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ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตัง้
วาดวยการคัดคานการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยความเรียบรอยในการออกเสียง
ประชามติรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๘ และขอ ๓๘ ของประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ เรื่อง
หลักเกณฑ และวิธีการวาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการคัดคานการออก
เสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การออกเสียง” หมายความวา การออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ร า งรั ฐ ธรรมนู ญทั้ ง ฉบั บ ที่ จั ด ทํ า โดยสภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญตามบทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๒๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
“หนวยออกเสียง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
“ผูคัดคาน” หมายความวา ผูมาใชสิทธิออกเสียงจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของผูมาใชสิทธิ
ออกเสียงในหนวยออกเสียง ซึ่งไดยื่นคํารองคัดคานการออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้น ตามระเบียบนี้
“คํารองคัดคาน” หมายความวา คํารองที่ไดยื่นคัดคานการออกเสียง
“การไตสวน” หมายความวา การแสวงหาพยานหลักฐานทั้ งปวง ซึ่ งคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการไตสวนไดทําไปเกี่ยวกั บ
คํารองคัดคาน เพื่อจะทราบขอเท็จจริงและพิสูจนความไมสุจริตและเที่ยงธรรม
“สํานวน” หมายความวา เอกสารหลักฐานการไตสวน รายงานขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่
เกี่ยวของกับการไตสวนที่ไดดําเนินการไปเกี่ยวกับคํารองคัดคาน
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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“คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํากรุงเทพมหานคร
“ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด” หมายความรวมถึง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
กรุงเทพมหานคร
“คณะอนุกรรมการไตสวน” หมายความวา คณะอนุกรรมการไตสวนคํารองคัดคาน
“คณะอนุกรรมการวินิจฉัย” หมายความวา คณะอนุกรรมการวินิจฉัยเรื่องรองเรียนและปญหา
หรือขอโตแยงตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการสืบสวน สอบสวน และการวินิจฉัย
ชี้ขาด พ.ศ. ๒๕๔๒
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งบุคคลอื่น
ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบนี้
“ของกลาง” หมายความว า วัต ถุ สิ่ง ของหรือ ทรั พยสิ น ที่ ตกมาอยูใ นความคุ ม ครองของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เนื่องจากเกี่ยวของกับเรื่องคัดคานการออกเสียง
ขอ ๔ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเลขาธิ ก ารตามระเบี ย บนี้ เลขาธิ ก ารอาจมอบหมายให
รองเลขาธิการเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนก็ได
ขอ ๕ การไต ส วนคํ า ร อ งคั ด ค า นตามระเบี ย บนี้ คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี อํ า นาจ
สั่งใหหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่น และเจาหนาที่ของหนวยงาน
ดังกลาว เจาหนาที่อื่น ของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แ จง
ขอเท็จจริง หรือ ใหม าใหถอยคํา หรือสงเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่น ที่เกี่ยวของในการ
ไตสวนได
การปฏิ บัติ หนา ที่ต ามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือ กตั้ งอาจมอบหมายใหเ ลขาธิ การ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ดําเนินการแทนได
ขอ ๖ กรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจยกเวนขอหนึ่งขอใดของระเบียบนี้ก็ได
ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมาย
หมวด ๑
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดคานการออกเสียง
ขอ ๗ คํารองคัดคานใหตัวแทนผูคัดคานยื่นดวยตนเองตอคณะกรรมการการเลือกตั้งโดย
ผานผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดที่เหตุแหงการรองคัดคานไดเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้นภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
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ขอ ๘ คํารองคัดคานตองทําเปนหนังสือ ใชถอยคําสุภาพ และอยางนอยตองมี
(๑) วัน เดือน ป
(๒) ชื่อ ที่อยู และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรที่ทางราชการ ออกใหของ
ผูคัดคานทุกคน
(๓) ระบุขอเท็จจริงหรือพฤติการณที่กลาวหาวามีการกระทําใหการออกเสียงในหนวยออก
เสียงนั้นเปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ที่เกิดการ
กระทํานั้น
(๔) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคลพรอมถิ่นที่อยู
(๕) ลงลายมือชื่อผูคัดคานทุกคน
เพื่อความรวดเร็วในการไตสวน ใหผูคัดคานระบุชื่อผูคัดคานที่เปนตัวแทนผูคัดคานจํานวน
หนึ่งคน และชื่อผูคัดคานที่เปนตัวแทนสํารอง อีกจํานวนหนึ่งคน
คํารองคัดคานเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการประจําหนวยออกเสียง จะตองปรากฏวา
มีการทักทวงการปฏิบัติหนาที่นั้นในขณะเกิดเหตุ และกรรมการประจําหนวยออกเสียงไดบันทึกเหตุ
ทักทวง หรือขอทักทวงนั้นไวในสมุดรายงานเหตุการณประจําหนวยออกเสียง แลวแตกรณี
กรณีที่ทักทวงแลว ถากรรมการประจําหนวยออกเสียงไมบันทึกเหตุทักทวงใหผูคัดคานแจง
เหตุตอกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจทองที่ ที่เกิดเหตุเปน
หลักฐาน และใหนําหลักฐานการแจงมาประกอบคํารองคัดคานดวย
ขอ ๙ เมื่อไดรับคํารองคัดคานไวแลว ใหพนักงานผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดออกใบรับคํารองคัดคานตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหแ ก
ผูคัดคานและจัดใหมีการบันทึกลงรับคํารองคัดคานไวในสมุดทะเบียนการรับคํารองคัดคาน
ให ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด รายงานการรั บ คํ า ร อ งคั ด ค า นตามวรรคหนึ่ ง
ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดพรอมคํารองคัดคานไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทางโทรสารทันที
เมื่อสิ้น สุดระยะเวลาการยื่น คํารองคัดคานแลว ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
รายงานสรุปจํานวนคํารองคัดคาน จํานวนหนวยที่มีการรองคัดคาน และจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงใน
หน ว ยออกเสี ย งที่ มี ก ารคั ด ค า นตามแบบที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด ไปยั ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งทางโทรสารทันที
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ขอ ๑๐ คํารองคัดคานที่ไดยื่นไวแลว เมื่อพนระยะเวลายื่นคํารองคัดคาน ผูคัดคานจะขอ
แกไขเพิ่มเติมไมได
ขอ ๑๑ คํารองคัดคานดังตอไปนี้ จะรับไวพิจารณาไมได
(๑) คํารองคัดคานที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไดวินิจฉัยชี้ขาดแลว
(๒) คํารองคัดคานที่ไมปฏิบัติตามขอ ๘
ขอ ๑๒ คํารองคัดคานที่พนักงานไดรับไวตามขอ ๙ ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดพิจารณาสั่งรับหรือไมรับคํารองคัดคานใหแลวเสร็จภายในวันที่ไดรับคํารองคัดคาน
กรณีผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สั่งรับคํารองคัดคานแลว ใหสงคํารองคัดคานให
คณะอนุกรรมการไต สวนทําการไตสวนโดยดวนและรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ า
จั ง หวั ด ทราบ หากผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด สั่ ง ไม รั บ คํ า ร อ งคั ด ค า น ให เ สนอ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดทันที เพื่อพิจารณาวาจะสั่งรับหรือไมรับคํารองคัดคานดังกลาว
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสั่งรับคํารองคัดคาน ใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํ า จั ง หวั ด ส ง คํ า ร อ งคั ด ค า นให ค ณะอนุ ก รรมการไต ส วนทํ า การไต ส วน หากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเห็นชอบกับการสั่งไมรับคํารองคัดคาน ใหเสนอตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จทันที
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบไมรับคํารองคัดคาน ใหเลขาธิการแจงใหผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดสั่งจําหนายคํารองคัดคานและแจงใหผูคัดคานทราบ หากคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหรับคํารองคัดคาน ใหเลขาธิการสงเรื่องใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสงคํารอง
คัดคานใหคณะอนุกรรมการไตสวนทําการไตสวน
ใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรายงานการสั่งรับคํารองคัดคานตามวรรคสองและ
วรรคสาม และการสั่งไมรับคํารองคัดคานตามวรรคสามพรอมจํานวนผูมีสิทธิออกเสียง ในหนวยออก
เสียงนั้นตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทันที
ขอ ๑๓ ผูคัดคานอาจขอถอนคํารองคัดคานได ภายในระยะเวลาการยื่น คํารองคัดคาน
ตามขอ ๗ แตผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดจะอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได
กรณีที่อนุ ญาตให ถอนคํา รองคัด คาน ใหรายงานให คณะกรรมการการเลื อกตั้งทราบทาง
โทรสารทันที
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หมวด ๒
การไตสวน และการพิจารณา
ขอ ๑๔ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนไว
ลวงหนากอนวันออกเสียง มีจํานวนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่ไดรับคํ ารองคัดคานการออกเสียงไวดําเนิน การเป น จํานวนมาก คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการไตสวนเพิ่มเติมอีกไดตามความจําเปน แลวรายงาน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทันที
ขอ ๑๕ คณะอนุกรรมการไตสวน ประกอบดวยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการ
อีกสองคน ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานการสืบสวนสอบสวนหรือไตสวน
มีความเปนกลางทางการเมือง และมีความซื่อสัตยสุจริต
ขอ ๑๖ ให เลขาธิก าร หรื อผู ซึ่ง เลขาธิก ารมอบหมายมี อํา นาจสั่ งใหร วมเรื่ องคัด คา น
การออกเสียง เรงรัดการไตสวนและพิจารณาชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด แตงตั้งหรือ
มอบหมายใหพนักงานสืบสวนสอบสวนดานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ตรวจสํานวนและ
ไตสวนเพิ่มเติมในสํานวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเสนอ หรือสั่งใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดทําการไตสวนเพิ่มเติม หรือสั่งใหพนักงานสืบสวนสอบสวนของสํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งไปรวมเปนคณะอนุกรรมการไตสวน
ขอ ๑๗ การประชุมคณะอนุกรรมการไตสวนตองมีผูเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
จึงจะเปนองคประชุม
การลงมติของคณะอนุกรรมการไตสวนใหถือเสียงขางมาก อนุกรรมการไตสวนคนหนึ่ง
มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรณีที่ไมอาจหาเสียงขางมากไดใหแยกทําความเห็น และอนุกรรมการไตสวน
คนใดมีความเห็นแยง มีสิทธิทําความเห็นแยงรวมไวในรายงานการไตสวน
ขอ ๑๘ เมื่อไดรับคํารองคัดคานไวดําเนินการ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนกําหนดวัน
เวลา และสถานที่ที่จะทําการไตสวน แลวแจงกําหนดการไตสวนใหผูคัดคานทราบในวันรับคํารอง
คัดคาน เพื่อใหผูเกี่ยวของใหถอยคําหรือชี้แจงแสดงหลักฐานและนําพยานมาใหถอยคําประกอบคํารอง
คัดคาน และใหไตสวนใหแลวเสร็จภายในสองวันนับแตวันรับคํารองคัดคาน

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๓ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐

ขอ ๑๙ ให ค ณะอนุ ก รรมการไต ส วนดํ า เนิ น การไต ส วนตั ว แทนผู คั ด ค า นและพยาน
ที่เกี่ยวของ โดยใหคณะอนุกรรมการไตสวน รวบรวมพยานหลักฐานใหไดขอเท็จจริงครบทุกประเด็น
คณะอนุกรรมการไตสวนอาจมอบหมายใหอนุกรรมการไตสวนคนใดคนหนึ่งดําเนิน การ
แทนได
ขอ ๒๐ หามบุคคลอื่น นอกจากผูรับการไตสวน เขารวมในการไตสวน เวน แตผูไดรับ
อนุญาตจากคณะอนุกรรมการไตสวน
หา มบุค คลอื่ น ใดที่ มิ ใ ช ค ณะอนุก รรมการไต สวน ทํ า การบัน ทึ กเสี ยงหรื อภาพและเสี ย ง
หรื อกระทํ าการอื่ น ใดให บุค คลอื่ น ไดท ราบขอ เท็ จ จริ งในการไต สวน เว น แตผู ไ ดรั บอนุ ญาตจาก
คณะอนุกรรมการไตสวน
ขอ ๒๑ ถาผูคัดคานไมนําพยานมาตามกําหนดนัดไตสวน ใหถือวาผูคัดคานไมประสงคจะ
นําพยานดังกลาวมาประกอบคํารองคัดคานหรือพยานใดไมม าตามกําหนดนัดไตสวน ใหถือวาผูนั้น
ไมประสงคที่จะใหถอยคําชี้แจงประกอบคํารองคัดคาน โดยใหบันทึกเหตุนั้นไวตามแบบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
กรณีการไตสวนไมแ ลวเสร็จในวันเดียว ใหคณะอนุกรรมการไตสวนนัดหมายการไตสวน
ครั้งตอไปอยางตอเนื่อง โดยแจงใหผูคัดคาน หรือพยานทราบเมื่อสิ้นสุดการไตสวนในวันนั้น
ขอ ๒๒ กรณีที่คณะอนุกรรมการไตสวนเห็น วาพยานหลักฐานใดไมเกี่ยวกับประเด็น ที่
กลาวหาหรือเปนการประวิงใหชักชาคณะอนุกรรมการไตสวนจะไมทําการไตสวนพยานหลักฐานนั้นก็ได
แตตองบันทึกเหตุนั้นไว ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๒๓ ใหมีการจดบันทึกการใหถอยคําของผูใหถอยคําไวเปนลายลักษณอักษร ตามแบบ
บั น ทึ ก ถ อ ยคํ า ที่ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กํ า หนด เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การให ถ อ ยคํ า ให อ า นให ฟ ง
แลวใหบุคคลนั้นลงลายมือชื่อ ในบัน ทึกนั้นไวเปนหลักฐาน หากบุคคลนั้น ไมยอมลงลายมือชื่อ ให
คณะอนุกรรมการไตสวนบันทึกเหตุนั้นไว
เพื่อประโยชนแกการบันทึกถอยคําตามวรรคหนึ่ง คณะอนุกรรมการไตสวนอาจบันทึกการให
ถอยคําพยานบุคคลโดยใชเครื่องมือในการบันทึกเสียง หรือภาพและเสียงก็ได
ขอ ๒๔ กรณีมีของกลาง ใหคณะอนุกรรมการไตสวนจัดทําบัญชีของกลางตามแบบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมเขาไวในสํานวนการไตสวน
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การเก็บรักษาของกลางใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการเก็บรักษา
การจํ าหนา ย การใช ประโยชน การทําลายและการคื น ของกลางในสํา นวนการสืบ สวนสอบสวน
เรื่องรองเรียนหรือคัดคานการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๔
ขอ ๒๕ เมื่อ การไตส วนเสร็ จสิ้น แลว ใหค ณะอนุกรรมการไตส วนประชุมและจั ดทํ า
รายงานการไตสวนตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ใหประธานอนุกรรมการไตสวนเสนอสํานวนตอคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเพื่อ
พิจารณา โดยผานผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เมื่อเห็น สมควร ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรื อคณะกรรมการการเลือกตั้ ง
ประจําจังหวัด อาจทําการไตสวนเพิ่ม เติมหรือสั่งใหคณะอนุกรรมการไตสวนทําการไตสวนเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ตองใหแลวเสร็จภายในหนึ่งวันนับแตวันรับสํานวนการไตสวน
ขอ ๒๖ การเรียงสํานวน ใหจัดเอกสารตามลําดับและลงหมายเลขกํากับเอกสารทุกแผน
ดังนี้
(๑) ปกหนาสํานวน
(๒) บัญชีสํานวน
(๓) รายงานการไตสวน
(๔) คําสั่งรับคํารองคัดคาน
(๕) คํารองคัดคานและบัญชีพยาน
(๖) บันทึกถอยคําหรือคําชี้แจงของผูคัดคานและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ
(๗) บัญชีของกลาง (ถามี)
(๘) บันทึกการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการไตสวน
ขอ ๒๗ ใหคณะอนุกรรมการไตสวนไดรับคาตอบแทนการทําสํานวนเปน รายสํานวน
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๓
การพิจารณาชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ขอ ๒๘ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาสํานวนการไตสวนใหแลว
เสร็จภายในสามชั่วโมงนับแตไดรับสํานวนการไตสวนจากผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือ
เมื่อดําเนินการไตสวนเพิ่มเติมแลวเสร็จตามขอ ๒๕ วรรคสาม
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ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด พิ จ ารณาและส ง สํ า นวนการไต ส วนพร อ ม
ความเห็นตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไปยังสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทันที
การลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมี
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม มีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปน เสียงชี้ขาด กรณีที่ ไมอาจหาเสี ยงขางมากไดใ หแยกทําความเห็ น กรรมการคนใดมี
ความเห็นแยง ใหมีสิทธิทําความเห็นแยงรวมไวในสํานวนการไตสวน
หมวด ๔
การพิจารณาชั้นเลขาธิการ
ขอ ๒๙ ใหเลขาธิการรวมจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงในแตละหนวยออกเสียงที่มีคํารอง
คัดคานตามขอ ๙ แลวเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาทันที
ขอ ๓๐ ใหเลขาธิการรวมจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงในแตละหนวยออกเสียงที่มีคําสั่งรับ
คํารองคัดคานตามขอ ๑๒ วรรคสี่ และจากรายงานการสั่งรับคํารองคัดคานตามขอ ๑๒ วรรคหา
แลวเสนอใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาทันที
ขอ ๓๑ เมื่ อ เลขาธิ ก ารได รั บ สํ า นวนการไต ส วนและความเห็ น ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดแลว ใหทําความเห็นเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาตอไป
หมวด ๕
การพิจารณาชั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สวนที่ ๑
การพิจารณากรณีคํารองคัดคานมีผลเปลี่ยนแปลงการออกเสียงประชามติ
ขอ ๓๒ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับสํานวนการไตสวนตามขอ ๓๑ ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งพิจารณาโดยพลัน
กอนการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยคณะใดคณะหนึ่งพิจารณามีความเห็นเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได
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ขอ ๓๓ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติการประชุมตามขอ ๓๒ แลว ใหเลขาธิการ
แจงมติการประชุมใหผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เพื่อแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจํ าจังหวัดและผูคั ดคานทราบ และแจ งใหผู เกี่ยวของปฏิบัติ ใ หเป น ไปตามมติการประชุ ม ของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตอไป
สวนที่ ๒
การพิจารณากรณีคํารองคัดคานไมมีผลเปลี่ยนแปลงการออกเสียงประชามติ
ขอ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานตามขอ ๒๙ หรือขอ ๓๐ หากเห็น
วาจํานวนผูมีสิท ธิออกเสี ยงในหนวยออกเสียงที่ มีคํารองคัดคานหรือที่มีคํ าสั่งให รับคํารอ งคัดคา น
มีจํานวนที่ไมทําใหผลการออกเสียงของทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป หรือมีเหตุอื่นที่การพิจารณาคํารอง
คัดคานจะไมมีประโยชนอีกตอไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งยกคํารองคัดคานและยุติการ
ดําเนิน การเกี่ยวกับคํารองคัดคานหรือยุติการไตสวน แลวแตกรณี หากคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ความเห็นเปนประการอื่นใหมีคําสั่งโดยพลัน
ให เ ลขาธิ ก ารแจ ง คํ า สั่ ง ดั ง กล า วให ผู อํ า นวยการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เพื่ อ แจ ง ให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูคัดคานทราบ พรอมทั้งแจงใหผูคัดคานทราบวาหากเห็นวา
ตามคํารองคัดคานมีการกระทําความผิดอาญา ผูคัดคานมีสิทธิรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
อภิชาต สุขัคคานนท
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

