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เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕  

ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบื้องต้น ส าหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
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สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ บทวเิคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
 ร่างพระราชบัญญัตกิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิการเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น  
   (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ............................................................................................................................  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิน่  
   (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ............................................................................................................................  ๕ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติการเลอืกตัง้สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(เฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับทีม่ีการแกไ้ข)  
กับรา่งพระราชบญัญัตกิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....    ........  ๒๑ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
 ร่างพระราชบัญญัตกิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 ๑. การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(นายองอาจ คลา้มไพบูลย ์สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรกบัคณะ เปน็ผู้เสนอ)  .................................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะหข์้อดแีละข้อสังเกต 
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอ้งถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....   ...  - ๗ - 

 ๓. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   .....  - ๑๑ - 

ภาคผนวก 

  ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๑๑๖๗ ลงวนัที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตัง้สมาชกิสภาทอ้งถิ่นหรอืผู้บรหิารท้องถิน่ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ..........................................................................................................  (๑) 

  ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  .........................................................................................  (๒) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... เสนอโดย นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันที่เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
อีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดย นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดย นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ  
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
   ทั้งนี้  โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับพร้อมกันไป และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา โดยถือเอา
ร่างพระราชบัญญัติของนายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ 
เป็นหลักในการพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร  
   ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สาม
เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 
 
 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 

“เหตุผล 
 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท า  
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยหน้าที่ 
และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัคร ทั้งนี้การให้สิทธิบุคคลดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามนัยนี้ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาได้
เพราะหลักปรัชญาทางการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวที 
สร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เป็นการสร้างพัฒนาให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะมีผลต่อการเมืองระดับประเทศให้มีความเข้มแข็ง อันมีผลท าให้
ประเทศชาติเจริญมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย ทั้งนี้ การกระท าการของ
บุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้ าที่ และอ านาจอัน เป็นการกลั่นแกล้งผู้ สมัครใด  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   ทั้งนี้การกระท าการของบุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ 
อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดโดยไม่สุจริต
เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้” 
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ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หมายเหตุ 
 สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการแก้ไขเพ่ิมเติม
เหตุผลโดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของวุฒิสภา จึ งขอส่งเหตุผลที่ได้แก้ไข 
มาเพ่ือพิจารณา 

 ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว มีเน้ือหารวมจ านวน ๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญ 
ได้ดังน้ี 
 - ก าหนดให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ และในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
กระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการ  
การเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ยุติ
หรือระงับการกระท านั้นได้ ทั้งนี้ โดยให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระท าดังกล่าวมีอ านาจสั่งให้
ระงับการกระท านั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓๔)  
 

________________ 
 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

๑. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๑.๑ วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๑.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดย นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันที่เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
อีก ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดย นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... เสนอโดย นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะ  
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  

  ๑.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

   ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  จ านวน ๓ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๗ ในหน้าที่ ๑๑ – ๑๒ 
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ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๑) นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้    
    หลักการ 
    แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔)  
    เหตุผล 
    แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ  
แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็น 
การกลั่นแกล้งผู้สมัคร ทั้งนี้การให้สิทธิบุคคลดังกล่าวตามนัยนี้ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาได้ เพราะหลักปรัชญาทางการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่า
องค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
เป็นการสร้างให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะมีผลต่อการเมืองระดับประเทศ  
ให้มีความเข้มแข็ง อันมีผลท าให้ประเทศชาติเจริญ ประชาชนมั่งคั่ง ดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย 
    ทั้งนี้การกระท าการของบุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ 
อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดโดยไม่สุจริต
เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้  

    ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดย นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
กับคณะ ในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ จ านวน ๓ มาตรา มีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 
    ๑. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” (ร่างมาตรา ๑) 
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ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    ๒. พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
    ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถด าเนินการใด ๆ ที่มีผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ 
แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
    นอกจากนี้ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้อภิปรายเพ่ิมเติมถึงร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยสรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
    ๑. การใช้บังคับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสมาชิก  
ของพรรคการเมืองไม่สามารถท าหน้าที่รณรงค์หาเสียงสนับสนุนในการเลือกตั้งได้จึงเป็นปัญหา  
และอุปสรรคของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
    ๒. การแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๓๔ เป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการ
การเมืองได้ส่งเสริมการเมืองในระดับท้องถิ่นซึ่งเป็นรากฐานของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

   (๒) นางสาวธีรรัตน์  ส าเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้ 
    หลักการ  
    แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    เหตุผล 
    โดยที่การเลือกตั้งเป็นหลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ที่ประชาชนได้มีส่วนร่วมและโดยที่พรรคการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต่างเป็นบุคคลที่มี
ส่วนส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย แต่ด้วยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดข้อจ ากัดห้ามมิให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กระท าการใด ๆ  
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด ทั้งที่ตามกฎหมายพรรคการเมืองก็มิได้มีข้อห้ามมิให้พรรคการเมือง
ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น บทบัญญัติดังกล่าวจึงไม่สอดคล้อง  



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

กับเจตนารมณ์ในการพัฒนาประชาธิปไตย ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้เกิดความเหมาะสม  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
    นอกจากนี้  ผู้ เสนอร่างพระราชบัญญั ติ ได้อภิปรายถึ งร่างพระราชบัญญั ติ 
ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติจ านวน ๓ มาตรา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
    ๑. พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” (ร่างมาตรา ๑) 
    ๒. พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
    ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ โดยให้พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น สามารถช่วยผู้สมัครรั บเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ แต่ห้ามกระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็น 
การกลั่นแกล้งผู้สมัครใด (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
    ผู้เสนอร่างพระราชบญัญตัไิดอ้ภิปรายเพ่ิมเติม โดยสรุปสาระส าคัญไดว้า่ สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติบัญญัติฉบับนี้  ในมาตรา ๓ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้พรรคการเมืองสามารถลงพ้ืนที่ ไปช่วยหาเสียงให้แก่การเลือกตั้ งท้องถิ่นได้  เนื่องจาก 
การด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  
เกิดอุปสรรคในการวินิจฉัยหรือตีความถ้อยค าของกฎหมายหลายประการ ตัวอย่างเช่น การที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยแจกใบปลิวจะถือว่าเป็นการกระท าที่ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งในสนามการเมืองท้องถิ่น หรือไม่ อีกทั้งการแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

   (๓) นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สรุปได้ ดังนี้  
    หลักการ  
    แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยให้พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
สามารถหาเสียงหรือสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    เหตุผล  
    เนื่องจากแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจะท าให้ปัญหาอุปสรรค 
ในการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นสามารถส่งผ่านกลไกพรรคการเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
ได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนเป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตย เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในระดับฐานรากที่จะช่วยพัฒนาประชาธิปไตย  
และท าให้การเมืองระดับประเทศมีความเข้มแข็ง เว้นแต่กรณีที่พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และ
อ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และ
อ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือกระท าการอันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด  
อันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท าอันเป็นการต้องห้าม  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย 
มีอ านาจยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
    นอกจากนี้  ผู้ เสนอร่างพระราชบัญญั ติ ได้อภิปรายถึ งร่างพระราชบัญญั ติ 
ซึ่งประกอบด้วยบทบัญญัติจ านวน ๓ มาตรา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
    ๑. พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” (ร่างมาตรา ๑) 
    ๒. พระราชบัญญัตินีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
    ๓. แก้ไขเพ่ิมเติมให้พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ และไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔)  
    นอกจากนี้ ผู้เสนอได้อภิปรายเพ่ิมเติม โดยสรุปสาระส าคัญได้ว่า สาระส าคัญ  
ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในมาตรา ๓ ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคจากผลการใช้บังคับมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ส่งผลให้นักการเมืองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไม่สามารถ
ด าเนินการใด ๆ ในทางการเมืองท้องถิ่นอันอาจจะขัดต่อหลักการเรื่องการมีส่วนร่วมที่บัญญัติไว้  
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ๑.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   ภายหลังจากที่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิน่หรือผู้บรหิารท้องถิน่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน ๓ ฉบับ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

   ๑. สนับสนุนการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง ๓ ฉบับ เนื่องจาก
วัฒนธรรมทางการเมืองที่ผ่านมา การเมืองระดับชาติจะท างานร่วมกับการเมืองระดับท้องถิ่นเสมอ 
ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าวย่อมส่งผลให้สอดคล้องกับบริบทการเมืองการปกครอง
ภายใต้รัฐธรรมนูญได้อย่างแท้จริง 

   ๒. การแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติดังกล่าว ถือเป็นจุดเริ่มในการที่นักการเมือง 
ในระดับชาติจะได้มีจุดเชื่อมโยงกับการเมืองในระดับท้องถิ่น และเป็นการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน
อย่างแท้จริง โดยขอเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ใช้สถานที่ราชการ หรือสถานที่สาธารณะ 
อาทิ โรงเรียนหรือวัดในการจัดให้มีเวทีสาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้ารับฟังการ
รณรงค์หาเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

   ๓. ร่างพระราชบัญญัติทั้ ง ๓ ฉบับ ได้มีหลักการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งจะได้ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องจุดเชื่อมโยงในระบอบการเมืองระดับชาติและผู้บริหารระดับท้องถิ่น 
ตัวอย่างเช่น การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ได้มีการส่งผู้สมัคร 
ในนามของพรรคการเมือง ส่งผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนการรณรงค์หาเสียง
ให้แก่ผู้สมัครในระดับท้องถิ่นได้ อันเป็นการขัดต่อบริบทของการเมืองไทยและขัดต่อหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

 

 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
   มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ทั้ง ๓  ฉบับพร้อมกันไป โดยรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๒๕๙ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี  
งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนน ๔ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน  
เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของนายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ 
กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
 

 
๑. ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่ 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึง่) วันพุธที่ ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20220318112715.pdf 

 

๒. ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึง่) วันพุธที่ ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20221004093249.pdf 

 

 
๓. ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บรหิารท้องถิน่ 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔  
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึง่) วันพุธที่ ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20221004093344.pdf 

 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
๔. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิก 

สภาท้องถิน่หรอืผู้บรหิารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ของส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึง่)  
วันพุธที ่๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/598645 

 

๕. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที ่๔  
ครั้งที ่๙ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึง่) วันพธุที่ ๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10359&mid=4399 

 

 
 
 

๖. บนัทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10347&mid=4399 
 

 

๗. พระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0258.PDF  

 
 

 

 

 

 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๑.๒ วาระทีส่อง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
   ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณา 
เรียงตามล าดับมาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง  
โดยมีการพิจารณาและอภิปรายสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
   - ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔  
   ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้นั้น 
มสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้แปรญัตติที่ขอสงวนค าแปรญัตติ ได้มีประเด็นข้อซักถามต่อคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ 
รวมจ านวน ๔ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑ เหตุใดจึงมิได้ก าหนดบทบัญญัติให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็น 
การกระท าใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น มีอ านาจด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ประเด็นที่ ๒ เหตุใดร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง จึงมิได้ก าหนดให้ 
“สมาชิกวุฒิสภา” สามารถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ในการหาเสียงเลือกตั้งได้  

ประเด็นที่ ๓ ค าว่า “การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง” ในร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ 
กับ ค าว่า “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง” ในข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีความหมาย
แตกต่างกันอย่างไร 

ประเด็นที่ ๔ ค าว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” ในร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ 
กับค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร 

 คณะกรรมาธกิารวิสามัญได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญได้วา่  

ประเด็นที่ ๑ ส าหรับประเด็นของผู้สงวนค าแปรญัตติที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และ
อ านาจของกรรมการการเลือกตั้งให้สามารถด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการทางกฎหมาย
ต่อไปได้นั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ 



๑๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เป็นบทบัญญัติทีเ่ป็นการป้องปรามการกระท าใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกลง้
ผู้สมัครใด โดยไม่มีบทก าหนดโทษ เป็นแต่เพียงการบัญญัติให้ระงับการกระท าอันมิชอบนั้นได้เท่านั้น 

นอกจากนี้ การก าหนดให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายนั้น  
ไม่มี ความชัดเจนว่าหมายถึ งกฎหมายฉบับใด และกฎหมายฉบับนั้ นมีบท ก าหนดโทษหรือไม่  
ซึ่งหากมีบทก าหนดโทษก็จะไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔ ท่ีมีความมุ่งหมายให้เป็นบทบัญญัติเพ่ือเป็น
การป้องปรามการกระท าใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่และอ านาจเท่านั้น 

ประเด็นที่ ๒ ส าหรับกรณีร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ที่มิได้
บัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภาอาจช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในการ 
หาเสียงได้นั้น เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเห็นว่า การก าหนดให้สมาชิกวุฒิสภาอาจช่วย
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นท่ีจะมีความไม่เหมาะสมด้วยเหตุที่สมาชิก
วุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจในการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายจึงควรมีความเป็นกลางทางการเมือง รวมทั้ง
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๓ 
ท่ีบัญญัติว่า “สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมืองใด ๆ” นอกจากนี้ 
ยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมายในภายหลังว่าบทบัญญัติดังกล่าวอาจขัดหรือแย้งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอีกด้วย 

ประเด็นที่ ๓ ค าว่า “การช่วยหาเสียงเลือกตั้ง” ในร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ 
กับค าว่า “การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง” ในข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีความหมาย 
ที่ไม่แตกต่างกันและมีอยู่ด้วยกันในหลายรูปแบบ 

ประเด็นที่ ๔ การก าหนดให้ “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” เป็นบุคคลที่อาจช่วยหาเสียง
เลือกตั้งได้นั้น เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานในวงงานรัฐสภาถือเป็นบุคคลที่ท างานให้ แก่สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจึงสมควรก าหนดให้สามารถด าเนินการช่วยหาเสียงเลือกตั้งได้ด้วย 
แต่ค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามบทนิยามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ 
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถึง “(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือ 
ผูท่ี้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง (๒) คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคล
ซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ (๓) บุคคลที่อยู่
ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (๑) หรือ (๒)” เท่านั้น  
 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงใช้ค าว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” เพ่ือให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่ง
ต่าง ๆ ที่มีความหมายกว้างกว่า ค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” และเพ่ือให้หมายความรวมถึงบุคลในวงงานรัฐสภา
ดังกล่าว 

นอกจากนี้  ศาลรัฐธรรมนูญ  ยังได้ เคยมีค าวินิจฉัยที่  ๕/๒๕๔๓ โดยได้อธิบาย
ความหมายของค าว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ซึ่งมีสถานะ ต าแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานท านองเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย 
(๒) มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการหรือหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ปฏิบัติงานประจ า 
(๓) อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของรัฐ 
(๔) มีเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย 
ส าหรับตัวอย่างต าแหน่งของเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เช่น ผู้พิพากษาสมทบ และจากหลักการ

ของค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ค าว่า “เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ” จึงน่าจะหมายถึงอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในวงงานรัฐสภาตามระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งบุคคลตามระเบียบดังกล่าว ได้แก่ ๑) ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา ๒) ผู้ช านาญการประจ าตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  
๓) ผู้ช่วยด าเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ๔) ที่ปรึกษา นักวิชาการ และ
เลขานุการในคณะท างานทางการเมือง และ ๕) ที่ปรึกษา ผู้ช านาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ
ประจ าคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการ
สามัญประจ าวุฒิสภา 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

                                        
  ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕/๒๕๔๓ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เรื่อง ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๖ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกวุฒิสภา 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา 
จนจบร่างแล้ว ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง  โดยไม่มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง จากนั้น 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 
 

 
 ๘. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

การเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....   
สภาผู้แทนราษฎร  ซึง่บรรจรุะเบียบวาระการประชมุสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันพุธที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/602375 

 

 
 ๙. บนัทึกการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  
วันพุธที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ 
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10453&mid=4428 
 

 

 ๑๐. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๒๖  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_ 
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10452&mid=4428 
 

 

 

 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  โดยมีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๐ เสียง ไม่ เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ไม่มี 
และไม่ลงคะแนนเสียง ๖ เสียง 

๓. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เริ่มตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ และพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า 
ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
โดยมีข้อสังเกตดังนี้  
 “๓.๑ คณะกรรมาธิการได้ปรับปรุงแก้ไขเหตุผลเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเนื้อหา 
ของร่างพระราชบัญญัติ เป็นดังนี้ 

“เหตุผล 
 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท า  
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าว เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยหน้าที่ 
และอ านาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัคร ทั้งนี้การให้สิทธิบุคคลดังกล่าวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ตามนัยนี้ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาได้
เพราะหลักปรัชญาทางการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีสร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน เป็นการสร้างพัฒนาให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะมีผลต่อการเมืองระดับประเทศให้มีความ เข้มแข็ง อันมีผลท าให้
ประเทศชาติเจริญมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย ทั้งนี้ การกระท าการของ
บุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้ าที่ และอ านาจอัน เป็นการกลั่นแกล้งผู้ สมัครใด  
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านายการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  
มีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ทั้งนี้การกระท าการของบุคคลดังกล่าว ถ้าเป็นไปโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ 
อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใดโดยไม่สุจริต
เที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้ง  
ประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ  
การเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจให้ยุติหรือระงับการกระท านั้นได้” 
   ๓.๒ ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งอาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ตามมาตรา ๓๔ 
ต้องพึงระมัดระวังในการช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารท้องถิ่น มิให้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
ที่อาจน าไปสู่การสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ 
   ๓.๓ แม้ว่ามาตรา ๓๔ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมนี้ มิได้บัญญัติให้มีบทก าหนดโทษไว้ก็ตาม 
แต่หากบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวด าเนินการหรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอาจมีความผิดตามมาตรฐานทางจริยธรรมได้ 
   ๓.๔ ข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองที่ เป็น
ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของรัฐในราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับควบคุมดูแล 
สั่งการการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ช่วยในการหาเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องค านึงถึง  
การใช้เวลาราชการหรือทรัพย์สินของรัฐในการช่วยหาเสียง รวมถึงเจ้าหน้าที่ ของรัฐในพ้ืนที่ซึ่งมีหน้าที่
ปฏิบัติตามกฎหมายให้พึงระมัดระวัง และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด 
   ๓.๕ คณะกรรมการการเลือกตั้ งควรพิจารณาทบทวนแก้ ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ในสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ 
สามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้เช่นเดียวกับพรรคการเมือง ซึ่งกา รช่วยผู้สมัครในการ 
หาเสียงเลือกตั้งอาจท าให้กระทบถึงจ านวนค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นด้วย” 

 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ไม่มี และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๖ เสียง 

 



๑๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
   จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อดีและข้อสังเกต ดังนี้   

ข้อดี 
ร่างพระราชบัญญตัิฉบับนีม้ีเจตนารมณเ์พ่ือให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งให้กับ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท าที่เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็น
การกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ท้ังนี้ โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๒๗ วรรคห้า ซึ่งตามนัยนี้ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่
ฐานราก เนื่องจากหลักปรัชญาทางการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน และเป็นการพัฒนาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลต่อการเมืองในระดับประเทศให้มีความเจริญมั่งคง
ดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๒ ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อสังเกต 

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้ ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นว่า การที่ร่างมาตรา ๓  

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เนื่องจากบุคคลดังกล่าวถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจ าเป็นต้องมีหลักประกันที่ชัดเจนว่าหากเข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์ช่วยผู้สมัคร 
หาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีความโปร่งใสในบทบาทหน้าที่ของตนและการใช้ทรัพยากรในการหาเสียงเลือกตั้ง 
กล่าวคือ ต้องไม่ใช้อ านาจในความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการใช้ทรัพยากรของรัฐอันอาจเป็นการ 
เอื้อประโยชน์หรือการแทรกแซงความเป็นอิสระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้ง  
ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (genuine election) ๒  

                                        
๒  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , “รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ,  
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะ เป็นผู้เสนอ หน้า -๕- ,สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕,  
https://bit.ly/3CU25pD 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิการเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒. โดยที่ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ วรรคสองและวรรคสาม ได้ก าหนดให้ในกรณีที่กรรมการ
การเลือกตั้งได้พบเห็นการกระท าใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้กรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ระงับ 
การกระท านั้นได้แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องด าเนินการ
พิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับรองรับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

นอกจากนี้  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า การให้อ านาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายมีอ านาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระท านั้น ยังไม่มีบทก าหนดโทษไว้ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่ง 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จึงเห็นควรให้มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวด้วย๓  

 

  
๑๑. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าดว้ยวิธกีารหาเสียง 

และลักษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ 
https://www.ect.go.th/lampang/ewt_dl_link.php?nid=625 
 

 

 ๑๒. ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้ว่าดว้ยวิธกีารหาเสียง 
และลักษณะตอ้งหา้มในการหาเสียงเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

https://www.ect.go.th/lampang/ewt_dl_link.php?nid=632 
 

 

___________________ 

                                        
๓  เพิ่งอ้าง, หน้า -๕- 



 

๒๑ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตกิารเลือกตัง้สมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ (เฉพาะสว่นท่ีเกีย่วข้องกับที่มีการแกไ้ข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัตกิารเลอืกตั้งสมาชกิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
พระราชบัญญัต ิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นปีท่ี ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
   

 

.................................. 
................................... 
................................... 

 



 

๒๒ 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 

............................................................ 
.................... 

............................................................ 
.................... 

............................................................ 
.................... 

............................................................ 
.................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

โดยที่เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชกิ 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พระราชบัญญัตินีม้ีบทบัญญตั ิ
บางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ 
ประกอบกับมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

    

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัด
สิทธิและเสรภีาพของบุคคลตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การไดม้า 
ซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือผูบ้รหิารท้องถิ่น
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ 

    



 

๒๓ 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

เป็นการป้องกันและปราบปรามการทจุริต 
ซึ่งการตราพระราชบัญญตัินี้สอดคล้อง
กับเง่ือนไขท่ีบัญญัตไิว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 
 

    

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและ
ยินยอมของสภานติิบัญญัติแห่งชาติ 
ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี ้

 

............................................................ 
.................... 

............................................................ 
.................... 

............................................................ 
.................... 

............................................................ 
.................... 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒” 

 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัินี้เรียกว่า 
“พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี ้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี ้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี ้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี ้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัินี ้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา 
๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารทอ้งถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



 

๒๔ 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเทจ็จรงิว่า 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ผู้บรหิารท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ
กระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าท่ี
และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผูส้มัครใด 
หรือด าเนินการใด ๆ ที่เป็นคณุหรอื 
เป็นโทษแก่ผูส้มคัรใด ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวดั หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจสั่งให้ยุติ
หรือระงับการกระท านั้นได ้

“มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏข้อเทจ็จริงว่า 
ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น กระท าการใด ๆ  
โดยมิชอบด้วยหน้าท่ีและอ านาจ อันเป็น
การกลั่นแกล้งผูส้มคัรใด ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลอืกตั้ง 
หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  
มีอ านาจสั่งให้ยุตหิรือระงับการกระท านั้น
ได ้

“พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจช่วยเหลือหรอื
สนับสนุนผูส้มคัรในการหาเสยีงเลือกตั้งได้ 
แต่ต้องไม่กระท าการใด ๆ โดยมิชอบ 
ด้วยหนา้ที่และอ านาจอันเป็นการกลัน่แกล้ง
ผู้สมคัรใด 

“มาตรา ๓๔ พรรคการเมือง สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
สามารถหาเสียงหรือสนับสนุนการหาเสียง
เลือกตั้งให้ผูส้มัครรับเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ ในกรณี
ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท าการใด ๆ 
โดยมิชอบด้วยหน้าท่ีและอ านาจอนัเป็น
การกลั่นแกล้งผูส้มคัรใดให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือกรรมการเลือกตั้งหรือ
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
คณะกรรมการเลอืกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจยุติ หรอื
ระงับการกระท านั้นได ้

“มาตรา ๓๔ ข้าราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืน 
ของรัฐ อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียง
เลือกตั้งได ้

 
 
 

 

ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐกระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วย
หน้าท่ีและอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้ง
ผู้สมัครใด หรือด าเนินการใด ๆ  ที่เป็นคุณ 

ในกรณปีรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท า
อันต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้ง 
หรือผู้อ านวยการการเลอืกตั้งประจ าจังหวัด  

ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐกระท าการใด ๆ  โดยมิชอบด้วยหน้าที่
และอ านาจ อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการอันเป็นคณุ 

ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการ
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ  



 

๒๕ 

พระราชบัญญัติ 
การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นางสาวธีรรัตน์ ส าเร็จวาณิชย์ กับคณะ  

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ กับคณะ 

เป็นผู้เสนอ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชกิสภาท้องถิน่ 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 หรือเป็นโทษแก่ผูส้มัครใด ให้น าความ 
ในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนโุลม 

หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งมอบหมาย มีอ านาจสัง่ให้ยุติ
หรือระงับการกระท านั้นได้แล้วรายงาน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ” 

หรือเป็นโทษแก่ผูส้มคัรใดให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งหรือกรรมการเลือกตั้ง หรือ
ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าจังหวดั หรือ
คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการ
เลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจยุติหรอืระงับ
การกระท านั้นได ้

กระท าการใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าท่ี 
และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมคัรใด 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรอื
กรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ยุติ
หรือระงับการกระท านั้นได ้

ให้กรรมการการเลือกตั้งท่ีพบเห็น 
การกระท าตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจสั่ง 
ให้ระงับการกระท านั้นได้แล้วรายงาน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ 

ให้กรรมการการเลือกตั้งท่ีพบเห็น 
การกระท าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
มีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได ้
แล้วรายงานใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้ง
ทราบ” 

 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่พบเห็น 
การกระท าตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มีอ านาจสั่งระงับการกระท านั้นได ้
แล้วรายงานให้คณะกรรมการเลือกตั้ง
ทราบ” 

ให้กรรมการการเลือกตั้งท่ีพบเห็น 
การกระท าตามวรรคสอง มีอ านาจสั่ง 
ให้ระงับการกระท านั้นได้แล้วรายงาน 
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ" 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์ จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตร ี
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ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรกบัคณะ เป็นผู้เสนอ)  
 

 
  

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง๑  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำย
ทุกขั้นตอน โดยสรุปได้ ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น  
เ พ่ือให้ เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ ำงกฎหมำยและ 

กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร  
ได้ด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๒ ดังนี้ 

๑.๑ ระยะเวลาและวิธีการการรับฟังความคิดเห็น 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้ 
๑) ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ 

๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลำ จ ำนวน ๓๑ วัน นับจำกวันขึ้นเว็บไซต์ ถึงวันปิดกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
๒) วิธีการรับฟังความคิดเห็น 

(๑) ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ www.parliament.go.th 
(๒) ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย 

๑. รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย  

                                                           
เรียบเรียงโดย นำงพัชรำ พุกเศรษฐี วิทยำกรช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มงำนกฎหมำย ๑ ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำน

เลขำธิกำรวุฒิสภำ. 
๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง บัญญัติว่า 

“มาตรา ๗๗  ฯลฯ     ฯลฯ 
ก่อนกำรตรำกฎหมำยทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 

จำกฎหมำยอย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน และน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมำยทุกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนำกฎหมำยทุกฉบับ 
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ฯลฯ    ฯลฯ” 
๒ ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร, “รำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบ

ที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ”,  
นำยองอำจ คล้ำมไพบูลย์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร พรรคประชำธิปัตย์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ หน้ำ -๑- ถึง -๔-,  
(สืบค้นเมื่อวันท่ี ๑๙ กันยำยน ๒๕๖๕), https://bit.ly/3CU25pD  



- ๒ - 
 

 

๒. ประธำนกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง 
๓. ประธำนกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำต ิ
๔. คณบดคีณะนิติศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
๕. คณบดคีณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

๑.๒ กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
๑. กระทรวงมหำดไทย 
๒. คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
๓. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
๔. นกัวิชำกำรด้ำนกฎหมำย 
๕. ประชำชนทั่วไป 

๒. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นแก้ไข 

ที่ส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้๓ 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น  

๑) จำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ www.parliament.go.th 
จ ำนวน ๔ คน โดยเป็นข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ จ ำนวน ๒ คน และประชำชน ๒ คน 

๒) จำกกำรส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
องค์กรเอกชน ที่ได้แสดงควำมคิดเห็น จ ำนวน ๓ หน่วยงำน ได้แก่ กระทรวงมหำดไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

๒.๒ ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น  
ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่กับกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทน

รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกำรใด ๆ  ที่มีผลต่อผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่เป็นคุณหรือ 
เป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่ำว 

๒.๓ ผลการรับฟังความคิดเห็น 
 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
๑. เห็นด้วย จ ำนวน ๓ คน ดังนี ้ 

- เห็นด้วยกบักำรแก้ไขเพ่ิมเติมใหข้้ำรำชกำร
กำรเมอืง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก 
วุฒิสภำ ผู้บรหิำรท้องถิ่น หรือสมำชกิสภำ
ท้องถิน่สำมำรถด ำเนินกำรใด ๆ ที่มีผล 
ต่อผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่ำเป็น 

๑. ไม่เหน็ดว้ยจ ำนวน ๑ คน (ไมร่ะบเุหตุผล)   
    (ผู้ร่วมแสดงความคิดเหน็จากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของรฐัสภา 
www.parliament.go.th) 
๒. บทบัญญัตมิำตรำ ๓๔ แห่งพระรำชบญัญตัิ
กำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญตัิห้ำมข้ำรำชกำร
กำรเมอืง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิก 

                                                           
๓ เรื่องเดียวกัน, หน้ำ -๕- 



- ๓ - 
 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
กำรกระท ำทีเ่ปน็คุณหรือเปน็โทษแก่ผู้สมคัรรบั
เลือกตัง้ดงักล่ำว 
   (ผู้ร่วมแสดงความคิดเหน็จากระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของรฐัสภา 
www.parliament.go.th)  
๒. กำรที่ร่ำงมำตรำ ๓๔ วรรคสอง ที่ก ำหนดให ้
เจ้ำหนำ้ที่ของรฐัต้องไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใน 
กำรชว่ยผู้สมัครรับเลือกตั้งหำเสียงทั้งในทำง 
ที่เป็นคุณหรอืเปน็โทษนั้น มคีวำมเหน็
สอดคล้องกับหลักกำรดังกลำ่ว อนัเปน็
หลักประกนัทำงกฎหมำย เพ่ือให้กำรเลือกตัง้
เป็นไปอย่ำงสุจรติและเที่ยงธรรม      
   (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต)ิ 

วุฒิสภำ ผู้บรหิำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิน่ 
หรือเจำ้หน้ำที่อืน่ของรัฐกระท ำกำรใด ๆ  
โดยมิชอบด้วยหน้ำทีแ่ละอ ำนำจอันเปน็ 
กำรกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด ำเนินกำรใด ๆ  
ที่เป็นคุณหรอืเปน็โทษแก่ผูส้มัครใด  
เพื่อมิให้เกดิกำรได้เปรียบ เสียเปรียบ 
ทำงกำรเมืองในกำรหำเสียงเลือกตัง้  
จึงไดก้ ำหนดห้ำมบุคคลที่ด ำรงต ำแหนง่ 
ทำงกำรเมืองดงักล่ำว ซึ่งสังกัดพรรคกำรเมือง
ให้ควำมช่วยเหลือในกำรหำเสียงเลือกตั้ง 
อันเปน็กำรกระท ำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ 
แก่ผู้สมคัรรบัเลือกตั้ง อย่ำงไรกต็ำม  
พรรคกำรเมืองหรือสมำชิกของพรรคกำรเมือง 
ที่มิไดม้ีต ำแหนง่ดงักล่ำวข้ำงต้นสำมำรถ 
ให้ควำมช่วยเหลือผู้สมัครรบัเลือกตั้ง 
ในกำรหำเสียงเลือกตั้งได้ โดยกำรหำเสียง
เลือกตัง้ของผู้สมัครรับเลือกตั้งทีน่ ำข้อมูล
เกี่ยวกบัพรรคกำรเมืองหรือน ำภำพของบุคคล
เพื่อใช้ในกำรหำเสียงเลือกตัง้ จะต้องไดร้ับ
ควำมยนิยอมจำกพรรคกำรเมืองหรือบคุคลนัน้ 
ทั้งนี้ ตำมระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง 
ว่ำดว้ยวธิีกำรหำเสียงและลกัษณะตอ้งหำ้ม 
ในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชกิสภำท้องถิน่ 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ้ ๗ 
ประกอบ ข้อ ๙ จงึเหน็วำ่บทบัญญตัิมำตรำ
ดังกลำ่วข้ำงต้นมีควำมเหมำะสมแลว้ 
   (กระทรวงมหาดไทย)  
๓. ควรคงมำตรำ ๓๔ แหง่พระรำชบัญญัต ิ
กำรเลือกตัง้สมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว ้เพ่ือเป็นกำรควบคุม
และปอ้งกนัมิใหข้้ำรำชกำรกำรเมือง 
สมำชิกสภำผูแ้ทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิน่หรือ
เจ้ำหนำ้ที่อื่นของรัฐมีพฤตกิำรณ์ใด ๆ  



- ๔ - 
 

 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ที่จะส่งผลกระทบต่อกำรเลอืกตั้งสมำชกิ 
สภำท้องถิน่หรอืผู้บรหิำรท้องถิ่น    
   (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
๑. มำตรำดังกล่ำว ให้อ ำนำจคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือกรรมกำรกำรเลือกตั้ง

หรือผู้อ ำนวยกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจังหวัดหรือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำยสั่งให้ยุติหรือระงับกำรกระท ำได้เพียงเท่ำนั้น  
โดยไม่ได้ก ำหนดบทก ำหนดโทษไว้ในกรณีที่ผู้ได้รับค ำสั่งไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งดังกล่ำว จึงเห็นควร  
ให้มีบทก ำหนดโทษไวส้ ำหรบัผูท้ี่ไมป่ฏิบตัิตำมค ำสั่งดงักล่ำวดว้ย (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง)  

๒. กรณีของร่ำงมำตรำ ๓๔ วรรคหนึ่ง ที่ก ำหนดให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำร
กำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
สำมำรถช่วยหำเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้ 
โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำที่เป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้น จ ำเป็นต้องมีหลักประกัน 
ที่ชัดเจนว่ำ บุคคลดังกล่ำวถือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หำกเข้ำไปมีส่วนร่วมและรณรงค์ในกำรช่วย
ผู้สมัครหำเสียงเลือกตั้ง ต้องมีควำมโปร่งใสในบทบำทหน้ำที่ของตน  และกำรใช้ทรัพยำกรในกำร 
หำเสียงเลือกตั้ง กล่ำวคือ ต้องไม่ใช้อ ำนำจในควำมเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือกำรใช้ทรัพยำกรของรัฐ
อันอำจเป็นกำรเอื้อประโยชน์ หรือกำรแทรกแซงควำมเป็นอิสระของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ที่จะเป็น
อุปสรรคต่อกำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (genuine election) (ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

๓. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบในด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้ง

สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ๔ มีดังนี้ 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

-ไม่ม-ี 
ผลกระทบต่อสังคม  
เชิงบวก ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสำระส ำคัญเป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติมให้ข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่นสำมำรถด ำเนินกำรใด ๆ ที่มีผล 
ต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่ำเป็นกำรกระท ำ  
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่ำว จะมีควำมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๒๕๒ ที่ส่งเสริมให้ประชำชนและพรรคกำรเมือง
มีส่วนร่วมกับกำรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในระบอบประชำธิปไตย  

                                                           
๔ เรื่องเดียวกัน, หน้ำ -๗-. 



- ๕ - 
 

 

เชิ งลบ กติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ข้อ ๒๕ ซึ่งประเทศไทยเป็นภำคี 
และมี พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตำม  ก ำหนดให้ประชำชนมีสิทธิและโอกำสในกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรบริหำรภำครัฐโดยตรงหรือผ่ำนทำงผู้แทนซึ่งได้รับเลือกมำอย่ำงเสรีโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ  
และถูกจ ำกัดโดยไม่มี เหตุอันควร หรืออำจกล่ำวได้ว่ำควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงสิทธิมนุษยชน 
กับกำรเลือกตั้ง คือ กำรที่บุคคลมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกำรสำธำรณะ ซึ่งรวมถึงสิทธิใน 
กำรลงคะแนนเสียงหรือลงสมัครรับเลือกตั้งอันเป็นหลักกำรของกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
ที่อยู่บนพ้ืนฐำนเจตนำรมณ์ของประชำชน และกำรเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม (genuine election) 
ดังกล่ำว เป็นองค์ประกอบที่จ ำเป็นในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔  
มีเจตนำรมณ์เพ่ือให้กำรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตำมหลักแห่งกำรปกครองตนเอง มีควำมโปร่งใส 
และให้ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรได้มำซึ่งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม 
เมื่อค ำนึงถึงหลักกำรเชื่อมโยงระหว่ำงสิทธิมนุษยชนและกำรเลือกตั้ง ซึ่งระบุว่ำกระบวนกำรจัดกำร
เลือกตั้งต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมและมีควำมเป็นกลำงภำยใต้กรอบของกฎหมำยที่รับรองผล
กำรใช้สิทธิออกเสียง กำรใช้สิทธิของประชำชนต้องไม่มีกำรใช้อิทธิพล หรือกำรบังคับใด ๆ ที่อำจ
บิดเบือนหรือยับยั้งกำรแสดงออกอย่ำงเสรีของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งผู้มี สิทธิเลือกตั้งสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ ปรำศจำกควำมรุนแรงหรือกำรคุกคำมของควำมรุนแรง กำรบังคับ ชักจูง  
หรือกำรแทรกแซงใด ๆ ในส่วนของกำรลงคะแนนต้องเป็นกำรลงคะแนนโดยลับ มีควำมปลอดภัย
และมีควำมถูกต้องของกระบวนกำรลงคะแนน เพ่ือสะท้อนเจตนำรมณ์ของผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง 
อย่ำงเป็นอิสระ อีกทั้งกำรเลือกตั้งต้องเป็นไปตำมวำระ ในระบอบประชำธิปไตยที่มีควำมเสมอภำค
และเป็นกำรให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันแก่ทุกฝ่ำย รวมถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ที่ครบถ้วนจำกกำรรณรงค์หำเสียงเลือกตั้ง ดังนั้น มำตรำ ๓๔ ตำมพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐกระท ำกำรใด ๆ  
โดยมิชอบด้วยหน้ำที่และอ ำนำจอันเป็นกำรกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่ผู้สมัครใด เพ่ือมิให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบทำงกำรเมืองในกำรหำเสียงเลือกตั้ง  
จึงได้ก ำหนดห้ำมบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองดังกล่ำว ซึ่งสังกัดพรรคกำรเมืองให้ควำมช่วยเหลือ 
ในกำรหำเสียงเลือกตั้งอันเป็นกำรกระท ำที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาวะ  
-ไม่ม-ี 

ผลกระทบอื่นที่ส าคัญ 
-ไม่ม-ี 
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๔. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน๕ 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้เปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและ 
กำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อประชำชน โดยด ำเนินกำรเปิดเผยผ่ำนทำงเว็บไซต์  
www.parliament.go.th แล้ว 

๕. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบ 

กำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... แล้ว  

๖. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติ 

กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  แล้ว เห็นว่ำได้มี 
กำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 
 

 

                                                           
๕เรื่องเดียวกัน, หน้ำ -๙- 
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บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกต 
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 
 

ภายหลังจากที่มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และก่อนที่จะได้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(กกต.)๑ ได้มีมติสั่ง “ห้าม” มิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ช่วยหาเสียงให้แก่ผู้สมัครสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ท่ีถูกก าหนดให้เป็นไปตาม “มาตรา ๓๔” แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบทบัญญัติท่ีมีความแตกต่างจากพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ ซึ่งข้อห้ามดังกล่าวได้
ครอบคลุมไปถึงการหาเสียงผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลข้างต้นที่ไม่สามารถกดไลค์ - กดแชร์ได้  
ซึ่งหากได้มีการกระท าจะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายทันที  

ส าหรับเจตนารมณ์ใน “มาตรา ๓๔” นั้น คือ ต้องการสร้างความ “เสมอภาค” ระหว่างผู้สมัคร
นักการเมืองท้องถิ่นกับอิทธิพลการเมืองระดับประเทศ เพื่อปิดช่องว่างความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้สมัครด้วยกันเอง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นที่พรรคการเมืองเชื่อว่าจะกระทบต่อพรรคการเมือง 
ในกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครในนามพรรค คือ ปิดช่องไม่ให้ “กลุ่มต้องห้าม” ช่วยผู้สมัครหาเสียง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการในนามพรรคตาม “ข้อก าหนด” ของพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ได้ 

นอกจากนี้ แม้ในทางการเมืองจะเป็นที่ทราบกันดีว่าการสนับสนุนผู้สมัครในปัจจุบันไม่จ าเป็น 
ต้องเปิดตัวพรรคการเมืองใด ๆ แต่อีกด้านหนึ่ง “มาตรา ๓๔” กลับเป็นยาแรงที่มีผลต่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เพราะหากพบความผิดคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ กกต. 
มอบหมายจะมีอ านาจ “สั่งให้ยุติ” หรือระงับการกระท านั้นได้ทันที โดยเฉพาะน ามาเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม “มาตรา ๖๙” ที่ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่กระท าการใด ๆ  
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร จึงท าให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่า “มาตรา ๓๔” จะเป็นหนึ่งใน  
“ข้อร้องเรียน” ที่นักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติเตรียมเก็บหลักฐานไว้ยื่นร้องเรียนต่อ กกต. ได้ 

อย่างไรก็ดี “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม 
ในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓” ข้อ ๗  ก าหนดให้ 
พรรคการเมืองสามารถช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้งได้ โดยพรรคการเมืองนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
ระเบียบนี้ และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ทั้งนี้  ให้นับรวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้นด้วย และข้อ ๙ วรรคสอง ก าหนดให้กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งจะน าข้อมูล
เกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือน าภาพบุคคลไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้อง “ได้รบัความยนิยอม” จากบคุคล
หรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

                                                           
 เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
๑ไขปมร้อน “ม.๓๔” “ดาบสองคม” เขย่าพรรคการเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕)  

เผยแพร่เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ https://bit.ly/3Sn55AN 
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ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้บรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายเกิดความไม่มั่นใจในประเด็นนี้ว่า 
การช่วยหาเสียงเลือกตั้งจะท าได้มากน้อยเพียงใด 

ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่า บทบัญญัติมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะพรรคการเมือง เนื่องจากพรรคการเมืองสามารถส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในนามพรรคได้ ก็ย่อมสามารถที่จะช่วยรณรงค์ในการหาเสียง
เลือกตั้งได้เช่นกัน ดังนั้น บทบัญญัติดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
พรรคการเมือง ท่ีไม่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย และไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๕ และมาตรา ๒๕๒ รวมทั้งไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
ที่ส่งเสริมให้ประชาชนและพรรคการเมืองมีส่วนร่วมกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ประเด็นการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....๒ 
 

ประเด็นแก้ไขเพ่ิมเติม สาระส าคัญ 
     แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการรณรงคห์าเสียงเลือกตัง้
ให้แก่ผูส้มัครรบัเลอืกตั้งเปน็สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
หรือผูบ้รหิารท้องถิน่ (แก้ไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๓๔)  

    เพื่อให้ขา้ราชการการเมอืง สมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎร สมาชิกสภาท้องถิน่ ผู้บริหารท้องถิ่น  
หรือเจา้หน้าที่อืน่ของรัฐ อาจช่วยผู้สมัคร 
ในการหาเสียงเลือกตั้งได้ 
   ในกรณปีรากฏข้อเท็จจริงว่า ข้าราชการ
การเมอืง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชกิสภาท้องถิ่น ผู้บรหิารทอ้งถิน่ 
หรือเจา้หน้าที่อืน่ของรัฐ กระท าการใด ๆ  
โดยมิชอบด้วยหน้าทีแ่ละอ านาจอันเปน็ 
การกลัน่แกล้งผู้สมคัรใด ใหค้ณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ หรือกรรมการการเลือกตัง้  
หรือผู้อ านวยการการเลือกตัง้ประจ าจังหวดั  
หรือคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายมอี านาจสัง่ให้ยตุหิรอืระงบัการกระท านัน้ได ้
   ให้กรรมการการเลือกตั้งทีพ่บเหน็การกระท าตาม
วรรคสอง มีอ านาจสัง่ใหร้ะงบัการกระท านัน้ได ้
แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการการเลือกตัง้ทราบ 

 

                                                           
๒ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมติ

เห็นชอบแล้ว) 



- ๙ -  
 

 * ในกรณีกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่ก าหนดให้อาจช่วยผู้สมัครในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยไม่มีต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภานั้น เนื่องจากอาจขัดต่อการท าหน้าท่ีของสมาชิกวุฒิสภาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๑๓ ที่บัญญัติว่า สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อาณัติ 
ของพรรคการเมืองใด ๆ 

จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีข้อดีและข้อสังเกต ดังนี้ 

ข้อดี 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง  
ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการกระท า  
ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการด าเนินการโดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจ
อันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด ทั้งนี้ โดยสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๒๗ วรรคห้า ซึ่งตามนัยนี้ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ตั้งแต่ฐานราก เนื่องจากหลักปรัชญาทางการเมืองและการปกครองทั่วไปถือว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นเวทีสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน และ  
เป็นการพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลต่อการเมืองในระดับประเทศ  
ให้มีความเจริญมั่นคงดังเช่นนานาอารยประเทศทั้งหลาย อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๒ ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนและพรรคการเมืองได้มีส่วนร่วมกับ 
การปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 

ข้อสังเกต 
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้ ดังนี้ 
๑. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความเห็นว่า การที่ ร่างมาตรา ๓  

แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ สามารถช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 
ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวถือเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงจ าเป็นต้องมีหลักประกันที่ชัดเจนว่าหากเข้าไปมีส่วนร่วมรณรงค์ช่วยผู้สมัคร 
หาเสียงเลือกตั้ง ต้องมีความโปร่งใสในบทบาทหน้าที่ของตนและการใช้ทรัพยากรในการหาเสียงเลือกตั้ง 
กล่าวคือ ต้องไม่ใช้อ านาจในความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการใช้ทรัพยากรของรัฐอันอาจเป็นการเอื้อ
ประโยชน์หรือการแทรกแซงความเป็นอิสระของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ เลือกตั้ง 
ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม (genuine election) ๓  

๒. โดยที่ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ วรรคสองและวรรคสาม ได้ก าหนดให้ในกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง
ได้พบเห็นการกระท าใด ๆ โดยมิชอบด้วยหน้าที่และอ านาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้กรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจสั่งให้ระงับการกระท านั้นได้

                                                           
๓  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 

ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...., นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ หน้า -๕- , สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕, https://bit.ly/3CU25pD 



- ๑๐ -  
 

แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงต้องด าเนินการพิจารณาทบทวนบทบัญญัติ
ของกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นว่า การให้อ านาจคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอ านาจสั่งให้ยุติ
หรือระงับการกระท านั้น ยังไม่มีบทก าหนดโทษไว้ในกรณีที่ผู้ได้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง จึงเห็นควร
ให้มีบทก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าวด้วย๔  

 

                                                           
๔  เพ่ิงอ้าง, หน้า -๕- 



- ๑๑ - 
 

๑. จ ำนวนองค์กรครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

 

 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
 

 
 
จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ๑ ประกอบด้วย องค์กำรบริหำร 

ส่วนจังหวัด (อบจ.) จ ำนวน ๗๖ แห่ง เทศบำล (เทศบำลนคร, เทศบำลเมือง, เทศบำลต ำบล) รวมจ ำนวน 
๒,๔๗๒ แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) จ ำนวน ๕,๓๐๐ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ รวมจ ำนวน ๒ แห่ง ซึ่งรวมจ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด จ ำนวน 
๗,๘๕๐ แห่ง แสดงได้ดังแผนภำพนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑ ที่มำ: กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น, “ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๕), 

https://bit.ly/3z5ZAj3 



- ๑๒ - 
 

๒. ควำมคิดเห็นของนักวิชำกำร  

 

 

 
 รองศำสตรำจำรย ์ดร.ยุทธพร อิสรชัย อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำรัฐศำสตร ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธริำช๒  

ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่มีควำมชัดเจนเนื่องจำกกำรไม่มีข้อจ ำกัดให้พรรคกำรเมืองสนับสนุนผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งไม่ว่ำจะเป็นกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดก็ตำม แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีกำรห้ำมบรรดำ
ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำท่ีจะไปเกี่ยวข้องทั้งทำงตรง 
หรือทำงอ้อมกับผู้สมัครและกลุ่มกำรเมือง นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่น 
หรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีเจตนำรมณ์ที่เกิดขึ้นจำกมุมมองของรัฐ ซึ่งในมำตรำ ๓๔ รัฐมุ่งส่งเสริม
เรื่องควำมเสมอภำคให้แก่บรรดำผู้สมัครและกลุ่มกำรเมือง แต่ไม่ได้พิจำรณำว่ำกฎหมำยดังกล่ำวสอดคล้อง
กับสภำพควำมเป็นจริงตำมนิติสังคมหรือไม่ และคงไม่สำมำรถใช้กฎหมำยมำก ำกับควำมสัมพันธ์ทำงสังคม
กำรเมืองของมนุษย์ได้ 

อย่ำงไรก็ดี ในทำงกลับกันกฎหมำยในลักษณะนี้จะถูกน ำไปใช้เพ่ือเป็น “เครื่องมือ” ในทำง
กำรเมืองอย่ำงมำก จึงเป็นสิ่งที่ต้องสะท้อนภำพให้เห็นถึงปัญหำว่ำกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรบังคับใช้
กฎหมำยหลังจำกนี้จะเกิดปัญหำในกำรใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือทำงกำรเมืองได้ ดังนั้น  ควรท่ีจะต้อง
พิจำรณำในแง่มุมอื่นว่ำกฎหมำยฉบับนี้ควรจะแก้ไขอย่ำงไรให้สอดคล้องกับลักษณะทำงสังคมวิทยำ  
และไม่ให้เป็นอุปสรรคและปัญหำต่อกำรเลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจำกอย่ำลืมว่ำกำรเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ 
จะมีเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมำยอย่ำงมีสำระส ำคัญหลำยเรื่อง จนกลำยเป็นสิ่งที่ต้องหยิบยก 
มำพูดกันมำกมำย  

 นำยบรรณ แก้วฉ่ ำ นักวชิำกำรด้ำนกฎหมำยท้องถิน่และกำรกระจำยอ ำนำจ๓ 
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ พระรำชบัญญัติกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๓๔ ก ำหนดห้ำมข้ำรำชกำรกำรเมือง สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ 
สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น กระท ำกำรใด ๆ ในทำงที่เป็นคุณแก่ผู้สมัครใด ซึ่งลักษณะของกำร
ช่วยหำเสียงชัดเจนว่ำเป็นกำรด ำเนินกำรใด ๆ ที่เป็นคุณกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เข้ำข่ำยต้องห้ำม  
แต่ระบบกฎหมำยดังกล่ำวโดยเฉพำะระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยวิธีกำรหำเสียงและ
ลักษณะต้องห้ำมในกำรหำเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗  
ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ได้ก ำหนดให้พรรคกำรเมืองสำมำรถช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหำเสียงได้ 

ดังนั้น ด้วยกฎหมำยที่ใช้บังคับในปัจจุบัน พรรคกำรเมืองสำมำรถส่งผู้สมัครในนำมพรรคช่วย
หำเสียงได้ แต่กลับเกิดควำมขัดแย้งด้วยข้อจ ำกัดที่ห้ำมสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร ของพรรคหำเสียงใหแ้ก่
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้ง ๆ ที่ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรค ควรจะเป็นคะแนนนิยมของพรรค
กำรเมืองนั้นโดยตรงที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นจะดึงเข้ำมำช่วยหำเสียง ดังนั้น จึงเห็นด้วยว่ำสมควร 
แก้กฎหมำยให้สอดคล้องกับหลักกำรที่ให้พรรคกำรเมืองช่วยหำเสียง และส่งผู้สมัครในนำมพรรค  

                                                           
๒ “ไขปมร้อน “ม.๓๔” “ดำบสองคม” เขย่ำพรรคกำรเมือง”, กรุงเทพธุรกิจ, (สืบค้นเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๕),

https://bit.ly/3Sn55AN 
๓ “วิพำกษ์แก้ กม. เลือกตั้ง อปท. เปิดทำง‘ส.ส.-ส.ว.’ช่วยหำเสียง”, มติชนออนไลน์, (สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๕), 

https://bit.ly/3gA7quV 



- ๑๓ - 
 

โดยแก้ไขให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรสำมำรถช่วยหำเสียงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ซึ่งจะเกิด
ผลดีในด้ำนกำรผลักดันเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ประชำชนผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  

ทั้งนี้ โดยหลำยประเทศที่มีกำรกระจำยอ ำนำจเกิดจำกกำรเมืองในระดับชำติและกำรเมือง
ระดับท้องถิ่นมีควำมเชื่อมโยงกันโดยอำศัยกลไกของพรรคกำรเมืองที่ส่งผู้สมัครทั้งในระดับชำติและ  
ในระดับท้องถิ่น ท ำให้ปัญหำอุปสรรคในกำรจัดบริกำรสำธำรณะระดับท้องถิ่น ที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยสำมำรถส่งผ่ำนปัญหำต่ำง ๆ ในระดับท้องถิ่นผ่ำนกลไกพรรคกำรเมือง เพ่ือแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย
ได้อย่ำงรวดเร็ว ที่ส ำคัญที่สุดมีกฎหมำยที่น ำไปแก้ไขได้ตรงกับกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น ซึ่งผู้ที่เป็น 
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรของพรรคจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำให้แก่ท้องถิ่นได้ เช่น ในช่วงเวลำ 
ที่ผ่ำนมำสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมิได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรกระจำยอ ำนำจ ควำมก้ำวหน้ำในกำรถ่ำยโอน
ภำรกิจ และกำรจัดสรรงบประมำณไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือรัฐมนตรี 
บำงรำยเคยท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรท้องถิ่นหรือเคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น เมื่อมีโอกำสไปท ำหน้ำที่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร บำงคนอำจมิได้ค ำนึงถึงเรื่องหลักกำรของกำรกระจำยอ ำนำจที่แท้จริง ดังนั้น  
กำรเปิดโอกำสให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรช่วยหำเสียง จะช่วยท ำให้บุคคลดังกล่ำวมำรับฟังปัญหำ 
ของผู้บริหำรและข้ำรำชกำรท้องถิ่นต่อไป 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยอดพล เทพสิทธำ อำจำรย์ประจ ำคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยนเรศวร๔ 
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ หลักกำรส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจต้องแยกบทบำทกันก่อน 

เนื่องจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นตัวแทนประชำชนในฝ่ำยนิติบัญญัติ แต่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นลักษณะของกำรกระจำยอ ำนำจรูปแบบหนึ่งที่นำยก อบต. และนำยกเทศบำล
เป็นผู้จัดท ำบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีลักษณะก้ ำกึ่งฝ่ำยบริหำร เรียกว่ำ  เป็นฝ่ำยปกครอง ถ้ำให้ฝ่ำยนิติ
บัญญัติไปยุ่งเกี่ยวกับกำรหำเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น จะส่งผลเสีย
มำกกว่ำผลดี แม้ควำมเป็นจริงเรำจะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ำเสียงของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อำจมำจำก
เสียงของ อปท. หรือหัวคะแนน แต่มีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องท่ีไม่สมควร  

นอกจำกนี้ ต้องแยกอ ำนำจของแต่ละองค์กร จะเอำฝ่ำยนิติบัญญัติไปช่วย อปท.  ซึ่งเป็น 
ฝ่ำยปกครองหำเสียงไม่ได้เด็ดขำด แม้ในควำมเป็นจริง คะแนนของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร อำจมำจำก 
อปท. ที่เป็นหัวคะแนนให้ก็ตำม แต่ในทำงข้อกฎหมำยก็ไม่สมควร ส่วนเหตุผลที่กล่ำวว่ำจะเป็นกำรสร้ำง 
ควำมเข้มแข็งให้ประชำธิปไตยตั้งแต่ฐำนรำกนั้น เห็นว่ำจะท ำให้ อปท. มีลักษณะฉ้อฉลมำกขึ้น เนื่องจำก 
ต้องพิจำรณำว่ำ อปท. เป็นองค์กรกระจำยอ ำนำจที่มีเงินงบประมำณ บุคลำกรและมีภำรกิจของตนเอง  
ซึ่งหลักกำรส ำคัญของ อปท. คือ กำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร แม้จะเป็นตัวแทนของจังหวัดก็ตำม แต่ต้องพิจำรณำด้วยว่ำไม่ได้มีหน้ำที่บ ำบัดทุกข์ บ ำรุงสุข  
หรือตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นเช่นเดียวกับ อปท. เพรำะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไม่ได้มีหน้ำที่
จัดท ำบริกำรสำธำรณะ แต่มีหน้ำที่แปรญัตติ รับข้อร้องเรียนจำกประชำชนในพ้ืนที่เสนอต่อรัฐบำล แต่ อปท.  
มีหน้ำที่รับฟังเสียงคนในท้องถิ่น ระดับต ำบล เทศบำล อบจ. และ อบต. 

 

                                                           
๔ เรื่องเดียวกัน 
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ดังนั้น สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นตัวแทนที่ได้รับกำรเลือกตั้งจำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัด
ในชุมชน แต่หน้ำที่ของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร คือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในระดับชำติ ไม่ใช่ท้องถิ่น มิเช่นนั้น 
จะเกิดกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรไปท ำข้อตกลงกับประชำชนว่ำจะท ำสิ่งใด แล้วใช้กลไกผ่ำน อบต. 
ซึ่งกลำยเป็นกำรหำเสียงเป็นทอด ๆ และเป็นกำรท ำลำยระบบประชำธิปไตยมำกกว่ำ กำรไม่ให้
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรมีส่วนร่วมหำเสียงจึงมีควำมเหมำะสม เพรำะสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร เป็นตัวแทน
ระดับชำติไม่ใช่ตัวแทนท้องถิ่น หลักกำรจึงต้องชัดเจนก่อนว่ำหลักกำรกระจำยอ ำนำจคืออะไร  
มิเช่นนั้นจะเป็นกำรต่ำงตอบแทนกัน และจะท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบกันอีกด้วย 

 ดร.ฐิติพล ภักดีวำนิช คณบดีคณะรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลัยอุบลรำชธำนี๕ 
ได้แสดงควำมคิดเห็นว่ำ กำรให้สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ และข้ำรำชกำร

ทำงกำรเมืองช่วยหำเสียงได้  เห็นว่ำไม่เป็นปัญหำ เพรำะในทำงปฏิบัติก็ท ำกันอยู่แล้ว หำกท ำให้ 
ถูกกฎหมำย ไม่มีข้อจ ำกัด อย่ำงน้อยก็จะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเมืองท้องถิ่นกับกำรเมือง
ในระดับประเทศได้ และอำจจะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบพรรคกำรเมืองด้วย แต่ที่อำจจะมีปัญหำ 
คือ ในส่วนของข้ำรำชกำร ซึ่งก็มีกฎหมำยที่ห้ำมไว้อยู่แล้วเพ่ือควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง ซึ่งหำกมอง
ในอีกมุม ข้ำรำชกำรก็เป็นพลเมืองของไทยควรจะมีสิทธิอย่ำงนั้น แต่ปัญหำที่จะเกิดขึ้น คือ ส่วนของ
โครงสร้ำงที่กระทรวงมหำดไทย มีส่วนควบคุมกำรเลือกตั้ง แม้ว่ำจะไม่ถูกกฎหมำยในช่วงที่ผ่ำนมำ  
แต่ก็จะเห็นกำรตั้งค ำถำมอยู่เสมอว่ำกระทรวงมหำดไทยเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรครัฐบำลหรือไม่ 

ดังนั้น กำรที่จะแยกท้องถิ่นกับระดับประเทศในเรื่องกำรหำเสียงจึงไม่สมเหตุสมผล  
และกำรท ำให้ถูกกฎหมำยจึงเป็นเรื่องท่ีควรท ำ ไม่ควรปฏิเสธกำรเปลี่ยนแปลง แต่ควรจะมีกลไก 
มำควบคุมไม่ให้ข้ำรำชกำรใช้ต ำแหน่งช่วย มิเช่นนั้นก็ไม่สำมำรถแก้ปัญหำอะไรได้ หำกพิจำรณำจำก
หลำยประเทศ ทุกคนควรจะมีสิทธิหำเสียงได้ เช่น สหรัฐอเมริกำ ผู้สนับสนุนพรรคกำรเมือง 
ก็มีสิทธิน ำรถพำคนไปเลือกตั้งได้ มีสิทธิช่วยให้คนไปลงคะแนนได้ง่ำยขึ้น แต่ในประเทศไทยไม่สำมำรถ
ท ำได้จริง ๆ เพรำะอำจจะมองเรื่องของกำรสมยอมกัน และมีกำรรับเงินกันหรือไม่ 

 

 

 

                                                           
๕เรื่องเดียวกัน 
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