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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
ว่าด้วยคําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๓  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  
มาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ   
พ.ศ.  ๒๕๕๙  ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คร้ังที่  ๑๙/๒๕๕๙  เม่ือวันที่   
๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว ้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคําร้องเก่ียวกับ 
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การออกเสียง”  หมายความว่า  การออกเสียงประชามติตามมาตรา  ๓๙/๑  ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

“หน่วยออกเสียง”  หมายความว่า  ท้องถิ่นที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ 
“ผู้คัดค้าน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้ย่ืนคําร้องคัดค้านการออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น   

ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ 
“คําร้อง”  หมายความว่า  คําร้องเรียน  คํากล่าวหา  คําคัดค้าน  คําร้องคัดค้าน  คําร้องส่วนอาญา  

ว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  และให้หมายความ
รวมถึงการแจ้งเหตุ  การเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามมาตรา  ๖๑   
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“คําร้องคัดค้าน”  หมายความว่า  คําร้องที่ได้ย่ืนตามหลักเกณฑ์ของมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“คําร้องส่วนอาญา”  หมายความว่า  คําร้องที่มีโทษทางอาญา  และไม่ได้อยู่ในเง่ือนไขหลักเกณฑ์
ของมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

“การไต่สวน”  หมายความว่า  การแสวงหาพยานหลักฐานทั้งปวง  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือบุคคล  หรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย  ได้ทําไปเก่ียวกับคําร้องคัดค้าน  
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม 

“สํานวน”  หมายความว่า  เอกสารหลักฐานการไต่สวน  รายงานข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการไต่สวนที่ได้ดําเนินการไปเกี่ยวกับคําร้องคัดค้าน 

“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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“ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานคร 

“สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด”  หมายความรวมถึง  สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานคร 

“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“คณะกรรมการไต่สวน”  หมายความว่า  คณะกรรมการไต่สวนคําร้องคัดค้าน 
“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหา 

หรือข้อโต้แย้ง  ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

“พนักงาน”  หมายความว่า  พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
“ของกลาง”  หมายความว่า  วัตถุ  สิ่งของหรือทรัพย์สินที่ตกมาอยู่ในความคุ้มครองของสํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เนื่องจากเก่ียวข้องกับการคัดค้านการออกเสียง 
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการตามระเบียบนี้  เลขาธิการอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการ

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนก็ได้ 
ข้อ ๕ การพิจารณาดําเนินการตามระเบียบนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้

หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว  
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ  พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่  พนักงานอัยการ  หรือบุคคลใด  มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง  หรือให้มาให้ถ้อยคํา  หรือส่งเอกสาร
หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องในการไต่สวนได้ 

การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้เลขาธิการ   
หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  หรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือคณะกรรมการไต่สวน  
ดําเนินการแทนได้ 

ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ์  เง่ือนไข  การตรวจคําร้อง  คําร้องคัดค้าน  คําร้องส่วนอาญา 
การรับแจ้งเหตุ  และการพิจารณาคําร้องคัดค้านการออกเสียง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การตรวจคําร้อง  คําร้องส่วนอาญา 

และการพิจารณาคําร้อง 
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ข้อ ๗ เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดได้รับคําร้องซึ่งมีผู้ย่ืนด้วยตนเอง  
หรือทางไปรษณีย์  หรือระบบสารสนเทศอ่ืน  ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายตรวจคําร้องดังกล่าวโดยเร็ว  
และดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) คําร้องที่มีลักษณะเป็นคําร้องคัดค้านให้ดําเนินการในสว่นที่  ๓    
(๒) คําร้องที่เข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา  หรือเป็นคําร้องส่วนอาญา  ให้เสนอผู้อํานวยการ

การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อสั่งให้ส่งคําร้องดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่   

(๓) คําร้องที่มีลักษณะเก่ียวกับความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ  ให้เสนอผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อสั่งให้แจ้งเร่ืองดังกล่าวไปยังฝ่ายปกครอง  ตํารวจ  ทหาร  หรือหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความม่ันคงในพื้นที่เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 

(๔) คําร้องที่มีการกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้เสนอผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อสั่งให้รายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา   

การดําเนินการตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหน่ึงบันทึกเหตุ 
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้   

ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  (๑)  
ถึง  (๔)  แล้วรายงานให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  อาจมอบหมายให้รองผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด  หรือพนกังานเป็นผู้พิจารณาสั่งให้ดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๘ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําร้องตามข้อ  ๗  ให้เลขาธิการ  
หรือรองเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการสํานักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยที่ได้รับมอบหมาย  ส่งคําร้องดังกล่าว
ให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุแห่งการร้องได้เกิด  หรืออ้างว่า  หรือเชื่อว่า 
ได้เกิดขึ้นในจังหวัดนั้นดําเนินการ  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
อาจดําเนินการเองโดยให้นําความในข้อ  ๗  มาใช้โดยอนุโลม   

ส่วนที่  ๒ 
การแจ้งเหตุ  การรับเงิน  หรือทรัพย์สินตามมาตรา  ๖๑   

แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ ๙ การรับแจ้งเหตุตามมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีหน้าที่เป็นผู้รับแจ้งเหตุ 

(๑) เลขาธิการ  หรือรองเลขาธิการ  หรือผู้อํานวยการสํานักของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(๒) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  หรือรองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
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(๓) พนักงานสืบสวนสอบสวนของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ให้ผู้ รับแจ้งเหตุทําบันทึกการรับแจ้งเหตุและออกใบรับการแจ้งเหตุตามแบบที่กําหนดไว้ 

ท้ายระเบียบนี้  ให้ผู้แจ้งไว้เป็นหลักฐานแล้วดําเนินการตามข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  แล้วแต่กรณีต่อไป 
ส่วนที่  ๓ 

การพิจารณาคําร้องคัดค้านการออกเสียง 
 

 

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้าน  ต้องเป็นผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจํานวนไม่น้อยกว่าห้าสิบคน
ในหน่วยออกเสียงนั้น 

ผู้คัดค้านต้องย่ืนคําร้องคัดค้านด้วยตนเองที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ที่เหตุแห่งการร้องคัดค้านได้เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้นภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง  นับแต่การลงคะแนนออกเสียง
สิ้นสุดลง  หากไม่สามารถมาดําเนินการย่ืนด้วยตนเองได้ให้แต่งตั้งผู้คัดค้านคนหนึ่งคนใดเป็นตัวแทน 
ผู้คัดค้านมาดําเนินการแทนก็ได้ 

ข้อ ๑๑ คําร้องคัดค้านต้องทําเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยคําสุภาพ  และอย่างน้อยต้องมี 
(๑) วัน  เดือน  ปี 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของ 

ผู้คัดค้านทุกคน 
(๓) ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่กล่าวหาว่ามีการกระทําให้การออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น

เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมและรายละเอียดเกี่ยวกับวัน  เวลา  และสถานที่ที่เกิดการกระทํานั้น 
(๔) ระบุพยานเอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคลพร้อมถิ่นที่อยู่ 
(๕) ลงลายมือชื่อผู้คัดค้านทุกคน 
เพื่อความรวดเร็วในการไต่สวน  ให้ผู้คัดค้านระบุชื่อผู้คัดค้านที่เป็นตัวแทนผู้คัดค้านจํานวนหน่ึงคน  

และชื่อผู้คัดค้านที่เป็นตัวแทนสํารอง  อีกจํานวนหนึ่งคน 
คําร้องคัดค้านเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยออกเสียง  ให้ย่ืนพร้อมหลักฐาน

การทักท้วงเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวในขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นตามแบบที่กําหนดไว้ 
ท้ายระเบียบนี้ 

กรณีทักท้วงแล้ว  ถ้ากรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่บันทึกเหตุทักท้วงให้ผู้ทักท้วงแจ้งเหตุ
ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจท้องที่  ที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานและให้นําหลักฐานการแจ้งมาประกอบ
คําร้องคัดค้านด้วย   

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับคําร้องคัดค้านไว้แล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดออกใบรับ 
คําร้องคัดค้านตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ให้แก่ผู้ย่ืนคําร้องคัดค้านและจัดให้มีการบันทึกลงรับ 
คําร้องคัดค้านไว้ในสมุดทะเบียนการรับคําร้องคัดค้าน 
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ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานการรับคําร้องคัดค้านตามวรรคหน่ึง  พร้อมคําร้อง
คัดค้านไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสารทันที 

เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการย่ืนคําร้องคัดค้านแล้ว  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
รายงานสรุปจํานวนคําร้องคัดค้าน  จํานวนหน่วยที่มีการร้องคัดค้าน  จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงและจํานวน
ผู้มาใช้สิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่มีการคัดค้าน  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสาร  
ภายในเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา  ของวันถัดไป 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
อาจมอบหมายให้รองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ตามข้อนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๓ คําร้องคัดค้านที่ได้ย่ืนไว้แล้ว  เม่ือพ้นระยะเวลาย่ืนคําร้องคัดค้าน  ผู้คัดค้านจะขอ
แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ คําร้องดังต่อไปนี้  จะรับไว้พิจารณาเป็นคําร้องคัดค้านไม่ได้ 
(๑) คําร้องซึ่งมีลักษณะตามข้อ  ๗  (๒)  (๓)  และ  (๔) 
(๒) คําร้องคัดค้านที่ไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๐  และหรือข้อ  ๑๑   
ข้อ ๑๕ คําร้องคัดค้านที่ได้รับไว้ตามข้อ  ๑๒  ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด

พิจารณาสั่งรับหรือไม่รับคําร้องคัดค้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับคําร้องคัดค้าน 
กรณีผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสั่งรับคําร้องคัดค้านแล้ว  ให้ส่งคําร้องคัดค้าน 

ให้คณะกรรมการไต่สวนทําการไต่สวนโดยเร็ว  หากผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสั่งไม่รับ 
คําร้องคัดค้าน  ให้เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา 

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบไม่รับคําร้องคัดค้าน  ให้เลขาธิการแจ้งให้ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสั่งจําหน่ายคําร้องคัดค้านและแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ  หากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งให้รับคําร้องคัดค้าน  ให้เลขาธิการส่งเร่ืองให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดส่งคําร้องคัดค้าน 
ให้คณะกรรมการไต่สวนทําการไต่สวน 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานการสั่งรับคําร้องคัดค้านและการสั่งไม่รับ 
คําร้องคัดค้านตามวรรคสองพร้อมจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงและจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง  ในหน่วย
ออกเสียงนั้นตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทันที 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดไม่อยู่  หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
อาจมอบหมายให้รองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือพนักงานเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ตามข้อนี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๖ ผู้คัดค้านอาจขอถอนคําร้องคัดค้านได้  ภายในระยะเวลาก่อนสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดส่งสํานวนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา  แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้  และให้เลขาธิการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านหรือตัวแทนผู้คัดค้านทราบ 
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หมวด  ๒ 
การไต่สวน  และการพิจารณา 

 
 

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนไว้ล่วงหน้าก่อนวันออกเสียง 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการไต่สวน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการและกรรมการอีกสองคน   

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสืบสวนสอบสวนหรือไต่สวน  มีความเป็นกลาง
ทางการเมือง  และมีความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการไต่สวนต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งจึงจะเป็น
องค์ประชุม  การลงมติของคณะกรรมการไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก   

กรรมการไต่สวนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุม
มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด  กรณีที่ไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ให้แยกทําความเห็น  
และกรรมการไต่สวนคนใดมีความเห็นแย้ง  มีสิทธิทําความเห็นแย้งรวมไว้ในรายงานการไต่สวน 

ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําร้องคัดค้านไว้ดําเนินการ  ให้คณะกรรมการไต่สวนกําหนดวัน  เวลา  
และสถานที่ที่จะทําการไต่สวน  แล้วแจ้งกําหนดการไต่สวนให้ผู้คัดค้านทราบในวันรับคําร้องคัดค้าน  
เพื่อให้ผู้เก่ียวข้องให้ถ้อยคําหรือชี้แจงแสดงหลักฐานและนําพยานมาให้ถ้อยคําประกอบคําร้องคัดค้าน  
และให้ไต่สวนให้แล้วเสร็จภายในสิบสองวันนับแต่วันที่คณะกรรมการไต่สวนได้รับคําร้องคัดค้านไว้
ดําเนินการ 

ข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการไต่สวนดําเนินการไต่สวนผู้คัดค้าน  หรือตัวแทนผู้คัดค้าน  รวมทั้ง
พยานที่เก่ียวข้อง  โดยให้คณะกรรมการไต่สวน  รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงครบทุกประเด็น 

กรณีผู้คัดค้านไม่มาตามกําหนดนัดให้ถือว่าไม่ประสงค์จะให้ถ้อยคําประกอบคําร้องคัดค้าน   
โดยให้คณะกรรมการไต่สวนบันทึกเหตุนั้นไว้ 

ข้อ ๒๒ ห้ามบุคคลอื่นนอกจากผู้รับการไต่สวน  เข้าร่วมในการไต่สวน  เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการไต่สวน 

ข้อ ๒๓ ถ้าผู้คัดค้านไม่นําพยานมาตามกําหนดนัดไต่สวนให้ถือว่าผู้คัดค้านไม่ประสงค์จะนํา
พยานดังกล่าวมาประกอบคําร้องคัดค้าน  หรือพยานใดไม่มาตามกําหนดนัดไต่สวนให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์
ที่จะให้ถ้อยคําชี้แจงประกอบคําร้องคัดค้าน  โดยให้บันทึกถ้อยคําผู้คัดค้านหรือให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย   

พยานที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะอนุกรรมการวินิจฉัย  เลขาธิการ  คณะกรรมการไต่สวน  
มีหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคํา  ให้ได้รับค่าป่วยการตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  
เว้นแต่เป็นพยานที่ผู้คัดค้านอ้างหรือนํามาให้ถ้อยคํา 

ข้อ ๒๔ กรณีที่คณะกรรมการไต่สวนเห็นว่าพยานหลักฐานใดไม่เก่ียวกับประเด็นที่กล่าวหา
หรือเป็นการประวิงให้ชักช้าคณะกรรมการไต่สวนจะไม่ทําการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้แต่ต้องบันทึก
เหตุนั้นไว้   
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ข้อ ๒๕ ในการบันทึกถ้อยคํา  ให้คณะกรรมการไต่สวนจัดให้มีการบันทึกถ้อยคําตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้  ต้องให้ผู้ให้ถ้อยคําให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจ  และคณะกรรมการไต่สวน 
ต้องไม่กระทําการใด ๆ  อันเป็นการหลอกลวง  บังคับ  ขู่เข็ญ  หรือให้สัญญาใด ๆ  เพื่อจูงใจให้ผู้ให้ถ้อยคํา
ให้ถ้อยคําอย่างหน่ึงอย่างใด 

ก่อนการบันทึกถ้อยคํา  ให้แจ้งผู้ให้ถ้อยคําทราบด้วยว่าถ้อยคําที่ให้บันทึกนั้น  อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  หากให้ถ้อยคําอันเป็นเท็จอาจมีความผิดและต้องได้รับโทษทางอาญา  
เม่ือบันทึกถ้อยคําเสร็จแล้ว  จะอ่านให้ผู้ให้ถ้อยคําฟังหรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคําอ่านเองก็ได้  และให้ผู้ให้ถ้อยคํา  
ผู้บันทึกถ้อยคํา  และคณะกรรมการไต่สวนลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกหน้า 

ในการบันทึกถ้อยคํา  ใหเ้ขียนด้วยน้ําหมึกหรือพิมพ์ดีด  หรือพิมพ์  ถ้ามีผิดตกที่ใด  ห้ามมิให้ขูดลบ
หรือบันทึกข้อความทับ  แต่ให้ใช้วิธีขีดฆ่าถ้อยคําที่ไม่ต้องการใช้  แล้วเขียนหรือพิมพ์ขึ้นใหม่ถ้ามีข้อความ
ตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อกํากับไว้  โดยให้กรรมการไต่สวนและผู้ให้ถ้อยคําลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง 

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่สามารถลงลายมือชื่อได้  ให้พิมพ์ลายนิ้วมือไว้ 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคําไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือไม่อาจลงลายมือชื่อได้  ให้บันทึกเหตุดังกล่าวไว้ 

ในบันทึกถ้อยคํานั้น 
เพื่อประโยชน์แก่การบันทึกถ้อยคําตามข้อนี้  คณะกรรมการไต่สวนอาจบันทึกการให้ถ้อยคํา 

โดยใช้เคร่ืองมือในการบันทึกเสียง  หรือภาพและเสียงไว้เป็นหลักฐานด้วยก็ได้   
ห้ามมิให้บุคคลอื่นที่มิใช่คณะกรรมการไต่สวนบันทึกเสียง  หรือภาพและเสียง  หรือกระทําการอื่นใด  

ให้บุคคลอื่นได้ทราบข้อเท็จจริงในการไต่สวน  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการไต่สวน 
หากผู้คัดค้าน  หรือผู้ให้ถ้อยคํา  ขอส่งพยานหลักฐานเป็นบันทึกเสียง  หรือภาพและเสียง  ให้ผู้นั้น

จัดทําบันทึกการถอดหรือแปลข้อความเป็นหนังสือพร้อมรับรองความถูกต้องส่งมาพร้อมในคราวเดียวกัน  
หากไม่ดําเนินการเช่นว่านั้นให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์ที่จะอ้างพยานหลักฐานดังกล่าว  โดยให้บันทึกถ้อยคําผู้นั้น
และให้บันทึกเหตุนั้นไว้ด้วย   

ข้อ ๒๖ การไต่สวนให้ใช้ภาษาไทย  แต่ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ภาษาอื่น  ให้ใช้ล่ามแปล 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา  ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย  ให้คณะกรรมการไต่สวนจัดหาล่ามให้ 
ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคํา  ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้  ให้คณะกรรมการไต่สวน

จัดหาล่ามภาษามือ  หรือจัดให้ถามตอบหรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่นที่เห็นสมควร 
ในกรณีที่ใช้ล่าม  ล่ามต้องสาบานหรือปฏิญาณตนตามลัทธิศาสนาของล่าม  ว่าจะทําหน้าที่โดยสุจริต  

จะไม่เพิ่มเติมตัดทอนหรือบิดเบือนสิ่งที่แปล  และให้ล่ามลงลายมือชื่อในบันทึกถ้อยคําหรือคําแปลนั้น 
ให้ล่ามมีสิทธิได้รับค่าป่วยการตามอัตราที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๒๗ กรณีมีของกลาง  ให้คณะกรรมการไต่สวนจัดทําบัญชีของกลางตามแบบที่กําหนดไว้

ท้ายระเบียบนี้  รวมเข้าไว้ในสํานวนการไต่สวน 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การเก็บรักษาของกลางให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เร่ือง  การเก็บรักษา  
การจําหน่าย  การใช้ประโยชน์  การทําลายและการคืนของกลางในสํานวนการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องเรียน
หรือคัดค้านการเลือกตั้ง  พ.ศ.  ๒๕๔๔   

ข้อ ๒๘ เม่ือการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้ว  ให้คณะกรรมการไต่สวนประชุมและจัดทํารายงาน 
การไต่สวนตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

ให้คณะกรรมการไต่สวนเสนอสํานวนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณา  โดยผ่าน
ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาและส่งสํานวนการไต่สวนพร้อมความเห็น 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทันที 

เม่ือเห็นสมควรผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจทําการไต่สวนเพิ่มเติมหรือสั่งให้
คณะกรรมการไต่สวนทําการไต่สวนเพิ่มเติม  ทั้งนี้  ต้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ข้อ ๒๙ การเรียงสํานวน  ให้จัดเอกสารตามลําดับและลงหมายเลขกํากับเอกสารทุกแผ่น  ดังนี้ 
(๑) ปกหน้าสํานวน 
(๒) บัญชีสํานวน 
(๓) รายงานการไต่สวน 
(๔) คําสั่งรับคําร้องคัดค้าน 
(๕) คําร้องคัดค้านและบัญชีพยาน 
(๖) บันทึกถ้อยคําหรือคําชี้แจงของผู้คัดค้านและพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
(๗) บัญชีของกลาง  (ถ้ามี) 
(๘) บันทึกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการไต่สวน 
ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการไต่สวนได้รับค่าตอบแทนการทําสํานวนเป็นรายสํานวนตามอัตรา 

ที่กําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
หมวด  ๓ 

การพิจารณาชั้นเลขาธิการ 
 

 

ข้อ ๓๑ ให้เลขาธิการรวมจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงในแต่ละหน่วยออกเสียงที่มีคําร้องคัดค้าน
ตามข้อ  ๑๒  แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ข้อ ๓๒ ให้เลขาธิการรวมจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงในแต่ละหน่วยออกเสียงที่มีคําสั่งรับคําร้อง
คัดค้านตามข้อ  ๑๕  แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ข้อ ๓๓ ให้เลขาธิการ  มีอํานาจสั่งให้รวมคําร้องคัดค้านการออกเสียง  เร่งรัดการไต่สวน 
และพิจารณา  แต่งตั้งหรือมอบหมายให้พนักงานตรวจสํานวนและไต่สวนเพิ่มเติมในสํานวนที่คณะกรรมการ



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ไต่สวนเสนอ  หรือสั่งให้คณะกรรมการไต่สวนทําการไต่สวนเพิ่มเติม  หรือสั่งให้พนักงานไปร่วมเป็น
คณะกรรมการไต่สวน  และให้ถือว่าพนักงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในองค์คณะของคณะกรรมการไต่สวน   

ข้อ ๓๔ เม่ือเลขาธิการได้ รับสํานวนให้ทําความเห็นเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

หมวด  ๔ 
การพิจารณาชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การพิจารณากรณีคําร้องคัดค้านมีผลเปล่ียนแปลงการออกเสียงประชามติ 

 
 

ข้อ ๓๕ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับสํานวนการไต่สวนตามข้อ  ๓๔  ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาโดยเร็ว   

การพิจารณาตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยพิจารณามีความเห็นก่อนเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ 

ข้อ ๓๖ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติการประชุมตามข้อ  ๓๕  แล้ว  ให้เลขาธิการแจ้งมติ
การประชุมให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  เพื่อแจ้งให้ผู้คัดค้านหรือตัวแทนผู้คัดค้านทราบ  
และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไป 

ส่วนที่  ๒ 
การพิจารณากรณีคําร้องคัดค้านไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการออกเสียงประชามติ 

 
 

ข้อ ๓๗ เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรายงานตามข้อ  ๓๑  หรือข้อ  ๓๒  หากเห็นว่า
จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่มีคําร้องคัดค้านหรือที่มีคําสั่งให้รับคําร้องคัดค้านมีจํานวน 
ที่ไม่ทําให้ผลการออกเสียงของทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป  หรือมีเหตุอื่นที่การพิจารณาคําร้องคัดค้าน 
จะไม่มีประโยชน์อีกต่อไป  ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งยกคําร้องคัดค้านและยุติการดําเนินการ
เก่ียวกับคําร้องคัดค้านหรือยุติการไต่สวน  แล้วแต่กรณี  หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเห็นเป็น
ประการอื่นให้มีคําสั่งโดยเร็ว   

ให้เลขาธิการแจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อแจ้งให้ผู้คัดค้าน
หรือตัวแทนผู้คัดค้านทราบ  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้คัดค้านหรือตัวแทนผู้คัดค้านทราบว่าหากเห็นว่าตามคําร้องคัดค้าน
มีการกระทําความผิดอาญา  ผู้คัดค้านมีสิทธิร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาได้ 



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมวด  ๕ 
ค่าตอบแทน 

 
 

ข้อ ๓๘ ให้คณะอนุกรรมการวินิจฉัยและพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้  ให้ได้รับเบ้ียประชุม
ตามอัตราที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 

หมวด  ๖ 
เหตุยกเว้นระเบียบ 

 
 

ข้อ ๓๙ กรณีจําเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเว้นข้อหนึ่งข้อใดของระเบียบนี้ก็ได้  
ทั้งนี้  ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ศุภชัย  สมเจริญ 
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 



 
อัตราค่าป่วยการพยาน ล่าม และล่ามภาษามือ 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยคําร้องเกีย่วกับ 
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ข้อ ๒๓ 
 

ลําดับที ่ ประเภทของพยาน อัตราค่าป่วยการ 
ที่ได้รบั/วนั 

(บาท) 
๑. พยานที่มีถ่ินที่อยู่ในเขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๓๐๐ บาท 

๒. พยานที่มีถ่ินที่อยู่นอกเขตจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจําจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

๕๐๐ บาท 

 

ข้อ ๒๖ 
 

ลําดับที ่ ล่าม อัตราค่าป่วยการ 
ที่ได้รับ/ชัว่โมง 

(บาท) 
๑. ล่ามหรือล่ามภาษามือ ได้รับค่าป่วยการคิดเป็นรายชั่วโมง โดยให้

เลขาธิการหรือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้สั่งจ่าย 
๕๐๐ บาท 

 

อัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการไต่สวน 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยคําร้องเกีย่วกับ 

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๓๐ 

 

ลําดับที ่ คณะกรรมการไต่สวนคําร้องคัดค้าน อัตราค่าตอบแทน 
ท่ีได้รับ/สํานวน 

(บาท) 
๑. คณะกรรมการไต่สวนคําร้องคัดค้าน สํานวนละ ๓,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 



อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะอนกุรรมการวนิิจฉัย และพนกังาน 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยคําร้องเกีย่วกับ 

การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ข้อ ๓๘ 
 

ลําดับที ่ คณะอนุกรรมการวนิิจฉัย / พนกังาน อัตราเบ้ียประชุม 
ที่ได้รบั/คร้ัง 

(บาท) 
๑. ประธานอนุกรรมการวินิจฉัย ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท 
๒. อนุกรรมการวินิจฉัย ครั้งละ ๒,๕๐๐ บาท 
๓. พนักงานที่ทําหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  

จํานวนไม่เกินหน่ึงคน 
ครั้งละ ๑,๒๕๐ บาท 

๔. พนักงานที่ทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย  
จํานวนไม่เกินสองคน 

ครั้งละ ๑,๒๕๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
                      เล่มท่ี ............. 
                                               เลขที ่............. 
 

แบบบันทกึเหตุ 
 

วันที่........เดือน..................พ.ศ. ................. 
การออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงที่..................ตําบล/แขวง......................................... 

อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................ มีการยื่นคําร้อง โดยทาง 
        ด้วยตนเอง 
                ไปรษณีย์ 
             อื่นๆ ............................................................. 
  ชื่อผู้ย่ืน..............................................................อายุ...................ปี สัญชาติ.......................... 
อาชีพ...................อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่............... ตรอก/ซอย............................ แขวง/ตําบล
.........................เขต/อําเภอ............................ จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์......................................
บัตรประจําตัวเลขที่...................................... วันออกบัตร..................................... วันหมดอายุ................................. 
หมายเลขโทรศัพท์............................................ 
  รายละเอียดการแจ้งเหต ุ.................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
  ข้อแนะนํา .......................................... (ระบุรายละเอียดที่พนักงานได้ให้คําแนะนําแก่ผู้ย่ืนคําร้อง) 
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ..................................  ได้รับเรื่องไว้แล้ว  
ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขรับที่ (เลขรับหนังสือทางธุรการ) ................................. ลงวันที่................................   
และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ........................  ได้ตรวจคําร้องแล้ว เป็นคําร้อง 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคําร้องเก่ียวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙           
       ข้อ ๗ (๒)  
       ข้อ ๗ (๓)  
 

          ลงชือ่ .............................................. (ผู้ย่ืน)  (กรณีมีผู้มาย่ืนให้ลงลายมือชือ่ไว้ดว้ย) 
         (                                  )   

 
         ลงชือ่ .............................................. (ผู้บันทึก)   
                (                                  )    

 
  

ตามแบบขอ้ ๗ (๒) , (๓)



 
ใบรับการแจ้งเหตุ 

 
  วันน้ี.......................................เวลา..........................น. ผู้แจ้งเหตุชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................ 
.............................. อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...........ตําบล/แขวง..................................................... 
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด................................ หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................... 
หมายเลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... ได้แจ้งว่าเป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน 
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ อ่ืนใด ตามมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามต ิ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ กล่าวคือ ...........................(ระบุเหตุการณ์กระทําความผิด)........................................... 
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
โดยผู้แจ้งเหตุได้..................(มอบเงิน หรือสิ่งของอ่ืนใด ระบุลักษณะให้ชัดเจน เช่น หมายเลขธนบัตร หรือไม่ได ้
มอบเงินหรือสิ่งของอื่นใดให้ระบุให้ชัดเจน)..........................................สิ่งของที่ได้รับให้แก่ผู้รับแจ้งขณะแจ้งเหตุด้วย  

ใบรับการแจ้งเหตุน้ีถือเป็นคําร้องตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ว่าด้วยคําร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดทําข้ึนเป็นสองฉบับ มีข้อความ
ถูกต้องตรงกัน โดยผู้แจ้งเหตุและผู้รับแจ้งเหตุเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
 
    อ่านให้ฟัง/อ่านแล้ว รับว่าถกูต้อง จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงชื่อ...........................................ผู้แจ้งเหตุ 
(..........................................) 

 
ลงชื่อ...........................................ผู้รับแจ้งเหตุ 

(..........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แบบตามข้อ ๙ 



 
แบบทักท้วงการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการประจําหน่วยออกเสียง 

 
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................. อยู่บ้านเลขที่ ......................... 
หมู่ที่ ............. ซอย/ตรอก........................................ ถนน .......................................ตําบล/แขวง .............................. 
อําเภอ ...................... จังหวัด ......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................. 
ขอทักท้วงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจําหน่วยออกเสียง ดังน้ี  

๑. วันที่ทักท้วง ............................................. เวลา ........................... นาฬิกา 
๒. ผู้ถูกร้องทักท้วง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................................... ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

ที่หน่วยการออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงที่ ................ ตําบล/แขวง .............................. 
อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด .................. หรือนับคะแนนกระดานที่ ........... คร้ังที่ ......... 
ปฏิบัติหน้าที่ในการออกเสียงประชามติไม่ถูกต้อง คือ ........................................................................ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

๓. เมื่อทักท้วงแล้ว ผู้ถูกร้องทักท้วงได้ดําเนินการ (ให้ทําเครื่องหมาย √ ใน      ) 
 แก้ไขตามที่ได้ทักท้วง 
 ไม่ทําการแก้ไข 
 บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ ด้วยแล้ว 
 ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์ในสมุดรายงานเหตุการณ์ฯ 
 อื่นๆ  
๔. ขณะท่ีทักท้วงมีพยานที่เห็นเหตุการณ์  ได้แก่ ........................................................................ 
    ................................................................................................................................................. 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 (ลงชื่อ) ...................................... ผู้ทักท้วง 

 (....................................) 
 
 (ลงชื่อ) ................................. ผู้รับคําทักท้วง 

 (...................................) 
 
 
 
 

หมายเหตุ ๑.ให้จัดทําสําเนาคู่ฉบับไว้ด้วย 
   ๒. ฉบับจริงให้ผู้รับคําทักทว้งเก็บไว้ 
   ๓. ฉบับสําเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้ 

แบบตามข้อ ๑๑ วรรคสาม 



 

 

 
  
 
 

               เล่มที่.................... 
เลขที่.................... 

 
  เรื่องร้องคัดค้านการออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงที่...........ตาํบล/แขวง................................ 
 อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............................ 
 
 ชื่อผู้คัดค้าน............................................................................................................................................ 
 เรื่องที่ร้องคัดค้าน................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................. 
 คําร้องคัดค้านลงวันที่.............................................................................................................................. 
 รับวันที่.....................................................................................เวลา...................................................น. 
 ชื่อพนักงานผู้รับ...............................................ตําแหน่ง.......................................................................... 
 
 หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดโปรดนําใบรับนี้ 
   มาแสดงหรืออ้างถึงเลขเรื่องรับด้วยทุกครั้ง 
 
 

แบบตามข้อ ๑๒ 

  
 เล่มที่. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

 เลขที่. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 เรื่องรับที่. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 รับวันที่. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ผู้ยื่น. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ผู้รับ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 



 
 
 
 
 

รายงานการรับ/ไม่รับคําร้องคัดค้านการออกเสียงประชามติ 

ที่.............................    สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด........... 

วันท่ี...................เดือน....................พ.ศ. .............. 
 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ขอรายงานการรับ/ไม่รับคําร้องคัดค้าน การออกเสียงประชามต ิ
 ๑. ตามสมดุทะเบียนลําดับที.่................/..............เมื่อวันที่........................................................ 
 ๒. ผู้คดัค้าน.................................................(ระบุชื่อตัวแทนผู้คัดค้าน)และพวกรวม............คน 
 ๓. หน่วยออกเสียงที่มีการคัดค้านคือ หน่วยออกเสียงท่ี.................ตําบล/แขวง........................ 
อําเภอ/เขต................จังหวัด.......................... จํานวนผู้มีสทิธิออกเสียงทั้งหมด..........................คนจํานวนผู้มา 
ใชส้ิทธิออกเสียง......................คน 
 ๔. ความเห็นของผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด  รับคําร้อง  ไม่รับคําร้อง 
 ๕. รายละเอียดและพฤติการณ์ปรากฏตามสําเนาคําร้องคัดค้านทีแ่นบมาพร้อมนี้ 
 
 
 

    ลงชื่อ............................................ผู้รายงาน 
(........................................) 

ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด....................... 
 
 
 
 
โทร................................ 
 
 
หมายเหต ุ ๑. ใหใ้ช้เคร่ืองหมาย/ในช่อง ความเห็นที่ต้องการเท่านั้น 
 ๒. รายงานหน่ึงฉบับต่อหนึ่งคําร้องคัดค้าน 
 
  

แบบตามข้อ ๑๕ แบบตามข้อ ๑๕ 



บันทึกถ้อยคําของผู้คัดค้าน/พยาน 
 
การคัดค้านการออกเสียงประชามต ิหน่วยออกเสียงท่ี........ ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต..................
จังหวัด........................ 

ทําการไต่สวนที่................................................................... 

วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ............... 

 ข้าพเจ้า.................................................. อายุ.............ปี สัญชาติ...................อาชีพ......................
อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่............... ตรอก/ซอย....................................... แขวง/ตําบล.....................................
เขต/อําเภอ...................... จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย์............... บัตรประจําตัวเลขที่............................. 
วันออกบัตร.................................... วันหมดอายุ..................................... หมายเลขโทรศัพท์...................................... 
   ก่อนการบันทึกถ้อยคํา คณะกรรมการไต่สวนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าถ้อยคําที่ให้บันทึก 
นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  และคณะกรรมการไต่สวนเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  
การให้ถ้อยคําเท็จต่อคณะกรรมการไต่สวนอาจมีความผิดและต้องรับโทษทางอาญา 

  ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคําด้วยความสมัครใจและตามความสตัย์จริงดังต่อไปนี้ 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
 

 (ลงชื่อ) ............................................ ผู้ให้ถ้อยคํา 

 (ลงชื่อ) ............................................ ประธานกรรมการไต่สวน 

 (ลงชื่อ) ............................................ กรรมการไตส่วน 

 (ลงชื่อ) ............................................ กรรมการไตส่วน/บันทึก/อ่าน 
 
 

แบบตามข้อ ๒๕ 



ใบต่อบันทึกถ้อยคําของ..............……………………………………………………………………………………………แผ่นท่ี…… 
 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่านหรือคณะกรรมการไต่สวนได้อา่นข้อความดังกล่าวข้างต้นใหข้้าพเจ้าฟัง เข้าใจดีแล้ว 
ขอยืนยันว่าข้อความดังกล่าวถูกต้องเป็นจริงทุกประการ ในการให้ถ้อยคําคณะกรรมการไต่สวนไม่ได้กระทําการใด ๆ 
อันเป็นการหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือให้สัญญาใด ๆ เพ่ือจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคํา แต่อย่างใด 
 
 

  (ลงชื่อ) ............................................ ผู้ให้ถ้อยคํา 

  (ลงชื่อ) ............................................ ประธานกรรมการไต่สวน 

  (ลงชื่อ) ............................................ กรรมการไตส่วน 

  (ลงชื่อ) ............................................ กรรมการไตส่วน/บันทึก/อ่าน 
 
  



บัญชีของกลาง 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด.............................. 

เร่ืองร้องคัดค้านการออกเสียงประชามติ  หน่วยออกเสียงที่.........ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต.............. 
จังหวัด....................................สํานวนที่.................. 

..............................................................................................ผู้คัดค้าน 
 

ลําดับที่ รายการของกลาง จํานวน รับจากผู้ใด วัน เดือน ปี ทีรั่บ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
หมายเหตุ   เมื่อลงรายการส้ินสดุให้ลงลายมือชื่อผู้บันทกึกํากับไว้ด้วย 
 
  

แบบตามข้อ ๒๗ 



 
 
 

รายงานการไต่สวน 

 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด................. 

วันท่ี......... เดือน......................พ.ศ. ............. 

เรื่องร้องคัดค้านการออกเสียงประชามติ หน่วยออกเสียงท่ี........ ตําบล/แขวง................อําเภอ/เขต...................
จังหวัด........................................สํานวนที่........... 

........................................................................................ผู้คัดค้าน 

เรียน  คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
  ตามคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที.่........../..................... ลงวันที่..............................
แต่งตั้งให ้
 ๑. ................................................................................ 
 ๒. ................................................................................ 
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