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บทที่ 3 
การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตย 

1. ความหมายของการเลอืกตั้ง 
  การเลือกตั้ง คือ การที่ราษฎรใชสิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน เพ่ือทําหนาที่ 
แทนตนในการปกครองแตละระดับของประเทศ เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาจังหวัด เปนตน 
  การเลือกตั้งทีเ่ปนประชาธิปไตยนั้นตองเปนการเลือกตัง้โดยเสรี กลาวคือ ตองเปดกวาง 
ใหอิสระในการตัดสินใจทั้งในแงของผูสมัครและผูออกเสียง ทั้งน้ี ตองเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุตธิรรม 
ไมมีการชี้นําหรือบังคับใหเลือก 

2. ความสําคัญของการเลอืกตั้ง 
  ประชาชนเปนผูมีอํานาจในการปกครองประเทศ แตในสภาพสังคมปจจุบัน ยอมเปนไป
ไมไดที่ประชาชนทุกคนจะทาํหนาที่ปกครองประเทศพรอม ๆ กัน จึงมีความจําเปนตองเลือกผูแทนของ 
ตนเขาไปทําหนาที่แทนตน และประชาชนสามารถเปลี่ยนผูแทนซึ่งใชอํานาจแทนตนได โดยเลือกผูที่ตน
เห็นวาประโยชนแกสวนรวมตามแนวทางที่ตนตองการ โดยพิจารณาจากนโยบายของผูสมัครหรือพรรค
ของผูสมัคร 

3. การเลือกตั้งผูแทนในระดับตาง ๆ 
  การเลือกตั้งในประเทศไทยมีหลายระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน กลาวคอื 
   3.1 ระดับหมูบาน คือ การเลือกผูใหญบาน กรรมการหมูบานและสมาชิกสภาทองถิ่น 
  3.2 ระดับตําบล คือ กํานัน ผูบริหารทองถิ่น 
  3.3 ระดับอําเภอ คือ สมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
  3.4 ระดับจังหวัด คือ สมาชิกสภาจังหวัด และการเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ซ่ึงไดแก  
การเลือกตั้งผูวาราชการกรงุเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกสภา กทม. และการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 
  3.5 ระดับชาต ิคือ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา 

4. คุณสมบัตขิองผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลอืกตั้ง 
  4.1 คุณสมบัติผูมีสิทธิเลอืกตั้ง สส. สว. 
        4.1.1 มีสัญชาติไทย แตบุคคลที่มีสญัชาติไทย โดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติตอง 
ไดสัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
        4.1.2 มีอายุไมต่ํากวาสบิแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตัง้ 
        4.1.3 มีชื่ออยูในทะเบยีนบานในเขตเลือกตั้งมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 90 วันนับถึง
วันเลือกตั้ง 
  4.2 คุณสมบัติผูมีสิทธิเลอืกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
        4.2.1 มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสญัชาติไทยโดยการแปลงสญัชาติ ตองไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
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        4.2.2 มีอายุไมต่ําสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
        4.2.3 มีชื่ออยูในทะเบยีนบานในเขตเลือกตั้งมาแลว เปนเวลาตดิตอกันไมนอยกวา 
หน่ึงปนับถึงวนัเลือกตั้ง และ 
        4.2.4 คุณสมบัติอ่ืนทีก่ฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองกําหนด 
      ในกรณีที่มีการยายทะเบยีนบานออกจากเขตเลือกตัง้หน่ึง ไปยังอีกเขตเลือกตั้ง
หน่ึงภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเดียวกันอันทําใหบุคคลมีชื่ออยูในทะเบยีนบาน ในเขตเลอืกตั้งเปน
เวลาติดตอกนันอยกวาหนึ่งป นับถึงวันเลือกตั้ง ใหบุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ในเขต
เลือกตั้งทีต่นมีชื่ออยูในทะเบียนบานครั้งสุดทาย เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งป  
  4.3 คุณสมบัติผูมีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ สส. 
        4.3.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
       4.3.2 มีอายุไมต่ํากวายีส่ิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
       4.3.3 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา เวนแตเคยเปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 
       4.3.4 เปนสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงแตเพียงพรรคเดียวนบัถึง 
วันสมัครรับเลอืกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาเกาสบิวัน 
       4.3.5 ผูสมัครรับเลือกตัง้แบบแบงเขตเลือกตั้งตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปน้ีดวย คือ 
              (1) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจงัหวัดที่สมัครรับสมัครรับเลอืกตั้งมาแลวเปนเวลา 
ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
              (2) เคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นในจังหวัดนั้น 
    (3) เปนบุคคลที่เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
    (4) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกัน
ไมนอยกวาสองปการศึกษา  
   (5) เคยรับราชการหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจงัหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป 
  4.4 คุณสมบัติผูมีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง สว. 

     4.4.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
       4.4.2 มีอายุไมต่ํากวา 40 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
       4.4.3 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา 
       4.4.4 มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 107 (5) 
  4.5 คุณสมบัติผูมีสิทธิสมคัรรับเลือกตัง้ สมาชิกสภาทองถิ่น 
       4.5.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
       4.5.2 มีอายุไมต่ํากวายีส่ิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 



 

การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ 
การมีสวนรวมของประชาชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

27

       4.5.3 มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีส่มัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถงึวันสมัครรับเลือกตั้ง 
       4.5.4 คุณสมบัติอ่ืนที่กฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นกาํหนด 
                        4.6 คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่น 

     4.6.1 กรณีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (1) มีอายุไมต่ํากวาสามสบิปบริบรูณในวันเลือกตั้ง 
  (2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิก 

สภาจังหวัดสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
     (3) ไมเปนผูพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิน่หรือ 
ผูบริหารทองถิน่ รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสีย 
ไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึง 
วันสมัครรับเลอืกตั้ง 

    4.6.2 นายกเทศมนตร ี
   (1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
   (2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
   (3) ไมเปนผูพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร 
ทองถิ่นรองผูบริหารทองถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่กระทํากบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรบัสมัครเลือกตั้ง 
             (4) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนง  
เน่ืองจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
   4.6.3 นายกองคการบริหารสวนตําบล 
          (1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
          (2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิก
สภาตําบล สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
          (3) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิก 
สภาทองถิ่นคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือเลขานุการ หรือที่ปรึกษาของ
ผูบริหารทองถิน่เพราะเหตทุีมี่สวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลอืกตั้ง 

     วิธีการเลอืกตั้งในระดับหมูบานอาจทําไดทั้งวิธลีงคะแนนลับและเปดเผย การเลือกตั้ง 
ในระดับอ่ืน ๆ จะใชวธิีลบั ซ่ึงมีขั้นตอนสําคัญ คือ จะตองมีการตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้งภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากไมมีชื่อหรือชื่อผิดพลาด หรือมีชื่อบุคคลที่ไมรูจักในบานของตน ก็ใหแจง
เจาหนาที่ดําเนินการใหถูกตอง ที่สําคัญบัตรประจําตัวประชาชนตองเก็บไวกบัตวั อยาใหใครยมืหรือทําหาย
เปนอันขาด 
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5. การใชดุลพินิจในการเลือกตั้ง 
  1) ในการเลือกตั้งตองคอยติดตามประวตัิและขาวคราวเกี่ยวกับผูสมัครอยูเสมอ  

2) ตรวจดูวามีสิทธิ์เลือกผูแทนไดกี่คน  
3) จําหมายเลขผูสมัครทีต่องการเลือกใหได เม่ือรับบัตรเลือกตั้งแลวเดินเขาคูหา  
4) ทําเครื่องหมาย X (กากบาท) ในชองทําเครื่องหมายในบตัรเลือกตั้งใหตรงเครือ่งหมาย

(หมายเลข) ของผูสมัคร  
5) พับบัตรเลอืกตั้งใหกรรมการหยอนลงในหีบบัตรตอหนาตนเอง     

  ขอสําคัญตองเลือกคนที่มีความจริงใจและเสียสละเพื่อสวนรวมมีความรูความสามารถ 
และมีอาชีพสจุริตเปนหลักเปนแหลงแนนอนไมควรเลือกผูที่มีเบื้องหลังไมสุจริต และซื้อขายเสียง 

6. ผลเสียของการซื้อขายเสียง 
  สําหรับการซื้อขายเสียง นับเปนอันตรายอยางยิ่งของการเลือกตั้งในทุกระดับ เพราะไมได
หวังที่จะเขามาเพื่อชวยสังคมสวนรวมอยางจริงใจ เปนเพียงทางผาน และผลประโยชนของตนหรือเขามา 
เพ่ือกอบโกยผลประโยชนตามวิถทีางของเขา โดยไมสนใจผลประโยชนของชาตแิละประชาชน คนเหลานี้
จะไมเห็นใครสําคัญกวาตนเอง และประโยชนของตน ซ่ึงไมควรจะใหมีโอกาสเขาจัดการผลประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนอยางเด็ดขาด 

7. การปองกันการซื้อขายเสียง 
  หนทางปองกันการซื้อขายเสียง ก็อยูที่ประชาชนที่จะตองคํานึงอยูเสมอวาอํานาจของ
ประชาชนเปนอํานาจศักดิ์สิทธิ์ จะซื้อขายกันไมไดและชวยกันโดย 
  7.1 ไมรับเงินหรือสิ่งแลกเปลี่ยน 
  7.2 ตอตานการซื้อเสียงทุกชนิดในการเลอืกตั้งทุกระดบั 
  7.3 ถาพบเห็นการซื้อขายเสียงใหแจงเจาหนาที่ทันทีและชวยเปนพยานใหกับทาง
เจาหนาที่ 
  7.4 แนะนําคนในครอบครวัหรือเพ่ือนบานใหเห็นภัยของการซื้อขายเสียงและรวมกัน 
รณรงคตอตาน 
  7.5 ชักชวนกนัไปใชสิทธิใหมาก ๆ 

8. การรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  การรณรงคใหประชาชนเลือกตั้งใหถือเปนหนาที่ของทุกคนที่จะชวยสงัคม โดยชี้ใหเห็น
ความสําคัญของการเลือกตั้ง แตการรณรงคไมจําเปนตองรณรงคเฉพาะชวงที่จะมีการเลือกตั้งเทานั้น แต
สามารถทําไดในทุกโอกาส เชน  

1) การติดตามขาวสารของผูแทนมาเผยแพรแกประชาชน  
2) การติดตามพฤติกรรม แนวความคิด และการตัดสนิใจของผูแทนที่มีตอนโยบาย

สาธารณะมาเผยแพร  
3) การจับกลุมสนทนาปญหาของบานเมือง  
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4) ชม/ฟงการถายทอดเสียงการประชุมสภาฯ สิ่งเหลานี้ จะทําใหประชาชนรูสึกวาเรื่องการ
เลือกตั้งเปนสิง่ใกลตวั มีผลกระทบกบัประชาชนโดยตรง 

9. ประชาชนควรทําอยางไรเม่ือมีการเลือกตั้ง 
การใชดุลพินิจในการเลือกตั้งจึงเปนสิ่งสําคัญเราคงจะเลือกโดยเห็นแกพรรคพวกหรือ 

เกรงใจเพราะเปนคนรูจักกนัหรือมีคนมาขอรองใหเลือกไมไดอีกแลว และโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่เห็นแก
อามิสสินจางเปนการกระทาํที่เลวราย ประชาชนจึงควรพิจารณาใหถองแทโดย 
  9.1 พิจารณานโยบาย/จุดยืนของพรรควาเปนไปตามแนวทางที่เราตองการหรือไม 
  9.2 พิจารณาตัวบุคคลผูสมัคร โดยดูประวตัิความเปนมาวา เปนคนดีมีจุดยืนเคียงขาง
ประชาชนและสังคมสวนรวมหรือไม 
  9.3 พิจารณาถึงบทบาทในทางสังคมและดานตาง ๆ ของผูสมัครและพรรคที่สังกัด 
  อยางไรก็ตาม เม่ือมีการเลือกตั้งทุกคนตองปฏิบัตใินหนาที่ของพลเมือง 4 ประการ คือ 
  (1) ไปใชสิทธิเ์ลือกตั้งทุกครัง้ 
  (2) ชักชวนคนอื่นไปใชสิทธิ์เลือกตั้งโดยอิสระ   
  (3) สอดสองดูแลไมใหมีการโกงเลือกตั้ง 
  (4) หากรูเห็นวามีการโกงเลือกตั้งหรือซ้ือขายเสียงใหแจงเจาหนาที่ทันท ี

10. หากประชาชนไมไปใชสิทธิในการเลือกตั้งจะเสียสิทธิดังตอไปน้ี 
  ในการที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุไมไปใชสิทธิเลือกตั้งตาม
มาตรา 21 หรือมาตรา 22 หรือแจงเหตุแลวแตเหตุน้ันมิใชเหตุอันสมควรใหถือวาผูน้ันเปนบคุคลซึ่งไมไป
เลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรทีท่ําใหไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ไดตามมาตรา 68 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญใหผูน้ันเสียสิทธิดังตอไปน้ี  

10.1 กรณี ส.ส. สว. 
         10.1.1 สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ผูบริหารทองถิ่น และสมาชกิสภาทองถิ่น 
         10.1.2 สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 
         10.1.3 สิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 
             10.1.4 สิทธิสมัครรบัเลือกเปนกํานนัและผูใหญบาน ตามกฎหมายวาดวยลกัษณะ
ปกครองทองที่ 
         10.1.5 สิทธิเขาชื่อรองขอเพ่ือใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายวาดวยการ
เขาชื่อเสนอกฎหมาย 
         10.1.6 สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
         10.1.7 สิทธิเขาชื่อรองขอเพ่ือใหวฒิุสภามีมติถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
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         10.1.8 สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหมีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลอืกตั้งครั้งที่ผูน้ันไมไปใชสทิธิ
เลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครัง้ที่ผูน้ันไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
  10.2 กรณีไมไปเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นจะเสียสิทธิ ดังน้ี 
         10.2.1 สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชกิสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
         10.2.3 สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 
         10.2.3 สิทธิสมัครรบัเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบรหิารทองถิ่น 
         10.2.4 สิทธิสมัครรบัเลือกเปนกํานนัและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะ
ปกครองทองที่ 
         10.2.5 สิทธิเขาชื่อรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น ตาม
กฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
         10.2.6 สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




