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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
วาดวยการออกเสียงประชามติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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“การออกเสียง”  หมายความวา  การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
“ผูมีสิทธิออกเสียง”  หมายความวา  ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
“วันออกเสียง”  หมายความวา  วันที่กําหนดใหเปนวันออกเสียงประชามติ 
“เขตออกเสียง”  หมายความวา  ทองที่ที่กําหนดใหเปนเขตออกเสียงประชามติ 
“หนวยออกเสียง”  หมายความวา  ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ 
“ที่ออกเสียง”  หมายความวา  สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ   

และใหหมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงประชามติ 
“หีบบัตรออกเสียง”  หมายความวา  หีบสําหรับใสบัตรออกเสียงประชามติ 
“จังหวัด”  หมายความรวมถึง  กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ”  หมายความรวมถึง  เขตและกิ่งอําเภอ 
“เทศบาล”  หมายความรวมถึง  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย

จัดต้ังข้ึน 
มาตรา ๔ ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

มาตรา ๕ ในกรณีที่จะดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา  ๑๖๕  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ
ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา  โดยจะตองมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(๑) กําหนดเร่ืองในการจัดทําประชามติ  ซ่ึงจะตองมีขอความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติ 

(๒) กําหนดวาการจัดใหมีการออกเสียงดังกลาวเปนไปเพื่อใหมีขอยุติโดยเสียงขางมากของ 
ผูมีสิทธิออกเสียง  หรือเปนไปเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีที่จะดําเนินการจัดทําประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา  ๑๖๕  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  
ใหผูมีอํานาจตามกฎหมายประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจัดทําประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ  ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติผูมีอํานาจออกประกาศ 
ใหมีการออกเสียงไว  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง  มีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น 
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มาตรา ๖ เมื่อมีประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา  ๕  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประกาศกําหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีประกาศดังกลาว 

วันออกเสียงตองกําหนดเปนวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง  และตองเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามมาตรา  ๑๖๕  (๑)  ของรัฐธรรมนูญตองกําหนด

วันออกเสียงภายในระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน  แตไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใหมี
การออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา  ๑๖๕  (๒)   
ของรัฐธรรมนูญ  ตองกําหนดวันออกเสียงตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ  ซ่ึงตองกําหนดวันออกเสียงภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน  แตไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติวันออกเสียง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด
วันออกเสียงตามระยะเวลาที่กําหนดใน  (๑) 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงใดแลว  ถามีผูมีสิทธิ 
ออกเสียงเห็นวาการใหมีการออกเสียงนั้นไมเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมายที่บัญญัติใหมีการ 
ออกเสียงประชามติ  หรือตามเจตนารมณของมาตรา  ๑๖๕  ของรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคําฟองตอ 
ศาลปกครองสูงสุด  เพื่อใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

มาตรา ๗ ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา  ๑๖๕  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ   
ใหรัฐอุดหนุนหรือจัดสรรคาใชจายอยางเพียงพอแกคณะกรรมการการเลือกต้ังและหนวยงานของรัฐ 
ที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติที่ตองดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามติ 
แกผูมีสิทธอิอกเสียง 

ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา  ๑๖๕  (๒)  ของรัฐธรรมนูญ  
ใหหนวยงานของรัฐที่จะจัดทําประชามติรับผิดชอบในคาใชจายในการจัดทําประชามติทั้งหมด  เวนแต
คาใชจายของคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

มาตรา ๘ การออกเสียง  ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
มาตรา ๙ การออกเสียงที่จะถือวามีขอยุติในเร่ืองที่จัดทําประชามติตองมีผูมาออกเสียง 

เปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูมาออกเสียง 
ในเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น 
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การออกเสียงเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี  ใหถือเสียงขางมากของผูมาออกเสียง   
ในการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จัดทําประชามติ 

การออกเสียงตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา  ๑๖๕  (๒)  ของรัฐธรรมนูญใหถือจํานวน
คะแนนเสียงตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ  แตถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติจํานวนคะแนนเสียงไว   
ใหนําความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แลวแตกรณี  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
การใหขอมูลและการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่จัดทําประชามติ 

 

 

มาตรา ๑๐ เมื่ อมีประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา   ๕   ใหหนวยงานของรัฐ 

ที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติตองดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามติ 

แกผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางเพียงพอ 

การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามติ  อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อเร่ืองที่จะจัดทําประชามติ  และเหตุผลความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการทําประชามติ 

(๒) สาระสําคัญของกิจการในเร่ืองที่ทําประชามติ 

(๓) ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจการในเร่ืองที่ทําประชามติ 

(๔) ประมาณการคาใชจายและที่มาของงบประมาณที่จะนํามาใชจายสําหรับกิจการในเร่ือง 

ที่ทําประชามติ 

(๕) ประโยชนไดเสียที่อาจเกิดข้ึนกับประเทศชาติ  ทองถิ่นหรือประชาชน  รวมทั้งมาตรการ

ปองกัน  แกไข  หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการพรอมสรุป

เปรียบเทียบขอดีขอเสียดวย 

การจัดทําและการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามติตามวรรคหนึ่งตองมุงให

ประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามติ  และตองไมมีลักษณะเปนการชี้นํา 

ใหผูมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามตินั้น 

ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติประกาศขอมูลที่ตองเผยแพร 

ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียง  รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพร

ขอมูลสงใหเจาบานทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันออกเสียง 
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นอกจากการเผยแพรขอมูลตามวรรคสี่แลว  ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทํา
ประชามติประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐและสื่อประชาสัมพันธอื่น
เพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะจัดทําประชามติใหผูมีสิทธิออกเสียงไดทราบอยางกวางขวาง 
และทั่วถึง 

มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศกําหนดวนัออกเสียงตามมาตรา  ๖  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง
เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงใหผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางทั่วถึง  รวมทั้ง 
จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเทาเทียมกันทั้งบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่อง
ที่จัดทําประชามติ 

ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ  จัดสรรเวลาออกอากาศตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
เขตออกเสียง  และหนวยออกเสียง 

 

 

มาตรา ๑๒ การออกเสียงตามมาตรา  ๑๖๕  (๑)  ของรัฐธรรมนูญ  ใหใชเขตจังหวัดเปนเขต
ออกเสียง   สําหรับการออกเสียงตามมาตรา   ๑๖๕  (๒)   ของรัฐธรรมนูญใหใช เขตออกเสียง 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดเปนเขตออกเสียง 

กรณีใช เ ขตจังหวัดเปนเขตออกเสียงใหคณะกรรมการการเลือก ต้ังประจํ า จังหวัด 
เปนคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงและผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
เปนผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  โดยใหมีอํานาจหนาที่ในเขตออกเสียงตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังมอบหมาย 

กรณีมิไดใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
การเลือกต้ังมอบหมายแตงต้ังคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงไม เกินหาคน 
และผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหนึ่งคน  โดยใหมีอํานาจหนาที่ในเขตออกเสียงตามที่
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการ 
การเลือกต้ังมอบหมาย 



หนา   ๖ 
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มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดหนวยออกเสียง 
ที่จะพึงมีในแตละเขตจังหวัดหรือเขตออกเสียง  โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิ 
ออกเสียงของผูมีสิทธิออกเสียง 

การกําหนดหนวยออกเสียงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยออกเสียง  เวนแตในกรณีที่มีผูมีสิทธิออกเสียง

จํานวนนอยจะรวมหมูบานที่อยูติดกันต้ังแตสองหมูบานข้ึนไปเปนหนวยออกเสียงเดียวกันก็ได  สําหรับ
เขตเทศบาล  เขตกรุงเทพมหานคร  หรือเขตชุมชนหนาแนน  อาจกําหนดใหใชเขตชุมชน  แนวถนน  
ตรอก  ซอย  คลอง  หรือแมน้ํา  เปนเขตของหนวยออกเสียงก็ได  และ 

(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณแตถาเห็นวา 
ไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิออกเสียงอาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียงมากกวาจํานวนดังกลาวก็ได  หรือจะกําหนดหนวยออกเสียงเพิ่มข้ึนโดยมีจํานวนผูมีสิทธิ 
ออกเสียงนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได 

ใหดําเนินการประกาศหนวยออกเสียงไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันออกเสียง  โดยใหปดประกาศ
ไว  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ที่วาการอําเภอ  สํานักงานเขต  ที่วาการกิ่งอําเภอ  
สํานักงานเทศบาล  ศาลาวาการเมืองพัทยา  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําการผูใหญบาน   
และเขตชุมชนหนาแนนที่ เห็นสมควร  ในกรณีจําเปนอาจให จัดทําแผนที่สังเขปแสดงเขตของ 
หนวยออกเสียงไวดวยก็ได 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยออกเสียง  ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันออกเสียงไมนอยกวา
สิบวัน  เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่นจะประกาศ
เปลี่ยนแปลงกอนวันออกเสียงนอยกวาสิบวันก็ได  และใหนําความในวรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ในการกําหนดหนวยออกเสียงตามมาตรา  ๑๓  ใหคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  กําหนดที่ออกเสียงของแตละหนวยออกเสียงไวดวยและใหนําความในมาตรา  ๑๓  
วรรคสามและวรรคสี่  มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการประกาศกําหนดที่ออกเสียงและการเปลี่ยนแปลง 
ที่ออกเสียง 

ที่ออกเสียงตามวรรคหนึ่งตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก  เพื่อการลงคะแนน
ออกเสียง  มีความเหมาะสม  มีขนาดพอสมควร  และควรต้ังอยูในยานกลางของหนวยออกเสียง   
พรอมทั้งใหมีปายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่ออกเสียงไวดวย  ตามลักษณะ
ของทองที่และภูมิประเทศในการลงคะแนนออกเสียงของผูมีสิทธิออกเสียง 



หนา   ๗ 
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ในเขตออกเสียงใดถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียงหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของผูมีสิทธิออกเสียง  อาจประกาศกําหนดที่ออกเสียงนอกเขตของหนวยออกเสียงก็ได   
แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยออกเสียงนั้น 

หมวด  ๔ 
ผูมีสิทธิออกเสียง  และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง 

 

 

มาตรา ๑๕ ผูมีสิทธิออกเสียงตองเปนผูมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและไมมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๑๖ เมื่อมีประกาศกําหนดวันออกเสียง  ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงหรือผูซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย  จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของแตละ
หนวยออกเสียงและปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาว  พรอมทั้งประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา  ๕  
ไว  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร  ที่วาการอําเภอ  สํานักงานเขต  ที่วาการกิ่งอําเภอ  
สํานักงานเทศบาล  ศาลาวาการเมืองพัทยา  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  ที่ทําการผูใหญบาน   
หรือที่ทําการชุมชนเมือง  และที่ออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ออกเสียงในเขตออกเสียงนั้น 
ไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันออกเสียง 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิก
วุฒิสภา  มาใชบังคับกับการเพิ่มชื่อผูมีสิทธิออกเสียงและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิออกเสียงโดยอนุโลม  
ทั้งนี้  โดยใหย่ืนคํารองขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือ 
ผูซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

หมวด  ๕ 
เจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียง 

 

 

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหผูอํานวยการ 
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ัง
คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  คณะบุคคล  หรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานการออกเสียง
ไดตามสมควร 
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มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ังบุคคลเปนเจาพนักงาน
ผูดําเนินการออกเสียง  ดังนี้ 

(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียงหนึ่งคน  มีหนาที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง  
รวมทั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 

(๒) คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงไมนอยกวาหาคน  มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนน
ออกเสียงในที่ออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหนวยออกเสียงแตละแหง 

ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ังเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น 
ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง
และคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง 

ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียง  ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ออกไปจากที่ออกเสียงได  แตตองไมขัดขวางตอการใชสิทธิออกเสียงของผูนั้น 

มาตรา ๑๙ คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตามมาตรา  ๑๘  (๒)  ใหประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไมนอยกวาส่ีคน  ซ่ึงแตงต้ังจากผูมีสิทธิออกเสียงในเขต 
ออกเสียงนั้น 

ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยออกเสียงตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงหาคนใหคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ังผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวย
ออกเสียงใหไดจํานวนตามมาตรา  ๑๘  (๒) 

ในวันออกเสียง  ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียงแลวมีกรรมการประจําหนวยออกเสียง
มาปฏิบัติหนาที่ไมถึงหาคน  ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงที่อยูในขณะนั้นแตงต้ังผูมีสิทธิ 
ออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียงนั้นจนครบหาคน  แตถาไมมีกรรมการ
ประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัติหนาที่เลย  ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ัง 
ผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียงเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวย 
ออกเสียง  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๐ นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว  
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาที่ของบุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา  ๑๒  
มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙ 
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ใหบุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังตาม
มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

คาตอบแทนของบุคคลซ่ึงไดรับแตงต้ังตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

หมวด  ๖ 
หีบบัตรออกเสียง  และบัตรออกเสียงประชามติ 

 

 

มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียง
ประชามติ  โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง 

ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง  บัตรออกเสียงประชามติและวิธีการลงคะแนนในบัตร
ออกเสียงประชามติ  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

หมวด  ๗ 
การลงคะแนนออกเสียง  และการนับคะแนน 

 

 

มาตรา ๒๒ การลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ  ใหผูออกเสียงทําเครื่องหมาย
กากบาทในชองทําเครื่องหมายแสดงความคิดเห็นที่ผูออกเสียงเลือก 

มาตรา ๒๓ ในวันออกเสียง  ใหเปดการลงคะแนนออกเสียง  ต้ังแตเวลา  ๐๘.๐๐  นาฬิกา   
ถึงเวลา  ๑๖.๐๐  นาฬิกา 

มาตรา ๒๔ ผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของหนวยออกเสียงใด  
ใหลงคะแนนออกเสียงได  ณ  หนวยออกเสียงนั้น  และใหมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงไดเพียงแหงเดียว 

มาตรา ๒๕ ผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยออกเสียงอื่น 
ที่อยูนอกหนวยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกันสามารถลงคะแนนออกเสียง 
ในหนวยออกเสียงที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ 

มาตรา ๒๖ กรณีการออกเสียงทั่วราชอาณาจักร  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ 
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียงของผูมีสิทธิซ่ึงอยูนอกเขตจังหวัด 
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน  หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียง
หรือผูที่มีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งวิธีการนับคะแนน  และแจงผลคะแนนการออกเสียงในกรณี
ดังกลาวดวย 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ผูมีสิทธิออกเสียงผูใดอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู

ในทะเบียนบาน  หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียง

หรือมีถ่ินที่อยูนอกราชอาณาจักร  หากประสงคจะใชสิทธิออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยูหรือในประเทศ 

ที่ตนมีถ่ินที่อยู  ตองมาลงทะเบียนเพื่อขอใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร  

แลวแตกรณี  โดยตองลงทะเบียนกอนวันออกเสียงไมนอยกวาสามสิบวัน 

การลงทะเบียน  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๗ กอนเร่ิมเปดใหมีการออกเสียง   ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง 

นับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมดของหนวยออกเสียงนั้น  และปดประกาศจํานวนบัตร 

ออกเสียงประชามติทั้ งหมดในที่ออกเสียงไวในที่ เปดเผย   เมื่ อ ถึง เวลาเปดการลงคะแนน 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงเปดหีบบัตรออกเสียงในที่เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง   

ซ่ึงอยู  ณ  ที่ออกเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลาและใหปดหีบบัตรออกเสียงตามวิธีการที่คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนด  แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว  โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวา

สองคนซึ่งอยูในที่ออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย  เวนแตไมมีผูมีสิทธิออกเสียงอยู

ในขณะนั้น 

มาตรา ๒๘ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน   ใหผูมี สิทธิออกเสียงซ่ึงประสงค 

จะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยออกเสียงโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน 

บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ  หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ  หรือหนวยงาน 

ของรัฐที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 

เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลวใหอานชื่อตัว

และชื่อสกุลของผูนั้นดัง ๆ  ถาไมมีผูใดทักทวง  ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงและให

จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร  และชื่อหนวยงานของรัฐที่ออกบัตร  พรอมทั้งใหกรรมการ

ประจําหนวยออกเสียงจดลําดับที่ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงที่ตนข้ัวบัตรออกเสียงประชามติ   

แลวใหผูมีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเปนหลักฐาน

ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  แลวใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบ

บัตรออกเสียงประชามติใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงมาแสดง
ตนนั้นไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง  ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง 
มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ 
ออกเสียงหรือไม  และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงทําบันทึก
คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย  และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวย
ออกเสียงนั้น 

มาตรา ๒๙ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผูสูงอายุในการ
ลงคะแนนออกเสียง  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย   
จัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพลภาพ   
หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษ  หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง  แตการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหคนพิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผูสูงอายุไดลงคะแนนออกเสียงดวยตนเอง  ทั้งนี้  การอํานวยความสะดวกนั้นตองเปนไปเพื่อใหมี
การลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ 

การอํานวยความสะดวกและการชวยเหลือแกคนพิการหรือทุพพลภาพ  หรือผูสูงอายุตามวรรคหนึ่ง  
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนออกเสียง  ใหคณะกรรมการประจําหนวย
ออกเสียงประกาศปดการลงคะแนน  และงดจายบัตรออกเสียงประชามติแลวใหทําเครื่องหมายในบัตร
ออกเสียงประชามติที่เหลืออยูใหเปนบัตรออกเสียงประชามติที่ใชลงคะแนนออกเสียงไมไดตามวิธีการ 
ที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด  ในกรณีที่มีผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงประสงคจะลงคะแนน 
ออกเสียงไดมาอยูในบริเวณที่ออกเสียงแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนออกเสียงที่เหลืออยู  แตยังไมได
รับบัตรออกเสียงประชามติใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติใหแก 
ผูมาแสดงตนนั้นและเมื่อผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จส้ินแลว  ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยออกเสียงปดชองใสบัตรออกเสียงประชามติของหีบบัตรออกเสียง  และจัดทํารายการเกี่ยวกับ
จํานวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมด  จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงประชามติและ
จํานวนบัตรออกเสียงประชามติที่เหลือ  โดยใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงทุกคนลงลายมือชื่อไว  
และใหทําสําเนาปดประกาศไว  ณ  ที่ออกเสียงและใหสงตนฉบับไปเก็บรักษาไวตามที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๓๑ เมื่อปดการลงคะแนนออกเสียงแลว  ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง 
แตละแหงนับคะแนน  ณ  ที่ออกเสียงนั้น  โดยเปดเผยติดตอกันจนแลวเสร็จ 

วิธีการนับคะแนน  ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ บัตรออกเสียงประชามติดังตอไปนี้  ใหถือเปนบัตรเสีย 

(๑) บัตรปลอม 

(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 

(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด 

(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชองทําเครื่องหมาย 

(๕) บัตรที่มิใชบัตรที่กรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบให 

(๖) บัตรที่มีการเขียนขอความหรือถอยคําอื่นใดลงไป 

(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวาเปนบัตรเสีย 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งวา  “เสีย”  

พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด  แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวา 

สามคนและหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน  แตใหนับรวมเปนจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงดวย 

มาตรา ๓๓ เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว  ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนําบัตร 

ออกเสียงประชามติของผูมาใชสิทธิออกเสียงทั้งหมดใสไวในหีบบัตรออกเสียงพรอมทั้งรายงานผลการ

นับคะแนน  แลวปดหีบบัตรออกเสียงจัดสงไปใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่เกิดจลาจล  อุทกภัย  อัคคีภัย  เหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปนอยางอื่นที่ทํา

ใหการลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงแหงใดไมสามารถกระทําไดถาเหตุดังกลาวเกิดข้ึนกอนวัน

ออกเสียงใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดหนวยออกเสียงใหมใหผูมีสิทธิ 

ออกเสียงสามารถไปลงคะแนนไดโดยสะดวกแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในวันออกเสียง  ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง

ประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้นและประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นไป

ใชสิทธิออกเสียงที่หนวยออกเสียงที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดแทน   

แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๘ 
การประกาศผลการออกเสียง 

 

 

มาตรา ๓๕ เมื่อไดผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจากที่ออกเสียงทุกแหงแลว   
ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงในราชกิจจา
นุเบกษาโดยเร็ว  และหากเปนการออกเสียงตามมาตรา  ๑๖๕  (๑)  ของรัฐธรรมนูญใหแจงผลไปยัง
นายกรัฐมนตรี 

หมวด  ๙ 
การคัดคานการออกเสียง 

 

 

มาตรา ๓๖ ผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใด  เห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียง
นั้นเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม  มีสิทธิย่ืนคําคัดคานโดยมีรายละเอียดแหงพฤติการณหรือ
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาการออกเสียงนั้นไมถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายตอคณะกรรมการ 
การเลือกต้ัง  ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตการลงคะแนนออกเสียงส้ินสุดลง 

มาตรา ๓๗ เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังไดรับคําคัดคานแลวใหดําเนินการพิจารณา
สืบสวนสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงโดยพลัน  ถาเห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นไมสุจริต
และเที่ยงธรรม  ใหมีคําส่ังใหดําเนินการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น  ทั้งนี้  ตองไมชากวาสามสิบวัน
นับแตวันออกเสียง  เวนแตการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้นจะไมทําใหผลการออกเสียง 
ของทุกหนวยออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป  คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําส่ังยุติเร่ือง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด 
วิธีการย่ืนคําคัดคานการออกเสียงและการพิจารณา  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังกําหนด 

หมวด  ๑๐ 
ความผิดและบทกําหนดโทษ 

 

 

มาตรา ๓๘ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหการ
ออกเสียงไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

การใชตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายตามวรรคหนึ่งมิใหหมายความ
รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติในตําแหนงหนาที่หรือตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ของเจาหนาที่ของรัฐนั้น  หรือการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการออกเสียง  
โดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่  แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือโทษแกฝายหนึ่งฝายใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ 
การเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นวา  อาจทําใหการ 
ออกเสียงไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  
และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

มาตรา ๓๙ ผูใดขัดขวางการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง   กรรมการ 
การเลือกต้ัง  คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด  ผูอํานวยการ
การเลือกต้ังประจําจังหวัด  คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  กรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง  ผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง  คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง  
กรรมการประจําหนวยออกเสียง  คณะอนุกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะบุคคลหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
การเลือกต้ังแตงต้ังในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวา 
จะใชกําลังประทุษราย  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวก
พอสมควรตอการไปใชสิทธิออกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง  แลวแตกรณี  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินส่ีหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใดทําลายบัตรที่มีไวสําหรับการออกเสียงโดยไมมีอํานาจกระทําไดหรือจงใจ
กระทําการดวยประการใด  ๆ ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุด  หรือเสียหายหรือกระทําการดวยประการใด  ๆ 
แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาผูกระทําตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานหรือเปนผูมีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการออกเสียง  
ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๔๒ ผูใดกระทําการในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียง  ดังตอไปนี้ 

(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง  โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิออกเสียงหรือไมมี

สิทธิลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น 

(๒) ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 

(๓) นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง 

(๔) ทําเคร่ืองหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใดไวที่บัตรออกเสียงประชามติเพื่อใหผูอื่นรูวา

เปนบัตรออกเสียงประชามติของตน  หรือใชเคร่ืองมือ  หรืออุปกรณใดบันทึกภาพบัตรออกเสียง

ประชามติที่ตนไดลงคะแนนออกเสียงแลว 

(๕) ขัดคําส่ังกรรมการประจําหนวยออกเสียงที่ส่ังใหออกไปจากที่ออกเสียงเพราะเหตุที่ผูนั้น

ขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา  ๑๘  วรรคสาม 

(๖) นําบัตรออกเสียงประชามติใสในหีบบัตรออกเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง  เพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจาก

ความจริง  หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรออกเสียงประชามติเพิ่มข้ึนจากความจริง 

(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อมิใหผูมีสิทธิออกเสียงสามารถ 

ใชสิทธิไดหรือขัดขวาง  หรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิออกเสียงไป  ณ  ที่ออกเสียง  หรือเขาไป  ณ  ที่ออกเสียง  

หรือมิใหไปถึง  ณ  ที่ดังกลาว  ภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียง 

(๘) กอความวุนวายข้ึนในที่ออกเสียง  หรือกระทําการใดอันเปนการรบกวนหรือเปน

อุปสรรคแกการออกเสียง 

ผูกระทําตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับต้ังแต

สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และผูกระทําตาม  (๖)  (๗)  หรือ  (๘)  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสิบป  และปรับไมเกินสองแสนบาท 

มาตรา ๔๓ ผูใดกระทําการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย 

(๒) ให  เสนอใหหรือสัญญาวาจะให  หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น

อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด  เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง  หรือออกเสียง

อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๓) หลอกลวง  บังคับ  ขูเข็ญ  หรือใชอิทธิพลคุกคาม  เพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิ
ออกเสียง  ออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง  หรือเพื่อใหสําคัญผิดในวัน  เวลา  ที่ออกเสียง  
หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง 

(๔) เปด  ทําลาย  ทําใหเสียหาย  ทําใหเปลี่ยนสภาพ  ทําใหสูญหาย  ทําใหไรประโยชน  
นําไป  หรือขัดขวางการสงซ่ึงหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียงประชามติ  เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย 

(๕) เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ  อันมีผลเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียง
ไมไปใชสิทธิออกเสียง  หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 

(๖) เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
เพื่อจะไมไปใชสิทธิออกเสียง  หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง 

(๗) ขาย  จําหนาย  จายแจก  หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด  ในเขตออกเสียงระหวางเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา  
ของวันกอนวันออกเสียงจนส้ินสุดวันออกเสียง 

ผูใดกระทําตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปและปรับไมเกิน
สองแสนบาท  และผูกระทําตาม  (๕)  หรือ  (๖)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับต้ังแต 
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  ทั้งนี้  ศาลอาจสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนด
ไมเกินหาปดวยก็ได 

ผูใดกระทําตาม  (๗)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผูฝาฝนตาม  (๖)  เปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน  ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่น  ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกอนหรือในวันออกเสียง  ผูนั้นไมตองรับโทษและไมตอง 
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

ผูใดกระทําการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  อันเปนเหตุใหมีการออกเสียงประชามติใหม  
ใหผูนั้นตองรับผิดชอบในคาใชจายในการออกเสียงประชามติในคราวถัดไป 

มาตรา ๔๔ ผูใดเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง 
ในระหวางเวลาเจ็ดวันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกินหกพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา ๔๕ กรรมการประจําหนวยออกเสียงผูใดจงใจนับบัตรออกเสียงประชามติหรือ
คะแนนในการออกเสียงใหผิดไปจากความจริง  หรือรวมคะแนนใหผิดไป  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  
โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือเสียหาย  หรือใหเปน
บัตรเสีย  หรือกระทําการดวยประการใด ๆ  แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได  หรืออานบัตรออกเสียง
ประชามติใหผิดไปจากความจริง  หรือทํารายงานการออกเสียงไมตรงความจริง  ตองระวางโทษจําคุก
ต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๙๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๒  บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้  จึงจาํเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 


