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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ขึ้ น ไว โ ดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้เ รีย กวา “พระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
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
จัดตั้งขึ้น
มาตรา ๔ ให ป ระธานกรรมการการเลื อ กตั้ ง รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ ในกรณีที่จะดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะตองมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) กําหนดเรื่องในการจัดทําประชามติ ซึ่งจะตองมีขอความที่ชัดเจนเพียงพอที่จะใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติ
(๒) กําหนดวาการจัดใหมีการออกเสียงดังกลาวเปนไปเพื่อใหมีขอยุติโดยเสียงขางมากของ
ผูมีสิทธิออกเสียง หรือเปนไปเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่จะดําเนินการจัดทําประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
ใหผูมีอํานาจตามกฎหมายประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดทําประชามติตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติผูมีอํานาจออกประกาศ
ใหมีการออกเสียงไว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงตามกฎหมายนั้น
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มาตรา ๖ เมื่อมีประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา ๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีประกาศดังกลาว
วันออกเสียงตองกําหนดเปนวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญตองกําหนด
วันออกเสียงภายในระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน แตไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใหมี
การออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
(๒) วัน ออกเสีย งในการจั ดทํ าประชามติต ามที่มี กฎหมายบั ญญั ติต ามมาตรา ๑๖๕ (๒)
ของรัฐธรรมนูญ ตองกําหนดวันออกเสียงตามที่กฎหมายนั้นบัญญัติ ซึ่งตองกําหนดวันออกเสียงภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน แตไมเกิน หนึ่งรอยยี่สิบวันนับ แตวัน ประกาศใหมีการออกเสียงใน
ราชกิจจานุเบกษา ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติวันออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
วันออกเสียงตามระยะเวลาที่กําหนดใน (๑)
ภายในกําหนดเวลาสามสิบวัน นับ แตวัน ประกาศใหมีก ารออกเสีย งใดแลว ถา มีผูมีสิท ธิ
ออกเสียงเห็น วาการใหมีการออกเสียงนั้น ไมเปน ไปตามเจตนารมณแ หงกฎหมายที่บัญญัติใหมีการ
ออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณของมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคําฟองตอ
ศาลปกครองสูงสุด เพื่อใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
มาตรา ๗ ในการดํ าเนิ น การจั ดทํา ประชามติต ามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐ ธรรมนู ญ
ใหรัฐอุดหนุนหรือจัดสรรคาใชจายอยางเพียงพอแกคณะกรรมการการเลือกตั้งและหนวยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติที่ตองดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทําประชามติ
แกผูมีสิทธิออกเสียง
ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
ใหหนวยงานของรัฐที่จะจัดทําประชามติรับผิดชอบในคาใชจายในการจัดทําประชามติทั้งหมด เวนแต
คาใชจายของคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
มาตรา ๘ การออกเสียง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
มาตรา ๙ การออกเสียงที่จะถือวามีขอยุติใ นเรื่องที่จัดทําประชามติตองมีผูมาออกเสียง
เปน จํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกิน กวากึ่งหนึ่งของผูมาออกเสียง
ในเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น
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การออกเสี ย งเพื่ อ ให คํ า ปรึ ก ษาแก ค ณะรั ฐ มนตรี ให ถื อ เสี ย งข า งมากของผู ม าออกเสี ย ง
ในการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จัดทําประชามติ
การออกเสียงตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญใหถือจํานวน
คะแนนเสีย งตามที่กฎหมายนั้น บั ญญัติ แต ถากฎหมายดังกลาวมิ ไดบัญญัติจํ านวนคะแนนเสียงไว
ใหนําความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๒
การใหขอมูลและการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทําประชามติ
มาตรา ๑๐ เมื่ อ มี ป ระกาศให มี ก ารออกเสี ย งตามมาตรา ๕ ให ห น ว ยงานของรั ฐ
ที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติตองดําเนิน การใหขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทําประชามติ
แกผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางเพียงพอ
การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทําประชามติ อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อเรื่องที่จะจัดทําประชามติ และเหตุผลความจําเปนที่จะตองจัดใหมีการทําประชามติ
(๒) สาระสําคัญของกิจการในเรื่องที่ทําประชามติ
(๓) ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจการในเรื่องที่ทําประชามติ
(๔) ประมาณการคาใชจายและที่มาของงบประมาณที่จะนํามาใชจายสําหรับกิจการในเรื่อง
ที่ทําประชามติ
(๕) ประโยชนไดเสียที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ทองถิ่นหรือประชาชน รวมทั้งมาตรการ
ปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการพรอมสรุป
เปรียบเทียบขอดีขอเสียดวย
การจัดทําและการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทําประชามติตามวรรคหนึ่งตองมุงให
ประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทําประชามติ และตองไมมีลักษณะเปนการชี้นํา
ใหผูมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับเรื่องที่จะจัดทําประชามตินั้น
ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติประกาศขอมูลที่ตองเผยแพร
ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียง รวมทั้งจัดทําเอกสารเผยแพร
ขอมูลสงใหเจาบานทราบไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันออกเสียง
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นอกจากการเผยแพรขอมูลตามวรรคสี่แลว ใหหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะจัดทํา
ประชามติประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐและสื่อประชาสัมพันธอื่น
เพื่อ เผยแพรขอ มูล เกี่ย วกั บเรื่ องที่จะจัด ทําประชามติใ หผูมี สิท ธิออกเสียงได ทราบอยางกว างขวาง
และทั่วถึง
มาตรา ๑๑ เมื่อมีประกาศกําหนดวันออกเสียงตามมาตรา ๖ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงใหผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมทั้ง
จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเทาเทียมกันทั้งบุคคลฝายที่เห็นชอบและไมเห็นชอบในเรื่อง
ที่จัดทําประชามติ
ใหสถานีวิ ทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศ นของรัฐ จัด สรรเวลาออกอากาศตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หมวด ๓
เขตออกเสียง และหนวยออกเสียง
มาตรา ๑๒ การออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ใหใชเขตจังหวัดเปนเขต
ออกเสี ย ง สํ า หรั บ การออกเสี ย งตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให ใ ช เ ขตออกเสี ย ง
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดเปนเขตออกเสียง
กรณี ใ ช เ ขตจั ง หวั ด เป น เขตออกเสี ย งให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
เป น คณะกรรมการการออกเสี ย งประจํ า เขตออกเสีย งและผู อํา นวยการการเลื อกตั้ งประจํ า จัง หวั ด
เป น ผู อํา นวยการการออกเสี ยงประจํา เขตออกเสี ยง โดยใหมี อํ านาจหน าที่ ในเขตออกเสี ยงตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศกํา หนด รวมทั้ งปฏิบัติ งานอื่ น ที่เกี่ย วของตามที่ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
กรณีมิไดใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง มอบหมายแต ง ตั้ ง คณะกรรมการการออกเสี ย งประจํ า เขตออกเสี ย งไม เ กิ น ห า คน
และผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหนึ่งคน โดยใหมีอํานาจหนาที่ในเขตออกเสียงตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ งประกาศกํา หนด รวมทั้ งปฏิบัติ งานอื่ น ที่เกี่ย วของตามที่ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย
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มาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสี ยงกําหนดหนวยออกเสีย ง
ที่จะพึงมีใ นแตละเขตจังหวัดหรือเขตออกเสียง โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดิน ทางมาใชสิทธิ
ออกเสียงของผูมีสิทธิออกเสียง
การกําหนดหนวยออกเสียงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ใหใ ช เขตหมูบ านเปน เขตของหน วยออกเสียง เวน แตใ นกรณีที่ มีผูมี สิทธิ ออกเสีย ง
จํานวนนอยจะรวมหมูบานที่อยูติดกันตั้งแตสองหมูบานขึ้นไปเปนหนวยออกเสียงเดียวกันก็ได สําหรับ
เขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชเขตชุมชน แนวถนน
ตรอก ซอย คลอง หรือแมน้ํา เปนเขตของหนวยออกเสียงก็ได และ
(๒) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงหนวยละแปดรอยคนเปน ประมาณแตถาเห็น วา
ไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธิออกเสียงอาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียงมากกวาจํานวนดังกลาวก็ได หรือจะกําหนดหนวยออกเสียงเพิ่ม ขึ้น โดยมีจํานวนผูมีสิทธิ
ออกเสียงนอยกวาจํานวนดังกลาวก็ได
ใหดําเนินการประกาศหนวยออกเสียงไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียง โดยใหปดประกาศ
ไว ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ที่วาการอําเภอ สํานักงานเขต ที่วาการกิ่งอําเภอ
สํานักงานเทศบาล ศาลาวาการเมืองพัทยา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใ หญบาน
และเขตชุ ม ชนหนาแน น ที่ เ ห็ น สมควร ในกรณี จํ า เป น อาจให จั ด ทํ า แผนที่ สั ง เขปแสดงเขตของ
หนวยออกเสียงไวดวยก็ได
การเปลี่ยนแปลงเขตของหนวยออกเสียง ใหกระทําไดโดยประกาศกอนวันออกเสียงไมนอยกวา
สิบวัน เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอื่นจะประกาศ
เปลี่ยนแปลงกอนวันออกเสียงนอยกวาสิบวันก็ได และใหนําความในวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๔ ในการกําหนดหนวยออกเสียงตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง กําหนดที่ออกเสียงของแตละหนวยออกเสียงไวดวยและใหนําความในมาตรา ๑๓
วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการประกาศกําหนดที่ออกเสียงและการเปลี่ยนแปลง
ที่ออกเสียง
ที่ออกเสียงตามวรรคหนึ่งตองเปนสถานที่ที่ประชาชนเขาออกไดสะดวก เพื่อการลงคะแนน
ออกเสีย ง มี ค วามเหมาะสม มี ขนาดพอสมควร และควรตั้ งอยูใ นย า นกลางของหนว ยออกเสี ย ง
พรอมทั้งใหมีปายหรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่ออกเสียงไวดวย ตามลักษณะ
ของทองที่และภูมิประเทศในการลงคะแนนออกเสียงของผูมีสิทธิออกเสียง
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ในเขตออกเสียงใดถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียงหรือเพื่อความ
ปลอดภัยของผู มีสิท ธิออกเสี ยง อาจประกาศกํา หนดที่ออกเสี ยงนอกเขตของหนวยออกเสีย งก็ไ ด
แตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยออกเสียงนั้น
หมวด ๔
ผูมีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๑๕ ผูมีสิทธิออกเสียงตองเปนผูมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งและไมมีลักษณะ
ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๖ เมื่อมีประกาศกําหนดวันออกเสียง ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของแตละ
หนวยออกเสียงและปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาว พรอมทั้งประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา ๕
ไว ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ที่วาการอําเภอ สํานักงานเขต ที่วาการกิ่งอําเภอ
สํานักงานเทศบาล ศาลาวาการเมืองพัทยา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการผูใ หญบาน
หรือที่ ทําการชุ ม ชนเมือ ง และที่ออกเสี ยงหรือบริเวณใกล เคีย งกับ ที่ออกเสี ยงในเขตออกเสี ยงนั้ น
ไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียง
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่ม ชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิเลือกตั้ง
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา มาใชบังคับกับการเพิ่มชื่อผูมีสิทธิออกเสียงและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิออกเสียงโดยอนุโลม
ทั้งนี้ โดยใหยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือ
ผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
หมวด ๕
เจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียง
มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งหรือมอบหมายใหผูอํานวยการ
การออกเสี ย งประจํ า เขตออกเสี ย งหรื อ คณะกรรมการการออกเสี ย งประจํ า เขตออกเสี ย งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใดเปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานการออกเสียง
ไดตามสมควร
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มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงตั้งบุคคลเปนเจาพนักงาน
ผูดําเนินการออกเสียง ดังนี้
(๑) ผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียงหนึ่งคน มีหนาที่อํานวยความสะดวกชวยเหลือและ
ใหคําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
รวมทั้งเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
(๒) คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงไมนอยกวาหาคน มีหนาที่เกี่ยวกับการลงคะแนน
ออกเสียงในที่ออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหนวยออกเสียงแตละแหง
ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่น
ทําหนาที่รักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียง
และคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียง ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการใชสิทธิออกเสียงของผูนั้น
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตามมาตรา ๑๘ (๒) ใหประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่ งคนและกรรมการไม นอยกว าสี่ค น ซึ่งแตงตั้ งจากผูมี สิทธิ ออกเสีย งในเขต
ออกเสียงนั้น
ในกรณีที่กรรมการประจําหนวยออกเสียงตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไมถึงหาคนใหคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวย
ออกเสียงใหไดจํานวนตามมาตรา ๑๘ (๒)
ในวันออกเสียง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียงแลวมีกรรมการประจําหนวยออกเสียง
มาปฏิบัติหนาที่ไมถึงหาคน ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงที่อยูในขณะนั้นแตงตั้งผูมีสิทธิ
ออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียงนั้นจนครบหาคน แตถาไมมีกรรมการ
ประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัติหนาที่เลย ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงตั้ง
ผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียงเพื่อปฏิบัติหนาที่ในหนวย
ออกเสียง ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๒๐ นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาที่ของบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
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ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
คาตอบแทนของบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หมวด ๖
หีบบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียงประชามติ
มาตรา ๒๑ ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ งจั ด ให มีหี บ บั ต รออกเสีย งและบั ต รออกเสี ย ง
ประชามติ โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง
ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียงประชามติและวิธีการลงคะแนนในบัตร
ออกเสียงประชามติ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
หมวด ๗
การลงคะแนนออกเสียง และการนับคะแนน
มาตรา ๒๒ การลงคะแนนในบั ต รออกเสี ย งประชามติ ให ผู อ อกเสี ย งทํ า เครื่ อ งหมาย
กากบาทในชองทําเครื่องหมายแสดงความคิดเห็นที่ผูออกเสียงเลือก
มาตรา ๒๓ ในวันออกเสียง ใหเปดการลงคะแนนออกเสียง ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๒๔ ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของหนวยออกเสียงใด
ใหลงคะแนนออกเสียงได ณ หนวยออกเสียงนั้น และใหมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงไดเพียงแหงเดียว
มาตรา ๒๕ ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใ นหนวยออกเสียงอื่น
ที่อยูน อกหนวยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกัน สามารถลงคะแนนออกเสียง
ในหนวยออกเสียงที่ตนตองปฏิบัติหนาที่
มาตรา ๒๖ กรณี ก ารออกเสี ย งทั่ ว ราชอาณาจั ก ร คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี อํ า นาจ
ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียงของผูมีสิทธิซึ่งอยูน อกเขตจังหวัด
ที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียง
หรือผูที่มีถ่นิ ที่อยูนอกราชอาณาจักร รวมทั้งวิธีการนับคะแนน และแจงผลคะแนนการออกเสียงในกรณี
ดังกลาวดวย
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผูมีสิทธิออกเสียงผูใดอยูในจังหวัดอื่นนอกจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียง
หรือมีถิ่นที่อยูนอกราชอาณาจักร หากประสงคจะใชสิทธิออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยูหรือในประเทศ
ที่ตนมีถิ่น ที่อยู ตองมาลงทะเบีย นเพื่อขอใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจัก ร
แลวแตกรณี โดยตองลงทะเบียนกอนวันออกเสียงไมนอยกวาสามสิบวัน
การลงทะเบียน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ ก อ นเริ่ ม เป ด ให มี ก ารออกเสี ย ง ให ค ณะกรรมการประจํ า หน ว ยออกเสี ย ง
นับ จํา นวนบั ตรออกเสีย งประชามติทั้ งหมดของหนว ยออกเสี ยงนั้ น และปด ประกาศจํา นวนบั ต ร
ออกเสี ย งประชามติ ทั้ ง หมดในที่ อ อกเสี ย งไว ใ นที่ เ ป ด เผย เมื่ อ ถึ ง เวลาเป ด การลงคะแนน
ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงเปดหีบบัตรออกเสียงในที่เปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง
ซึ่งอยู ณ ที่ออกเสียงนั้น เห็นวาเปนหีบเปลาและใหปดหีบบัตรออกเสียงตามวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวา
สองคนซึ่งอยูในที่ออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิออกเสียงอยู
ในขณะนั้น
มาตรา ๒๘ ในระหว า งเวลาเป ด การลงคะแนน ให ผู มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งซึ่ ง ประสงค
จะลงคะแนนไปแสดงตนต อกรรมการประจํ า หน วยออกเสีย งโดยแสดงบัต รประจํ า ตัว ประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐที่มีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร
เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลวใหอานชื่อตัว
และชื่อสกุลของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงและให
จดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และชื่อหนวยงานของรัฐ ที่ออกบัตร พรอมทั้งใหกรรมการ
ประจําหนวยออกเสียงจดลําดับที่ใ นบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงที่ตน ขั้วบัตรออกเสียงประชามติ
แลวใหผูมีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเปนหลักฐาน
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด แลวใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบ
บัตรออกเสียงประชามติใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน
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ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมาแสดง
ตนนั้น ไม ใ ชเปน ผู มีชื่อ ในบั ญชีรายชื่ อผูมีสิทธิ ออกเสีย ง ใหค ณะกรรมการประจําหนวยออกเสีย ง
มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปน ผูมีช่ือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
ออกเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงทําบันทึก
คําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวย
ออกเสียงนั้น
มาตรา ๒๙ เพื่อเปนหลักประกันสิทธิใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุในการ
ลงคะแนนออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งหรื อผูซึ่งคณะกรรมการการเลือ กตั้งมอบหมาย
จั ด ให มี ก ารอํ า นวยความสะดวกสํ า หรั บ การลงคะแนนออกเสี ย งของคนพิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ
หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษ หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใตการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง แตการใหความชวยเหลือดังกลาวตองใหคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผูสูงอายุไดลงคะแนนออกเสียงดวยตนเอง ทั้งนี้ การอํานวยความสะดวกนั้นตองเปนไปเพื่อใหมี
การลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ
การอํานวยความสะดวกและการชวยเหลือแกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวย
ออกเสียงประกาศปดการลงคะแนน และงดจายบัตรออกเสียงประชามติแลวใหทําเครื่องหมายในบัตร
ออกเสียงประชามติที่เหลืออยูใหเปนบัตรออกเสียงประชามติที่ใชลงคะแนนออกเสียงไมไดตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด ในกรณีที่มีผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงคจะลงคะแนน
ออกเสียงไดมาอยูในบริเวณที่ออกเสียงแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนออกเสียงที่เหลืออยู แตยังไมได
รับบัตรออกเสียงประชามติใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติใหแก
ผูมาแสดงตนนั้นและเมื่อผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการประจํา
หนวยออกเสียงปดชองใสบัตรออกเสียงประชามติของหีบบัตรออกเสียง และจัดทํารายการเกี่ยวกับ
จํานวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมด จํานวนผูม าแสดงตนและรับบัตรออกเสียงประชามติและ
จํานวนบัตรออกเสียงประชามติที่เหลือ โดยใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงทุกคนลงลายมือชื่อไว
และใหทําสําเนาปดประกาศไว ณ ที่ออกเสียงและใหสงตนฉบับไปเก็บรักษาไวตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๓๑ เมื่อปดการลงคะแนนออกเสียงแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
แตละแหงนับคะแนน ณ ที่ออกเสียงนั้น โดยเปดเผยติดตอกันจนแลวเสร็จ
วิธีการนับคะแนน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๓๒ บัตรออกเสียงประชามติดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชองทําเครื่องหมาย
(๕) บัตรที่มิใชบัตรที่กรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบให
(๖) บัตรที่มีการเขียนขอความหรือถอยคําอื่นใดลงไป
(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวาเปนบัตรเสีย
ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งวา “เสีย”
พรอมทั้งระบุเหตุผ ลวาเปน บัตรเสียตามความในอนุม าตราใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวา
สามคนและหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน แตใหนับรวมเปนจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงดวย
มาตรา ๓๓ เมื่อ นับ คะแนนเสร็ จแลว ให คณะกรรมการประจํ าหนว ยออกเสี ยงนํา บัต ร
ออกเสียงประชามติของผูมาใชสิทธิออกเสียงทั้งหมดใสไวในหีบบัตรออกเสียงพรอมทั้งรายงานผลการ
นับคะแนน แลวปดหีบบัตรออกเสียงจัดสงไปใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนด
มาตรา ๓๔ ในกรณีที่เกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนอยางอื่นที่ทํา
ใหการลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงแหงใดไมสามารถกระทําไดถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวัน
ออกเสียงใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดหนวยออกเสียงใหมใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงสามารถไปลงคะแนนไดโดยสะดวกแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้นและประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นไป
ใชสิทธิอ อกเสีย งที่หนว ยออกเสียงที่ค ณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกํา หนดแทน
แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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หมวด ๘
การประกาศผลการออกเสียง
มาตรา ๓๕ เมื่ อ ได ผ ลการนั บ คะแนนออกเสี ย งประชามติ จ ากที่ อ อกเสี ย งทุ ก แห ง แล ว
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงในราชกิจจา
นุเบกษาโดยเร็ว และหากเปนการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญใหแจงผลไปยัง
นายกรัฐมนตรี
หมวด ๙
การคัดคานการออกเสียง
มาตรา ๓๖ ผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใด เห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียง
นั้น เปน ไปโดยไมสุ จริตและเที่ยงธรรม มีสิ ทธิยื่น คํา คัดคานโดยมีรายละเอียดแหงพฤติ การณหรื อ
หลักฐานที่แ สดงใหเห็น วาการออกเสีย งนั้น ไมถูกต องหรื อไมช อบด วยกฎหมายตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
มาตรา ๓๗ เมื่ อ คณะกรรมการการเลื อกตั้ งได รับ คํ าคั ด คา นแล ว ให ดํ าเนิ น การพิ จ ารณา
สืบสวนสอบสวนเพื่อใหไดขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นไมสุจริต
และเที่ยงธรรม ใหมีคําสั่งใหดําเนินการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ตองไมชากวาสามสิบวัน
นับ แต วั น ออกเสี ยง เวน แตก ารออกเสีย งใหม ใ นหนว ยออกเสี ยงนั้ น จะไม ทํ าใหผ ลการออกเสี ย ง
ของทุกหนวยออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคําสั่งยุติเรื่อง
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรานี้ใหเปนที่สุด
วิธีการยื่นคําคัดคานการออกเสียงและการพิจารณา ใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๑๐
ความผิดและบทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๘ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยมิชอบดวยกฎหมายกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหการ
ออกเสียงไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
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การใชตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายตามวรรคหนึ่งมิใหหมายความ
รวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตองปฏิบัติในตําแหนงหนาที่หรือตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ของเจาหนาที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการออกเสียง
โดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือโทษแกฝายหนึ่งฝายใด
ในกรณีมีหลักฐานอัน ควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น ยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็น วา อาจทําใหการ
ออกเสียงไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ผูใดฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบป
มาตรา ๓๙ ผู ใ ดขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการ
การเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง ผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
กรรมการประจําหนวยออกเสียง คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งแตงตั้งในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวา
จะใชกํ า ลัง ประทุ ษร า ย ผูก ระทํ า ตอ งระวางโทษจํ าคุ ก ไม เ กิน สองป หรือ ปรับ ไมเ กิ น สี่ ห มื่น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวก
พอสมควรตอการไปใชสิทธิออกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใดทําลายบัตรที่มีไวสําหรับการออกเสียงโดยไมมีอํานาจกระทําไดหรือจงใจ
กระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุด หรือเสียหายหรือกระทําการดวยประการใด ๆ
แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท
ถาผูกระทําตามวรรคหนึ่งเปนเจาพนักงานหรือเปนผูมีหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินการออกเสียง
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
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มาตรา ๔๒ ผูใดกระทําการในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียง ดังตอไปนี้
(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอยูแ ลววาตนเปนผูไมมีสิทธิออกเสียงหรือไมมี
สิทธิลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น
(๒) ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง
(๓) นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง
(๔) ทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใดไวที่บัตรออกเสียงประชามติเพื่อใหผูอื่นรูวา
เปน บัต รออกเสีย งประชามติ ของตน หรื อ ใช เครื่อ งมือ หรือ อุป กรณใ ดบัน ทึกภาพบัต รออกเสีย ง
ประชามติที่ตนไดลงคะแนนออกเสียงแลว
(๕) ขัดคําสั่งกรรมการประจําหนวยออกเสียงที่สั่งใหออกไปจากที่ออกเสียงเพราะเหตุที่ผูนั้น
ขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๖) นําบัตรออกเสียงประชามติใสในหีบบัตรออกเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง เพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจาก
ความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรออกเสียงประชามติเพิ่มขึ้นจากความจริง
(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อมิใ หผูมีสิทธิออกเสียงสามารถ
ใชสิทธิไดหรือขัดขวาง หรือหนวงเหนี่ยวมิใหผูมีสิทธิออกเสียงไป ณ ที่ออกเสียง หรือเขาไป ณ ที่ออกเสียง
หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว ภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียง
(๘) กอ ความวุ น วายขึ้ น ในที่ ออกเสี ย ง หรื อ กระทํ าการใดอั น เป น การรบกวนหรื อ เป น
อุปสรรคแกการออกเสียง
ผูกระทําตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผูกระทําตาม (๖) (๗) หรือ (๘) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท
มาตรา ๔๓ ผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
(๑) กอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย
(๒) ให เสนอใหหรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่น
อันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
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(๓) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิ
ออกเสียง ออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง หรือเพื่อใหสําคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียง
หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง
(๔) เปด ทําลาย ทําให เสียหาย ทําใหเปลี่ ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน
นําไป หรือขัดขวางการสงซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียงประชามติ เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
(๕) เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ อันมีผลเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียง
ไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
เพื่อจะไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
(๗) ขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหวางเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันกอนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง
ผูใดกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปและปรับไมเกิน
สองแสนบาท และผูกระทําตาม (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หาป หรือปรับตั้งแต
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด
ไมเกินหาปดวยก็ได
ผูใดกระทําตาม (๗) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผูฝาฝน ตาม (๖) เปน ผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่น ใด
สํา หรับ ตนเองหรื อ ผู อื่น ถ า ไดแ จ งถึ ง การกระทํ า ดัง กลา วต อคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง หรือ ผู ซึ่ ง
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มอบหมายก อ นหรื อ ในวั น ออกเสีย ง ผู นั้ น ไม ต อ งรั บ โทษและไม ต อ ง
ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ผูใดกระทําการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเปนเหตุใหมีการออกเสียงประชามติใหม
ใหผูนั้นตองรับผิดชอบในคาใชจายในการออกเสียงประชามติในคราวถัดไป
มาตรา ๔๔ ผูใ ดเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง
ในระหวางเวลาเจ็ดวันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก

หนา ๑๗
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

มาตรา ๔๕ กรรมการประจํา หนว ยออกเสียงผูใ ดจงใจนับ บัต รออกเสี ยงประชามติ หรื อ
คะแนนในการออกเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ
โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปน
บัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได หรืออานบัตรออกเสียง
ประชามติใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการออกเสียงไมตรงความจริง ตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญ ญัติฉ บับนี้ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ บัญญัติใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

