
เร่ืองเสร็จที่ ๒๗๖/๒๕๒๕ 
 

บันทึก 
เร่ือง  หารือบุคคลตองหามมิใหใชสทิธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

(ปญหาการตีความมาตรา ๙๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) 
   

 
กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือ ที่ มท๐๓๑๔/๕๕๗๔ ลงวันที่ ๒๐เมษายน 

๒๕๒๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  มาตรา ๙๖๑ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไดกําหนดบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว รวม ๗ ลักษณะและ
มาตรา ๙๖ (๕) ไดกําหนดผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
คือ 

“เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป 
โดยพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท” 

การจําคุกตามคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙๖ (๕) 
ดังกลาว จะหมายความเฉพาะการถูกจําคุกในประเทศไทยเพียงกรณีเดียว หรือหมายความรวมถึง
การถูกจําคุกในตางประเทศดวย 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลว เห็นวา  การถูกจําคุกตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตามมาตรา ๙๖ (๕) นาจะหมายถึงการถูกจําคุกในประเทศไทยและ
รวมถึงการถูกจําคุกในตางประเทศดวย เพราะ 

๑. เจตนารมณของกฎหมายที่กําหนดหามบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ัง
ที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแต ๒ ปข้ึนไปเขาสมัครรับเลือกตั้ง มูลเหตุนาจะมาจากบุคคลที่
เคยถูกจําคุกนั้น  ความรูสึกของคนในสังคมทั่วไปไมยอมรับนับถือโดยเฉพาะผูที่จะมาเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะตองเปนผูมีความประพฤติดีพรอมในทุกดาน ปราศจากมลทินมัว
                                                 

๑ มาตรา ๙๖  บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
คือ 

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๒) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี 
(๓) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๓ (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๕) 
(๔) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของ

ศาลหรือโดยคําสั่งนั้น 
(๕) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพน

โทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา นอกจาก

ขาราชการการเมือง 
(๗) เปนพนักงานของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 



 ๒

หมอง ซึ่งแตกตางกับผูที่กระทําผิดโดยประมาทเพราะความผิดดังกลาวผูกระทําผิดไมมีเจตนา
กระทําผิด หรือความผิดลหุโทษ ซึ่งถือเปนความผิดเล็กนอยเพราะมีโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน  
ดังนั้น การที่บุคคลใดเคยตองคําพิพากษาใหจําคุก กฎหมายจึงตองใหพนโทษเกินกวา ๕ ป 
เพ่ือใหโอกาสประชาชนไดติดตามพฤติการณ  และเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไดมีโอกาสปรับปรุงแกไข
ความประพฤติของตน 

๒. หากตีความใหการจําคุกตามมาตรา ๙๖ (๕) หมายถึงการจําคุกในประเทศ
ไทยเพียงกรณีเดียว ยอมจะเปนผลทําใหผูที่เคยถูกจําคุกในตางประเทศมาแลวใชสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง โดยอาศัยชองวางของกฎหมายเปนประโยชน ซึ่งจะเปนผลทําใหสภาพบังคับตามขอ ๑. 
ไมบังเกิดผลอยางจริงจัง ทั้งๆ ที่ลักษณะความผิดบางประเภทซึ่งผูกระทําผิดไดกระทําลงใน
ตางประเทศเปนความผิดที่ไดบัญญัติเปนความผิดไวเชนเดียวกับที่กําหนดไวในกฎหมายไทย เชน 
ความผิดฐานฆาคนตาย ความผิดฐานลักทรัพยความผิดฐานปลนทรัพย หรือความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติดใหโทษ เปนตน  นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญายังไดใหอํานาจศาลไทยในการพิจารณา
อรรถคดีและลงโทษผูกระทําผิดที่ไดกระทําผิดนอกราชอาณาจักรในลักษณะความผิดบางประเภท
อีกดวย ซึ่งพิจารณาไดจากมาตรา ๗๒ มาตรา ๘๓  มาตรา ๙๔  มาตรา ๑๐๕  มาตรา ๑๑๖  แหง

                                                 
๒ มาตรา ๗  ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษใน

ราชอาณาจักร คือ 
(๑) ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๐๗ ถึง

มาตรา ๑๒๙ 
(๒) ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลงตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๔๐ ถึงมาตรา 

๒๔๙ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๕๖ มาตรา ๒๕๗ และมาตรา ๒๖๖ (๓) และ (๔) 
(๓) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๙  และความผิดฐานปลนทรัพย 

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๐ ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวงมาตรา ๘*(๓) มาตรา ๙*(๔) มาตรา ๑๐*(๕) และ
มาตรา ๑๑*(๖) แหงประมวลกฎหมายอาญา 

๓ มาตรา ๘  ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และ 
(“ก”)มาตรา ๘  ผูใดกระทําความผิดนอกราชอาณาจักร และไดเกิดขึ้นหรือผูเสียหายไดรอง

ขอใหลงโทษ หรือ 
(“ข”) ผูกระทําความผิดนั้นเปนคนตางดาว และรัฐบาลไทยหรือคนไทยเปนผูเสียหาย และ

ผูเสียหายไดรองขอใหลงโทษ 
ถาความผิดนั้นเปนความผิดดังระบุไวตอไปนี้ จะตองรับโทษภายในราชอาณาจักร คือ 
(๑) ความผิดเก่ียวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชนตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๑๗ 

มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๑ ถึงมาตรา ๒๒๓  ท้ังนี้ เวนแตกรณีเก่ียวกับมาตรา ๒๒๐ วรรคแรก และมาตรา 
๒๒๔ มาตรา ๒๒๖ มาตรา ๒๒๘ ถึงมาตรา ๒๓๒ มาตรา ๒๓๗ และมาตรา ๒๓๓ ถึงมาตรา ๒๓๖  ท้ังนี้ 
เฉพาะเมื่อเปนกรณีตองระวางโทษตามมาตรา ๒๓๘ 

(๒) ความผิดเก่ียวกับเอกสาร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๖๔ มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๖ 
(๑) และ (๒) มาตรา ๒๖๘  ท้ังนี้ เวนแตกรณีเก่ียวกับมาตรา ๒๖๗ และมาตรา ๒๖๙ 

(๓) ความผิดเก่ียวกับเพศ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๕  
ท้ังนี้ เฉพาะท่ีเก่ียวกับมาตรา ๒๗๖ 



 ๓

ประมวลกฎหมายอาญา 
ดังนั้น ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาขอเท็จจริงปรากฏ

วาบุคคลที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกในตางประเทศตั้งแตสองป
ข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้งซึ่งไมใชความผิดอันไดกระทําลงโดยประมาท
แลว หากกระทรวงมหาดไทยจะวางแนวทางปฏิบัติแกจังหวัดไมใหรับสมัครบุคคลดังกลาว โดยถือ
                                                                                                                                            

(๔) ความผิดตอชีวิต ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๘๘ ถึงมาตรา ๒๙๐ 
(๕) ความผิดตอรางกาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙๕ ถึงมาตรา ๒๙๘ 
(๖) ความผิดฐานทอดทิ้งเด็ก คนปวยเจ็บ หรือคนชรา ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๖ ถึง

มาตรา ๓๐๘ 
(๗) ความผิดตอเสรีภาพ ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๐๙ มาตรา ๓๑๐ มาตรา ๓๑๒ ถึง

มาตรา ๓๑๕ และมาตรา ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๒๐ 
(๘) ความผิดฐานลักทรัพยและวิ่งราวทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๓๔ ถึงมาตรา 

๓๓๖ 
(๙) ความผิดฐานกรรโชก รีดเอาทรัพย ชิงทรัพยและปลนทรัพยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

๓๓๗ ถึงมาตรา ๓๔๐ 
(๑๐) ความผิดฐานฉอโกง ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔๑ ถึงมาตรา ๓๔๔ มาตรา ๓๔๖ 

และมาตรา ๓๔๗ 
(๑๑) ความผิดฐานยักยอก ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๒ ถึงมาตรา ๓๕๔ 
(๑๒) ความผิดฐานรับของโจร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๗ 
(๑๓) ความผิดฐานทําใหเสียทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๕๘ ถึงมาตรา ๓๖๐ 
๔ มาตรา ๙  เจาพนักงานของรัฐบาลไทยกระทําความผิดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๔๗ ถึง

มาตรา ๑๖๖ และมาตรา ๒๐๐ ถึงมาตรา ๒๐๕ นอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร 
๕ มาตรา ๑๐  ผูใดกระทําการนอกราชอาณาจักร ซึ่งเปนความผิดตามมาตราตางๆ ท่ีระบุไว

ในมาตรา ๗ (๒) และ (๓) มาตรา ๘ และมาตรา ๙ หามมิใหลงโทษผูนั้นในราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้น
อีก ถา 

(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงท่ีสุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 

(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว 
ถาผูตองคําพิพากษาไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลในตางประเทศ

มาแลว แตยังไมพนโทษ ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได หรือจะไม
ลงโทษเลยก็ได  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

๖ มาตรา ๑๑  ผูใดกระทําความผิดในราชอาณาจักร หรือกระทําความผิดที่ประมวลกฎหมาย
นี้ ถือวาไดกระทําในราชอาณาจักร ถาผูนั้นไดรับโทษสําหรับการกระทํานั้นตามคําพิพากษาของศาลใน
ตางประเทศมาแลวทั้งหมดหรือแตบางสวน ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น
เพียงใดก็ได หรือจะไมลงโทษเลยก็ได  ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงโทษที่ผูนั้นไดรับมาแลว 

ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดในราชอาณาจักรหรือกระทําความผิดที่ประมวลกฎหมายนี้ถือวา
ไดกระทําในราชอาณาจักร   ไดถูกฟองตอศาลในตางประเทศโดยรัฐบาลไทยรองขอหามมิใหลงโทษผูนั้นใน
ราชอาณาจักรเพราะการกระทํานั้นอีก  ถา 

(๑) ไดมีคําพิพากษาของศาลในตางประเทศอันถึงท่ีสุดใหปลอยตัวผูนั้น หรือ 

(๒) ศาลในตางประเทศพิพากษาใหลงโทษ และผูนั้นไดพนโทษแลว 



 ๔

เปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๖ (๕) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะ
ถูกตองหรือไม ประการใด จึงขอหารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๕) ไดพิจารณา

ปญหาดังกลาว  และไดฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย(กรมการปกครอง)แลวมี
ความเห็นดังตอไปนี้ 

สําหรับปญหาที่กระทรวงมหาดไทยหารือมานี้ เมื่อไดพิจารณามาตรา ๙๖๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติวา บุคคลที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวย
กฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตใน
ความผิดอันไดกระทําโดยประมาท เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง แลวเห็นวา  
บทบัญญัติดังกลาวมิไดระบุวา “คําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก”เปนคํา
พิพากษาหรือคําส่ังใหจําคุกของศาลในประเทศใด  และบุคคลดังกลาวเปนบุคคลตองหามมิให
สมัครรับเลือกตั้งผูแทนราษฎรก็เพราะเห็นวาเปนบุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสม  ถา
ตองหามเฉพาะการกระทําผิดในประเทศ ไมเก่ียวกับการกระทําผิดในตางประเทศ ก็จะเกิดการลัก
ล่ันไมเปนธรรม และขัดกับเหตุผลในกรณี เชน ความผิดอยางเดียวกัน มีโทษอยางเดียวกัน ถาทํา
ผิดในประเทศ ตองหาม ถาทําผิดในตางประเทศไมตองหาม ฉะนั้น บุคคลใดเคยตองคําพิพากษา
หรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวัน
เลือกตั้ง ไมวาจะเปนการถูกจําคุกในประเทศไทยหรือในตางประเทศ ก็ตองถือวาเปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามเจตนารมณแหงมาตรา ๙๖ (๕)๘ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

ดังนั้น ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ถาขอเท็จจริงปรากฏ
วาบุคคลใดที่เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกไมวาในประเทศหรือใน
ตางประเทศตั้งแตสองปข้ึนไป โดยไดพนโทษมายังไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง ซึ่งมิใชความผิดอันได
กระทําโดยประมาทแลว ก็ยอมถือไดวาบุคคลนั้นเปนบุคคลที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙๖ 
(๕)๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
(นายอมร จันทรสมบูรณ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรกฎาคม ๒๕๒๕ 
 
                                                 

๗ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑ 
๘ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑ 
๙ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑ 


