ไม่รื้อถอนป้ายหรือเรียกเก็บสิ่งพิ มพ์ หรือไม่ลบจากฐานข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายย่อมเกิดปัญหาต่อการหาเสียงที่ได้แพร่หลายไปแล้วและ
ยากจะเรียกเก็บได้ ดังนั้น จึงควรระบุให้ชัดเจนว่า หากเป็นการโฆษณาหาเสียงที่ได้แสดงไว้โดยชอบ
ก่อ นช่ ว งเวลาที่ก ฎหมายต้ องห้ ามหาเสี ยงการกระทานั้น ไม่ เ ป็ นการฝ่ าฝื น กฎหมายเช่ นเดี ยวกั บ
หลักเกณฑ์ในประเทศสิงคโปร์
2) ปั ญหาของบทบั ญญัติเกี่ยวกับสถานที่ห้ ามปิดประกาศและติดแผ่ นป้ายโฆษณาหาเสี ยง
เลือกตั้ง
ผู้เขียนเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ต้องการให้รัฐมีส่วนในการสนับสนุนการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครและพรรคการเมือง และก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเลือกตั้ง อีกทั้งทาให้
เกิดทาให้เกิดความเสมอภาคในภาพรวมของการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งแต่ละพื้นที่ก็ควรให้รัฐเป็นผู้
จัดสถานที่ปิ ดประกาศและติดแผ่ นป้ายโฆษณาหาเสี ยงให้ ผู้ ส มัคร และพรรคการเมือง ดังเช่นใน
ประเทศญี่ปนุ่ และฝรั่งเศส และเพื่อให้ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นกฎหมายลาดับรองมี
ความสอดคล้ อ งกับ รั ฐ ธรรมนู ญและกฎหมายระดับพระราชบั ญญัติ ที่กาหนดให้ รั ฐ จัด สถานที่ปิ ด
ประกาศและที่ปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งจึงไม่ควรกาหนดให้ติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงบริเวณ
ถนนสาธารณะ ที่สาธารณะ หรือสาธารณสถานอื่นของรัฐได้ทั่วไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานกาหนด
ดังเช่นประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน ส่วนที่ว่าจะเพียงพอในการสื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบ หรือเป็นการจากัดการหาเสียงของผู้สมัครมากเกินไปหรือไม่นั้น ผู้เขียนเห็นว่าในช่วงเลือกตั้ง
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรหารือรับฟังความต้องการของผู้สมัครหรือตัวแทนจากพรรค
การเมืองในการกาหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเพื่อให้มีความ
เหมาะสมและทั่วถึง อีกทั้งในปัจจุบันผู้เขียนเห็นว่ามีวิธีการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้ใน
การหาเสียงหลากหลายมากขึ้นเพียงพอที่จะประชาสัมพันธ์นโยบาย และหมายเลขประจาตัวผู้สมัคร
ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบการกาหนดเช่นนี้จึงไม่เป็นการจากัดการโฆษณาหาเสียงของผู้สมัคร
จนเกินไป
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3) ปัญหาการกาหนดห้ามมิให้ ผู้สมัคร พรรคการเมืองหรือผู้ใด ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งในที่ของเอกชน
ผู้เขียนเห็นว่าการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา 60 วรรคแรก กาหนดห้ามอย่างชัดแจ้งมิ
ให้ ติด ประกาศหรื อติ ดแผ่ น ป้ า ยโฆษณาหาเสี ยงในที่เ อกชนเนื่ องจากมี เจตนารมณ์ เพื่ อให้ รั ฐ เป็ น
ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งโดยการจัดสถานที่ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือพรรค
การเมือง อีกทั้งยังทาให้เกิดความเสมอภาคระหว่างผู้สมัครแต่ละคนโดยไม่ให้ผู้สมัครที่มีฐานะทาง
การเงินมากกว่าได้เปรียบผู้สมัครคนอื่น
ดังนั้น บทบัญญัติซึ่งกาหนดห้ามมิให้ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงในที่เอกชนของการ
เลือกตั้งระดับประเทศจึงมีความเหมาะสมแล้ว แต่เสนอแนะว่าควรแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น
ที่มีข้อกาหนดในลักษณะว่าหากเป็นบริเวณที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินอนุญาตก็สามารถปิด
ประกาศหรือติดแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงได้เป็นว่า “ห้ามปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงในที่
เอกชน” เช่นเดียวกับกับการเลือกตั้งในระดับประเทศจะทาให้รัฐสามารถควบคุมให้เกิดความเป็น
ระเบี ยบเรี ยบร้ อยและสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ รัฐเป็นผู้ส นับสนุนการเลือกตั้งและ
สอดคล้องกับหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาค
4) ปัญหาการกาหนดข้อห้ามของวิธีการหาเสียงโดยการปิดประกาศและติดแผ่ นป้ายโฆษณา
หาเสียงไว้ในระเบียบและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้เขียนเห็นว่ากฎหมายและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเครื่องมือสาคัญที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะใช้ในการควบคุมและดาเนินการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรมตามอานาจหน้าที่ได้ แต่ ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นกฎหมายลาดับรองที่
ได้รั บ มอบอานาจจากฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญัติใ ห้ ตราบทบัญ ญัติก าหนดหลั กเกณฑ์ วิธี การและเงื่ อนไขใน
รายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภายใต้หลักการที่พระราชบัญญัติกาหนดไว้ กฎหมาย
ลาดับรองจึงไม่อาจกาหนดสิทธิหน้าที่หรือความผิดและโทษขึ้นใหม่โดยตัวเองได้
ผู้เขียนจึงเสนอแนะว่าควรระบุข้อห้ามมิให้แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งด้วย
วิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะตามระเบียบและประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังกล่าว
ไว้ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้สามารถมีบทกาหนดโทษทางอาญาได้ นอกเหนือจาก
มาตรการทางกฎหมายเลือกตั้งอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น เพราะบทกาหนดโทษเป็นกลไกที่
สาคัญที่ทาให้กฎหมายมีสภาพบังคับ นอกจากนี้ควรกาหนดโทษหากมีการฝ่าฝืนทาประกาศและป้าย
โฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเกินขนาดหรือจานวนที่ระบุในประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
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เลือกตั้งระดับท้องถิ่นและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่กาหนดใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถควบคุมและ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
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