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พระราชบัญญัติ 
ว�าด�วยการออกเสียงประชามติร�างรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป0นป1ที่ ๗๑ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป0นการสมควรมีกฎหมายว�าด�วยการออกเสียงประชามติร�างรัฐธรรมนูญ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติว�าด�วยการออกเสียง

ประชามติร�างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป0นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ” หมายความว�า คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญตาม

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

“ร�างรัฐธรรมนูญ” หมายความว�า ร�างรัฐธรรมนูญท่ีคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ
จัดทําข้ึนและต�องจัดให�มีการออกเสียง 

“การออกเสียง” หมายความว�า การออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๙/๑ ของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดย
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

“ผู�มีสิทธิออกเสียง” หมายความว�า ผู�มีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งมีคุณสมบัติและไม�
มีลักษณะต�องห�ามตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่ง

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๔ ก/หน�า ๑/๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
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แก�ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก�ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ และตามพระราชบัญญัติน้ี 

“วันออกเสียง” หมายความว�า วันท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดให�
เป0นวันออกเสียงประชามติ 

“เขตออกเสียง” หมายความว�า ท�องท่ีที่กําหนดเป0นเขตออกเสียงประชามติ 
“หน�วยออกเสียง” หมายความว�า ท�องถ่ินท่ีกําหนดให�ทําการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติ 
“ท่ีออกเสียง” หมายความว�า สถานท่ีท่ีกําหนดให�ทําการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติและให�หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดข้ึนโดยรอบท่ีออกเสียงประชามติ 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
 
มาตรา ๔  ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี ให�รัฐอุดหนุนหรือจัดสรร

ค�าใช�จ�ายแก�คณะกรรมการการเลือกต้ังและหน�วยงานของรัฐท่ีมีหน�าท่ีสนับสนุนการออกเสียง 
 
มาตรา ๕  ให�ประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให�

มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือให�
เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖  เ ม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได� รับมอบร�างรัฐธรรมนูญจาก

คณะรัฐมนตรีและในกรณีได�รับมอบประเด็นเพ่ิมเติมจากสภานิติบัญญัติแห�งชาติเพ่ือดําเนินการให�มี
การออกเสียงให�ถือว�าการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกต้ังเป0นการดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีตามมาตรา ๑๐ (๑) แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ี
บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗  บุคคลย�อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร�ความคิดเห็น

เก่ียวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม�ขัดต�อกฎหมาย 
 

หมวด ๑ 
การจัดพิมพMร�างรัฐธรรมนูญ การเผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญ 

และกระบวนการและข้ันตอนการออกเสียง 
   

 
มาตรา ๘  ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห�งชาติมีมติเสนอประเด็นเพ่ือให�คณะกรรมการ

การเลือกต้ังจัดให�มีการออกเสียงเพ่ิมเติม ให�สภานิติบัญญัติแห�งชาติจัดทําคําอธิบายหลักการและ
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เหตุผลของประเด็นดังกล�าวส�งให�แก�คณะกรรมการการเลือกต้ังภายในสิบวันนับแต�วันถัดจากวันท่ีสภา
นิติบัญญัติแห�งชาติเสนอประเด็นเพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๙  เพ่ือประโยชนMในการออกเสียงให�เป0นไปด�วยความเรียบร�อย ให�

คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดพิมพMและเผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญ คําอธิบายสาระสําคัญของร�าง
รัฐธรรมนูญ และประเด็นเพ่ิมเติมพร�อมคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นตามมาตรา ๘ 
รวมท้ังเผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนการออกเสียงให�ประชาชนได�รับทราบเป0นการท่ัวไป  ท้ังน้ี 
ตามรูปแบบ แนวทางและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให�บุคคล
หรือคณะบุคคลคณะหน่ึงหรือหลายคณะดําเนินการเผยแพร�และประชาสัมพันธMและอาจสนับสนุนให�
หน�วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนสามารถดําเนินการเพ่ือเผยแพร�และประชาสัมพันธMหลักเกณฑM 
วิธีการ และกําหนดเวลาในการจัดให�มีการออกเสียงร�างรัฐธรรมนูญ คําอธิบายและสาระสําคัญของร�าง
รัฐธรรมนูญ ประเด็นเพ่ิมเติมพร�อมคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นตามมาตรา ๘ ได�  ท้ังน้ี 
หลักเกณฑMและวิธีการมอบหมายหรือสนับสนุนให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

 
มาตรา ๑๐  ให�คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ และกรรมการ อนุกรรมการ และ

เจ�าหน�าท่ีของคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ ดําเนินการเผยแพร�และประชาสัมพันธMเพ่ือทําความเข�าใจ
ท่ีถูกต�องเก่ียวกับบทบัญญัติและสาระสําคัญของร�างรัฐธรรมนูญให�แก�ประชาชนทราบเป0นการท่ัวไป 

ให�หน�วยงานของรัฐและเจ�าหน�าท่ีของรัฐทุกหน�วย สนับสนุน ให�ความร�วมมือ และ
ช�วยเหลือแก�คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ และกรรมการ อนุกรรมการ และเจ�าหน�าท่ีของ
คณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ตามท่ีคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ
ร�องขอ 

การดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ และกรรมการ อนุกรรมการ 
และเจ�าหน�าท่ีของคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญตามวรรคหน่ึง หรือของหน�วยงานของรัฐและ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐตามวรรคสองไม�ถือว�าเป0นการจูงใจให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไม�ไปใช�สิทธิออกเสียง หรือ
ออกเสียงอย�างใดอย�างหน่ึง หรือไม�ออกเสียง 

ในกรณีท่ีสภานิติบัญญัติแห�งชาติเสนอประเด็นให�คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให�มี
การออกเสียงเพ่ิมเติมตามมาตรา ๘ ให�สภานิติบัญญัติแห�งชาติดําเนินการเผยแพร�และประชาสัมพันธM
เพ่ือทําความเข�าใจท่ีถูกต�องเก่ียวกับสาระสําคัญของประเด็นให�แก�ประชาชนทราบเป0นการท่ัวไป และ
ให�นําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑  ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังดูแลให�การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

การออกเสียงเป0นไปโดยสุจริตและมิให�มีการกระทําท่ีเป0นการฝRาฝSนหรือไม�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
น้ี  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑM และวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๒  ในการเผยแพร�และประชาสัมพันธMตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และการ
แสดงความคิดเห็นตามมาตรา ๑๑ ให�สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนMของรัฐจัดสรร
เวลาออกอากาศตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑMและวิธีการในการออกเสียง 
   

 
ส�วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๑๓  ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังเป0นผู�ดําเนินการจัดและควบคุมการออก
เสียงให�เป0นไปด�วยความสุจริตและเท่ียงธรรม 

คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจแต�งต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลคณะหน่ึงหรือหลาย
คณะเพ่ือทําหน�าท่ีให�ข�อเสนอแนะ ประสาน ให�ความช�วยเหลือ สนับสนุนแก�คณะกรรมการการ
เลือกต้ัง รวมท้ังติดตามให�มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

เพ่ือให�การดําเนินการจัดการออกเสียงเป0นไปด�วยความเรียบร�อย ให�คณะกรรมการ
การเลือกต้ังมีอํานาจออกคําสั่งให�ข�าราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถ่ิน หรือเจ�าหน�าท่ีอ่ืนของรัฐ ปฏิบัติการท้ังหลายอันจําเป0นตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๔  ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันออกเสียงโดยประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๕  การออกเสียงให�ใช�วิธีลงคะแนนโดยตรงและลับ และให�ผู�มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนด�วยวิธีการกากบาทในบัตรออกเสียง 
 

ส�วนท่ี ๒ 
เจ�าพนักงานผู�ดําเนินการออกเสียง 

   
 

มาตรา ๑๖  ในการออกเสียงให�ดําเนินการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป0นผู�อํานวยการการออกเสียงประจํา

เขตออกเสียงหน�าท่ีเก่ียวกับการอํานวยความสะดวกในการออกเสียง และดําเนินกิจการท่ีจําเป0น
เก่ียวกับการออกเสียงให�เป0นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๒) ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป0นคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงมีหน�าท่ีเก่ียวกับการกําหนดหน�วยออกเสียง ท่ีออกเสียง การจัดทําบัญชีรายช่ือผู�มี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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สิทธิออกเสียง การเพ่ิมช่ือ และการถอนช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียง รวมท้ังมีหน�าท่ีในการ
กํากับดูแลการลงคะแนนออกเสียงการนับคะแนนออกเสียง และการประกาศผลการออกเสียง 

กรณีจังหวัดใดไม�มีคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดปฏิบัติหน�าท่ีอยู� ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง โดย
วิธีการสรรหาและระยะเวลาการดํารงตําแหน�งให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด 

เพ่ือประโยชนMในการดําเนินการออกเสียง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจ
แต�งต้ังหรือมอบหมายให�ผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออก
เสียงประจําเขตออกเสียงแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป0นผู�ช�วยเหลือการ
ปฏิบัติงานในการออกเสียงได�ตามสมควร 

การใดท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายให�คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือ
บุคคลซึ่งแต�งต้ังโดยผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงทําหน�าท่ี ซึ่งตามพระราชบัญญัติน้ีกําหนดให�เป0นอํานาจหน�าท่ีของผู�อํานวยการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ให�ถือว�า
ผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
ได�มอบหมายให�คณะอนุกรรมการคณะบุคคล หรือบุคคลดังกล�าวเป0นผู�ดําเนินการแทน  ท้ังน้ี ให�
เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง ผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง หรือ
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กํากับดูแลการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการ 
คณะบุคคล หรือบุคคลผู�ช�วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง และในกรณีท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังเห็นว�าการดําเนินการหรือการสั่งการใดของผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะอนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลผู�ได�รับ
มอบหมายมิได�เป0นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงแก�ไขการดําเนินการหรือการสั่งการน้ันได� 

 
มาตรา ๑๗  ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู� ท่ี

คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย แต�งต้ังบุคคลเป0นเจ�าพนักงาน
ผู�ดําเนินการออกเสียง ดังต�อไปน้ี 

(๑) ผู�อํานวยการประจําหน�วยออกเสียงหน่ึงคน มีหน�าท่ีจัดทําและตรวจสอบเอกสาร
อํานวยความสะดวก ให�คําแนะนําและให�การช�วยเหลือในการปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการประจํา
หน�วยออกเสียงตาม (๒) รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(๒) คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงไม�น�อยกว�าห�าคนประกอบด�วยประธาน
กรรมการหน่ึงคนและกรรมการไม�น�อยกว�าสี่คน ซึ่งแต�งต้ังจากผู�มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงน้ัน มี
หน�าท่ีเก่ียวกับการลงคะแนนออกเสียงในท่ีออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหน�วยออกเสียงแต�
ละแห�ง 

ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออก
เสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย แต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีของรัฐทําหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยและ
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ช�วยเหลือในการปฏิบัติหน�าท่ีของผู�อํานวยการประจําหน�วยออกเสียงตาม (๑) และคณะกรรมการ
ประจําหน�วยออกเสียงตาม (๒) 

ในกรณีท่ีผู�ใดขัดขวางการออกเสียง ให�กรรมการประจําหน�วยออกเสียงมีอํานาจสั่ง
ให�ผู�น้ันออกไปจากท่ีออกเสียงได� แต�ต�องไม�ขัดขวางต�อการใช�สิทธิออกเสียงของผู�น้ัน 

 
มาตรา ๑๘  ในกรณีท่ีกรรมการประจําหน�วยออกเสียงมีจํานวนไม�ครบตามมาตรา 

๑๗ (๒) ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงมอบหมาย แต�งต้ังผู�มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงน้ันเป0นกรรมการประจําหน�วย
ออกเสียงให�ได�ครบจํานวน 

ในวันออกเสียง ถ�าถึงเวลาเปTดการลงคะแนนออกเสียงแล�วมีกรรมการประจําหน�วย
ออกเสียงมาปฏิบัติหน�าท่ีไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึงก็ให�ปฏิบัติหน�าท่ีได� และให�กรรมการประจําหน�วยออก
เสียงท่ีอยู�ในขณะน้ันแต�งต้ังเพ่ิมเติมให�ครบจํานวนก�อนการนับคะแนนออกเสียง หากกรณีมีจํานวนไม�
ถึงก่ึงหน่ึงให�กรรมการประจําหน�วยออกเสียงท่ีอยู�ในขณะน้ันแต�งต้ังผู�มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียง
น้ันเป0นกรรมการประจําหน�วยออกเสียงให�มีจํานวนไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง และให�แต�งต้ังเพ่ิมเติมให�ครบ
จํานวนก�อนการนับคะแนนออกเสียง 

ในกรณีท่ีไม�มีกรรมการประจําหน�วยออกเสียงมาปฏิบัติหน�าท่ีเลย ให�คณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย 
แต�งต้ังบุคคลเป0นกรรมการประจําหน�วยออกเสียงเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในหน�วยออกเสียง 

 
มาตรา ๑๙  นอกจากท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติน้ี ให�คณะกรรมการการเลือกต้ัง

มีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผู�อํานวยการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผู�อํานวยการประจําหน�วยออกเสียง คณะกรรมการประจําหน�วย
ออกเสียง เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยหรือผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังให�ช�วยเหลือการปฏิบัติงานในการออก
เสียงรวมท้ังให�มีอํานาจมอบหมายให�ผู�ว�าราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝRายปกครองหรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีหน�าท่ีรักษาความสงบเรียบร�อยและความ
ปลอดภัยในการออกเสียง 

 
มาตรา ๒๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให�บุคคลดังต�อไปน้ีเป0นเจ�า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
(๑) กรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
(๒) ผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียงประจํา

เขตออกเสียง ผู�อํานวยการประจําหน�วยออกเสียง กรรมการประจําหน�วยออกเสียง เจ�าหน�าท่ีรักษา
ความปลอดภัยและผู�ที่ได�รับแต�งต้ังให�ช�วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง 

สําหรับบุคคลตาม (๒) ให�เป0นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต�วันท่ี
ได�รับการแต�งต้ังจนสิ้นสุดแห�งการงานในหน�าท่ี 

 
มาตรา ๒๑  ค�าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา ๒๐ (๒) ให� เป0นไปตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
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ส�วนท่ี ๓ 

เขตออกเสียงและหน�วยออกเสียง 
   

 
มาตรา ๒๒  การออกเสียงให�ใช�เขตจังหวัดเป0นเขตออกเสียง 
 
มาตรา ๒๓  เ ม่ือมีการประกาศกําหนดวันออกเสียงตามมาตรา ๑๔ ให�

คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงมอบหมายกําหนดหน�วยออกเสียงท่ีจะพึงมีในแต�ละเขตออกเสียง โดยคํานึงถึงความสะดวกใน
การเดินทางมาใช�สิทธิออกเสียงของผู�มีสิทธิออกเสียง 

การกําหนดหน�วยออกเสียงตามวรรคหน่ึง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑMดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�ใช�เขตหมู�บ�านเป0นเขตของหน�วยออกเสียง เว�นแต�ในกรณีท่ีมีผู�มีสิทธิออกเสียง

จํานวนน�อยจะรวมหมู�บ�านท่ีอยู�ติดกันต้ังแต�สองหมู�บ�านข้ึนไปเป0นหน�วยออกเสียงเดียวกันก็ได� สําหรับ
ในเขตเทศบาลเขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน�น อาจกําหนดให�ใช�เขต
ชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง หรือแม�นํ้า เป0นเขตของหน�วยออกเสียงก็ได� และ 

(๒) ให�ถือเกณฑMจํานวนผู�มีสิทธิออกเสียงหน�วยละแปดร�อยคนเป0นประมาณ แต�ถ�า
เห็นว�าไม�เป0นการสะดวกหรือไม�ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู�มีสิทธิออกเสียง อาจกําหนดจํานวน
ผู�มีสิทธิออกเสียงมากกว�าจํานวนดังกล�าวก็ได� หรือจะกําหนดหน�วยออกเสียงเพ่ิมข้ึนโดยให�มีจํานวนผู�
มีสิทธิออกเสียงน�อยกว�าจํานวนดังกล�าวก็ได� 

ให�ดําเนินการประกาศหน�วยออกเสียงไม�น�อยกว�าย่ีสิบวันก�อนวันออกเสียง โดยให�
ปTดประกาศไว� ณ ท่ีออกเสียงหรือบริเวณใกล�เคียงกับท่ีออกเสียง 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน�วยออกเสียง ให�กระทําได�โดยประกาศก�อนวันออกเสียง
ไม�น�อยกว�าสิบวัน เว�นแต�กรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป0นอย�างอ่ืน จะ
ประกาศเปลี่ยนแปลงก�อนวันออกเสียงน�อยกว�าสิบวันก็ได� และให�นําความในวรรคสามมาใช�บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๒๔  ในการกําหนดหน�วยออกเสียงตามมาตรา ๒๓ ให�คณะกรรมการการ

ออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย 
กําหนดท่ีออกเสียงของแต�ละหน�วยออกเสียงไว�ด�วย และให�นําความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

ท่ีออกเสียงตามวรรคหน่ึง ต�องเป0นสถานท่ีท่ีประชาชนเข�าออกได�สะดวก เพ่ือการ
ลงคะแนนออกเสียงมีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรต้ังอยู�ในย�านกลางของหน�วยออก
เสียง พร�อมท้ังให�มีปUายหรือเคร่ืองหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีออกเสียงไว�ด�วย ตาม
ลักษณะของท�องท่ีและภูมิประเทศในการลงคะแนนออกเสียงของผู�มีสิทธิออกเสียง 

ในท�องท่ีใดถ�าเห็นว�าจะเป0นการอํานวยความสะดวกแก�ผู�มีสิทธิออกเสียง หรือเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู�มีสิทธิออกเสียง อาจประกาศกําหนดท่ีออกเสียงนอกเขตของหน�วยออกเสียงก็ได� 
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แต�ต�องอยู�ในบริเวณใกล�เคียงกับหน�วยออกเสียงน้ันหรือในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุจําเป0นอย�างอ่ืนก�อนวันออกเสียง ให�ประกาศเปลี่ยนแปลงท่ีออกเสียงได� 

 
ส�วนท่ี ๔ 

ผู�มีสิทธิออกเสยีง และบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียง 
   

 
มาตรา ๒๕  บุคคลผู�มีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี เป0นผู�มีสิทธิออกเสียง 
(๑) มีสัญชาติไทย แต�บุคคลผู�มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต�องได�สัญชาติไทย

มาแล�วไม�น�อยกว�าห�าป1 
(๒) มีอายุไม�ตํ่ากว�าสิบแปดป1บริบูรณMในวันออกเสียง และ 
(๓) มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านในเขตออกเสียงมาแล�วเป0นเวลาไม�น�อยกว�าเก�าสิบวันนับ

ถึงวันออกเสียงผู�มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู�นอกเขตออกเสียงท่ีตนมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�าน หรือมีช่ืออยู�ใน
ทะเบียนบ�านในเขตออกเสียงเป0นเวลาน�อยกว�าเก�าสิบวันนับถึงวันออกเสียง ย�อมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๔๒ 

ให�ผู�มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ซึ่งเป0นคนพิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู�สูงอายุย�อมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง 

 
มาตรา ๒๖  บุคคลผู�มีลักษณะดังต�อไปน้ี ในวันออกเสียงเป0นบุคคลต�องห�ามมิให�ใช�

สิทธิออกเสียง 
(๑) เป0นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) อยู�ในระหว�างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
(๓) ต�องคุมขังอยู�โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด�วยกฎหมาย 
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟ4WนเฟSอนไม�สมประกอบ 
 
มาตรา ๒๗  เ ม่ือมีการประกาศกําหนดวันออกเสียงตามมาตรา ๑๔ ให�

คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงมอบหมายจัดทําบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงของแต�ละหน�วยออกเสียง และปTดประกาศไว� ณ ท่ี
ออกเสียงไม�น�อยกว�าย่ีสิบวันก�อนวันออกเสียงและให�แจ�งรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ�านไปยัง
เจ�าบ�านให�ทราบก�อนวันออกเสียงไม�น�อยกว�าสิบห�าวันด�วย 

ภายหลังการประกาศบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียง หากปรากฏว�าบัญชีรายช่ือผู�มี
สิทธิออกเสียงไม�ถูกต�องหรือมีความผิดพลาดให�ผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงรายงาน
ต�อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงโดยเร็ว ถ�าคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงเห็นว�ากรณีดังกล�าวเป0นความจริง ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมี
คําสั่งให�แก�ไขให�ถูกต�องโดยต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จก�อนวันออกเสียงไม�น�อยกว�าสิบวัน 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิออกเสียงหรือเจ�าบ�านผู�ใดเห็นว�าตนหรือผู�มีช่ืออยู�ใน

ทะเบียนบ�านของตนไม�มีรายช่ืออยู�ในบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงแห�งหน�วยออกเสียงท่ีตนหรือผู�น้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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สมควรมีช่ือเป0นผู�มีสิทธิออกเสียงในหน�วยออกเสียงน้ัน มีสิทธิย่ืนคําร�องขอเพ่ิมช่ือต�อคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย 
ก�อนวันออกเสียงไม�น�อยกว�าสิบวัน 

เม่ือได�รับคําร�องตามวรรคหน่ึงแล�ว ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย ตรวจสอบหลักฐาน และถ�า
เห็นว�าผู�ย่ืนคําร�องหรือผู�มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านเป0นผู�มีสิทธิออกเสียง ให�มีคําสั่งเพ่ิมช่ือลงในบัญชี
รายช่ือผู� มีสิทธิออกเสียงโดยเร็วถ�าคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู� ท่ี
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย เห็นว�าผู� ย่ืนคําร�องหรือผู�มีช่ืออยู�ใน
ทะเบียนบ�านเป0นผู�ไม�มีสิทธิออกเสียง ก็ให�มีคําสั่งยกคําร�องและแจ�งให�ผู�ย่ืนคําร�องทราบภายในสามวัน
นับแต�วันท่ีได�รับคําร�องโดยแสดงเหตุผลไว�ด�วย 

 
มาตรา ๒๙  ก�อนวันออกเสียงไม�น�อยกว�าสิบวัน ผู�มีสิทธิออกเสียงมีสิทธิย่ืนคําร�อง

ต�อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงมอบหมาย เม่ือเห็นว�าในบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงท่ีได�ประกาศตามมาตรา ๒๗ มีช่ือผู�ซึ่ง
ไม�มีสิทธิออกเสียง เพ่ือให�ถอนช่ือผู�ซึ่งไม�มีสิทธิออกเสียงน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียง 

เม่ือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออก
เสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย พิจารณาแล�วเห็นว�าสมควรสั่งถอนช่ือผู�ซึ่งไม�มีสิทธิออกเสียงออก
จากบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงหรือสมควรยกคําร�อง ก็ให�มีคําสั่งถอนช่ือผู�น้ันหรือยกคําร�อง แล�วแต�
กรณี และให�แจ�งคําสั่งให�ผู�ร�องน้ันทราบ 

ถ�าเจ�าบ�านผู�ใดเห็นว�าในบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงปรากฏช่ือบุคคลอ่ืนอยู�ใน
ทะเบียนบ�านของตนโดยท่ีบุคคลน้ันมิได�มีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านดังกล�าวจริง เม่ือเจ�าบ�านนําหลักฐาน
ทะเบียนบ�านมาแสดงว�าไม�มีช่ือบุคคลน้ัน ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ี
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย มีคําสั่งถอนช่ือบุคคลน้ันออกจากบัญชี
รายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียง 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีท่ีมีการฟUองคดีเพ่ือขอให�เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังบุคคลใดบุคคล

หน่ึงและศาลมีคําพิพากษาให�เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของบุคคลน้ันแม�คําพิพากษายังไม�ถึงท่ีสุดก็ตาม 
เม่ือได�มีการประกาศบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงแล�ว ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงถอนช่ือผู�ซึ่งถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังโดยการขีดช่ือบุคคลน้ันออกจากบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิ
ออกเสียง 

 
ส�วนท่ี ๕ 

การลงคะแนนออกเสียง 
   

 
มาตรา ๓๑  การลงคะแนนออกเสียงให�กระทําได�โดยวิธีการลงคะแนนด�วยบัตรออก

เสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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หลักเกณฑMและวิธีการลงคะแนนออกเสียงให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
การเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  หีบบัตรออกเสียงต�องกําหนดให�สามารถมองเห็นภายในได�ง�าย 
ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียงให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนด 
 
มาตรา ๓๓  บัตรออกเสียงให�มีลักษณะตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด 
ในกรณีที่มีการออกเสียงมากกว�าหน่ึงประเด็น ให�กําหนดในบัตรออกเสียงเดียวกัน 
 
มาตรา ๓๔  ในวันออกเสียงให�เปTดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต�เวลา ๐๘.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๓๕  ก�อนเร่ิมเปTดให�มีการลงคะแนนออกเสียง ให�คณะกรรมการประจํา

หน�วยออกเสียงนับจํานวนบัตรออกเสียงท้ังหมดของหน�วยออกเสียงน้ัน และปTดประกาศจํานวนบัตร
ออกเสียงไว�ในท่ีเปTดเผย  ท้ังน้ี การเปTดให�มีการลงคะแนนออกเสียง และข้ันตอนและวิธีการลงคะแนน
ออกเสียง ให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๓๖  ในระหว�างเวลาเปTดการลงคะแนนออกเสียง ให�ผู�มีสิทธิออกเสียงซึ่ง

ประสงคMจะลงคะแนนออกเสียงไปแสดงตนต�อกรรมการประจําหน�วยออกเสียง โดยแสดงบัตร
ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ 
หรือหน�วยงานของรัฐท่ีมีรูปถ�ายสามารถแสดงตนได�และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู�ถือบัตร 

หลักเกณฑMและวิธีแสดงตนเพ่ือลงคะแนนใช�สิทธิออกเสียงให�เป0นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ผู�มีสิทธิออกเสียงซึ่งมีช่ืออยู�ในบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงของหน�วย

ออกเสียงใดให�ลงคะแนนออกเสียงได� ณ ท่ีออกเสียงของหน�วยออกเสียงน้ัน และให�มีสิทธิลงคะแนน
ออกเสียงได�เพียงแห�งเดียว 

 
มาตรา ๓๘  ผู�มีสิทธิออกเสียงซึ่งได�รับการแต�งต้ังให�ปฏิบัติหน�าท่ีในหน�วยออกเสียง

อ่ืนท่ีอยู�นอกหน�วยออกเสียงท่ีตนมีสิทธิออกเสียง สามารถลงคะแนนออกเสียงในหน�วยออกเสียงท่ีตน
ต�องปฏิบัติหน�าท่ี 

 
มาตรา ๓๙  เพ่ือเป0นการอํานวยความสะดวกให�แก�คนพิการหรือทุพพลภาพหรือ

ผู�สูงอายุในการลงคะแนนออกเสียง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
มอบหมายจัดให�มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือผู�สูงอายุไว�เป0นพิเศษ หรือจัดให�มีการช�วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใต�การกํากับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ดูแลของคณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียง แต�การให�ความช�วยเหลือดังกล�าวต�องให�คนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือผู�สูงอายุได�ลงคะแนนออกเสียงด�วยตนเอง เว�นแต�ลักษณะทางกายภาพทําให�คนพิการ
หรือทุพพลภาพหรือผู�สูงอายุไม�สามารถทําเคร่ืองหมายลงในบัตรออกเสียงได� ให�บุคคลอ่ืนหรือ
กรรมการประจําหน�วยออกเสียงเป0นผู�กระทําการแทนโดยความยินยอมและเป0นไปตามเจตนาของคน
พิการหรือทุพพลภาพหรือผู�สูงอายุน้ัน  ท้ังน้ี ให�ถือเป0นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นสมควร อาจกําหนดให�มีการจัดท่ีออกเสียง
สําหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู�สูงอายุเป0นกรณีพิเศษ โดยจัดให�คนพิการหรือทุพพลภาพหรือ
ผู�สูงอายุได�ลงทะเบียนเพ่ือขอใช�สิทธิออกเสียง ณ สถานท่ีดังกล�าว และเม่ือได�ลงทะเบียนแล�ว ให�หมด
สิทธิออกเสียงในหน�วยออกเสียงท่ีตนมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�าน 

การอํานวยความสะดวกและการลงคะแนนออกเสียงแทนตามวรรคหน่ึง รวมท้ังการ
อํานวยความสะดวกโดยการจัดท่ีออกเสียงเป0นกรณีพิเศษและการลงทะเบียนเพ่ือขอใช�สิทธิตามวรรค
สอง ให�เป0นไปตามหลักเกณฑMและวิธีการตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือถึงกําหนดเวลาปTดการลงคะแนนออกเสียง ให�คณะกรรมการประจํา

หน�วยออกเสียงประกาศปTดการลงคะแนนและงดจ�ายบัตรออกเสียง แล�วให�ทําเคร่ืองหมายในบัตรออก
เสียงท่ีเหลืออยู�ให�เป0นบัตรออกเสียงท่ีใช�ลงคะแนนออกเสียงมิได� ในกรณีท่ีมีผู�มีสิทธิออกเสียงซึ่ง
ประสงคMจะลงคะแนนออกเสียงได�มาอยู�ในบริเวณท่ีออกเสียงแล�วก�อนเวลาปTดการลงคะแนนออกเสียง
เหลืออยู�แต�ยังไม�ได�รับบัตรออกเสียงให�คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงให�แก�ผู�
มาแสดงตนน้ันและเม่ือผู�มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแล�ว ให�คณะกรรมการประจํา
หน�วยออกเสียงปTดช�องใส�บัตรออกเสียงของหีบบัตรออกเสียงและจัดทํารายการเก่ียวกับจํานวนบัตร
ออกเสียงท้ังหมด จํานวนผู�มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียง และจํานวนบัตรออกเสียงท่ีเหลือ 

หลักเกณฑMและวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงให�เป0นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีการลงคะแนนออกเสียงในหน�วยออกเสียงแห�งใดไม�สามารถ

กระทําได�เน่ืองจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป0นอย�างอ่ืนให�คณะกรรมการ
ประจําหน�วยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนออกเสียงในหน�วยออกเสียงน้ัน แล�วรายงานต�อ
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง เพ่ือให�รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังโดยเร็ว 

ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันลงคะแนนออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียง
น้ันโดยเร็วเว�นแต�คณะกรรมการการเลือกต้ังจะเห็นว�าจํานวนผู�มีสิทธิออกเสียงของหน�วยออกเสียงท่ีมี
กรณีตามวรรคหน่ึงไม�เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจไม�จัดให�มีการ
ลงคะแนนออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงน้ันก็ได� 

 
ส�วนท่ี ๖ 

การลงคะแนนออกเสียงสําหรับผู�มีสทิธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๔๒  ภายใต�บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ผู�มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู�นอกเขตออก
เสียงท่ีตนมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�าน หรือมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านในเขตออกเสียงเป0นเวลาน�อยกว�าเก�า
สิบวันนับถึงวันออกเสียง หากประสงคMจะขอใช�สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดท่ีตนอยู� ให�ย่ืนคําขอ
ลงทะเบียนก�อนวันออกเสียงอย�างน�อยสามสิบวันและให�หมดสิทธิลงคะแนนในหน�วยออกเสียงท่ีตนมี
ช่ืออยู�ในบัญชีผู�มีสิทธิออกเสียงของหน�วยออกเสียงน้ัน เว�นแต�จะได�แจ�งเปลี่ยนแปลงก�อนวันออกเสียง
ไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

หลักเกณฑMและวิธีการการลงทะเบียน การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนน
ออกเสียงตามวรรคหน่ึงให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
ส�วนท่ี ๗ 

การนับคะแนนออกเสียง 
   

 
มาตรา ๔๓  เม่ือเสร็จสิ้นการลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๓๔ แล�ว ให�

คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงดําเนินการนับคะแนนออกเสียงจากบัตรออกเสียง ของแต�ละ
หน�วยออกเสียงโดยให�กระทํา ณ ท่ีออกเสียงของแต�ละหน�วยออกเสียงและให�กระทําโดยเปTดเผย ห�าม
มิให�เลื่อนหรือประวิงเวลาการนับคะแนนออกเสียง 

หลักเกณฑMและวิธีการการนับคะแนนออกเสียงจากบัตรออกเสียงให�เป0นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๔๔  ถ�าการนับคะแนนออกเสียง ณ ท่ีออกเสียงใดไม�สามารถกระทําได�

หรือไม�สามารถนับคะแนนออกเสียงได�จนเสร็จสิ้น อันเน่ืองจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุจําเป0นอย�างอ่ืน หรือด�วยความจําเป0นตามสภาพท่ีอาจมีผลต�อความปลอดภัย ให�
คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงประกาศงดการนับคะแนนออกเสียงสําหรับหน�วยออกเสียงน้ัน 
แล�วรายงานต�อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง เพ่ือรายงานให�คณะกรรมการการ
เลือกต้ังทราบโดยเร็ว และให�คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีนับคะแนนออก
เสียงต�อไปโดยเร็ว  ท้ังน้ี การเก็บรักษาบัตรออกเสียงหีบบัตรออกเสียง และเอกสารเก่ียวกับการออก
เสียง รวมท้ังวิธีการนับคะแนนออกเสียงใหม�ให�เป0นไปตามหลักเกณฑMและวิธีการตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

เม่ือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได�รับรายงานตามวรรคหน่ึง
แล�วพบว�ามีบัตรออกเสียงท่ีได� มีการลงคะแนนออกเสียงแล�วชํารุดหรือสูญหายให�รายงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งให�มีการลงคะแนนออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงน้ัน 

ในกรณีน้ีถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว�า จํานวนบัตรออกเสียงหรือจํานวนผู�มา
แสดงตนใช�สิทธิออกเสียงของหน�วยออกเสียงท่ีไม�สามารถนับคะแนนออกเสียงได�ไม�เปลี่ยนแปลงผล
การออกเสียงคณะกรรมการการเลือกต้ังอาจไม�สั่งนับคะแนนออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงน้ันก็ได� 

 
มาตรา ๔๕  ลักษณะบัตรออกเสียงดังต�อไปน้ีให�ถือเป0นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๒) บัตรท่ีมิใช�บัตรซึ่งกรรมการประจําหน�วยออกเสียงมอบให� 
(๓) บัตรท่ีมิได�ทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียง 
(๔) บัตรท่ีมีการเขียนข�อความหรือถ�อยคําอ่ืนลงไป 
(๕) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายกากบาท 
(๖) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช�อง “ทําเคร่ืองหมาย” 
(๗) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายเป0นท่ีสังเกต เว�นแต�เป0นการกระทําตามอํานาจหน�าท่ี 
(๘) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนออกเสียงในช�อง “ทําเคร่ืองหมาย” เกินกว�า

หน่ึงเคร่ืองหมาย 
(๙) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดว�าเป0นบัตรเสีย 
บัตรเสียตามวรรคหน่ึงมิให�นับเป0นคะแนนออกเสียง 
 
มาตรา ๔๖  กรณีท่ีมีการออกเสียงมากกว�าหน่ึงประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกันให�

บัตรออกเสียงท่ีมีลักษณะดังต�อไปน้ีเป0นบัตรเสียท้ังฉบับและมิให�นับเป0นคะแนนออกเสียง 
(๑) บัตรออกเสียงท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) (๔) หรือ (๗) 
(๒) บัตรออกเสียงท่ีมีลักษณะตามมาตรา ๔๕ (๓) (๕) (๖) (๘) หรือ (๙) ในทุก

ประเด็น 
ในกรณีที่มิใช�บัตรเสียท้ังฉบับตามวรรคหน่ึงให�วินิจฉัยบัตรออกเสียงเป0นรายประเด็น 

ท้ังน้ีลักษณะประเด็นเสียให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
 
มาตรา ๔๗  เ ม่ือการนับคะแนนออกเสียง ณ ท่ีออกเสียงเสร็จสิ้นแล�ว ให�

คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงรายงานผลการนับคะแนนออกเสียง จํานวนบัตรออกเสียงท่ีมีอยู�
ท้ังหมด จํานวนบัตรออกเสียงท่ีใช� และจํานวนบัตรออกเสียงท่ีเหลือจากการลงคะแนนออกเสียงของ
หน�วยออกเสียงน้ัน  ท้ังน้ี ให�กระทําโดยเปTดเผยและรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงต�อ
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงโดยเร็ว 

เพ่ือประโยชนMแก�การติดตามผลการออกเสียงต�อสาธารณะด�วยความรวดเร็ว 
คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจดําเนินการให�มีการรายงานผลการออกเสียงอย�างไม�เป0นทางการได� แต�
เม่ือแสดงผลการออกเสียงถึงร�อยละเก�าสิบห�าของจํานวนหน�วยออกเสียงให�หยุดการแสดงผลการออก
เสียงต�อสาธารณะ 

หลักเกณฑMและวิธีการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให�เป0นไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีผลการนับคะแนนออกเสียงปรากฏว�าจํานวนผู�มาใช�สิทธิออก

เสียงไม�ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงท่ีใช�ลงคะแนนออกเสียง ให�คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียง
ดําเนินการตรวจสอบ ถ�าผลการนับคะแนนออกเสียงยังไม�ตรงกันอีกให�รายงานคณะกรรมการการออก
เสียงประจําเขตออกเสียงพร�อมเหตุผล และนําส�งหีบบัตรออกเสียงพร�อมวัสดุอุปกรณMการออกเสียงแก�
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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เม่ือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได�รับรายงานตามวรรคหน่ึง ให�
รายงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาสั่งให�มีการนับคะแนนออกเสียงใหม�หรือสั่งให�มีการ
ลงคะแนนออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงน้ัน แต�ถ�าคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว�าจํานวนผู�มา
แสดงตนของหน�วยออกเสียงน้ันไม�เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจไม�สั่ง
ให�มีการนับคะแนนออกเสียงใหม�หรือไม�สั่งให�มีการลงคะแนนออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงน้ันก็ได� 

 
ส�วนท่ี ๘ 

การคัดค�านการออกเสียง 
   

 
มาตรา ๔๙  เม่ือสิ้นสุดระยะเวลาออกเสียงตามมาตรา ๓๔ หากผู�มาใช�สิทธิออก

เสียงจํานวนไม�น�อยกว�าห�าสิบคนในหน�วยออกเสียงใด เห็นว�าการออกเสียงในหน�วยออกเสียงน้ัน
เป0นไปโดยไม�สุจริตและเท่ียงธรรม ให� มีสิทธิ ย่ืนคําร�องคัดค�านพร�อมท้ังแสดงหลักฐานต�อ
คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู�ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย ภายในย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแต�
การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได�รับคําร�องคัดค�านแล�ว ให�ดําเนินการ

ไต�สวนและแสวงหาหลักฐานท้ังปวงเพ่ือให�ได�ข�อเท็จจริงโดยพลัน ถ�าเห็นว�าการออกเสียงในหน�วยออก
เสียงน้ันไม�สุจริตและเท่ียงธรรม ให�มีคําสั่งให�ดําเนินการออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงน้ัน  ท้ังน้ี ต�อง
ไม�ช�ากว�าสามสิบวันนับแต�วันออกเสียง เว�นแต�การออกเสียงใหม�จะไม�ทําให�ผลการออกเสียง
เปลี่ยนแปลงไปให�คณะกรรมการการเลือกต้ังมีคําสั่งยกคําร�องคัดค�านน้ันเสีย 

การไต�สวนคําร�องคัดค�านตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให�
หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส�วนท�องถ่ิน และเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงาน
ดังกล�าว เจ�าหน�าท่ีอ่ืนของรัฐ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใด มีหนังสือช้ีแจง
ข�อเท็จจริง หรือมาให�ถ�อยคํา หรือส�งเอกสาร หลักฐานหรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องในการไต�สวน
ได� ซึ่งการปฏิบัติหน�าท่ีดังกล�าว คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมอบหมายให�บุคคลใดดําเนินการแทน
ก็ได� 

หลักเกณฑMและวิธีการการพิจารณาคําร�องคัดค�าน และการไต�สวนและแสวงหา
หลักฐานตามวรรคหน่ึงให�เป0นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
ส�วนท่ี ๙ 

การประกาศผลการออกเสียง 
   

 
มาตรา ๕๑  ให�คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง รวมผลคะแนน

ออกเสียงจากทุกหน�วยออกเสียงภายในเขตออกเสียงและท่ีออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพ่ือรายงานผล
การรวมคะแนนออกเสียงให�คณะกรรมการการเลือกต้ังทราบโดยเร็ว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๕๒  เม่ือพ�นระยะเวลาคัดค�านตามมาตรา ๔๙ และคณะกรรมการการ
เลือกต้ังได�รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงจากหน�วยออกเสียงทุกหน�วยท้ังประเทศ และหากไม�
มีการร�องคัดค�านให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผู�มาใช�สิทธิออก
เสียง แล�วให�รายงานนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนออกเสียงในหน�วย

ออกเสียงใดไม�สามารถกระทําได� เน่ืองจากมีเหตุตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือปรากฏว�า
จํานวนผู�มาใช�สิทธิออกเสียงไม�ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงท่ีใช�ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๔๘ 
หรือมีการคัดค�านการออกเสียงตามมาตรา ๔๙ และคณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว�ากรณีดังกล�าวไม�
เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง ให�คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผู�มา
ใช�สิทธิออกเสียงแล�วรายงานต�อนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนออกเสียงในหน�วย

ออกเสียงใดไม�สามารถกระทําได� เน่ืองจากมีเหตุตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือปรากฏว�า
จํานวนผู�มาใช�สิทธิออกเสียงไม�ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงท่ีใช�ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๔๘ 
หรือมีการคัดค�านการออกเสียงตามมาตรา ๔๙ และคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันลงคะแนน
ออกเสียงใหม�ตามมาตรา ๔๑ หรือมีคําสั่งให�ดําเนินการออกเสียงใหม�ตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ หรือ
มาตรา ๕๐ ห�ามมิให�ผู�ใดเผยแพร�ผลการลงคะแนนออกเสียงของคณะกรรมการการเลือกต้ัง ก�อนเวลา
ท่ีมีการประกาศผลการออกเสียงตามมาตรา ๕๒ 

ผู�ใดฝRาฝSนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให�ถือว�าผู�น้ันกระทําการอันเป0นการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรา ๕๗ 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมการออกเสียงและบทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๕  ห�ามมิให�กรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ผู� อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด อนุกรรมการ 
ผู� อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 
ผู�อํานวยการประจําหน�วยออกเสียงกรรมการประจําหน�วยออกเสียง เจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัย 
หรือผู�ท่ีได�รับแต�งต้ังให�ช�วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง จงใจไม�ปฏิบัติตามหน�าท่ี ทุจริตต�อ
หน�าท่ี หรือกระทําการอ่ืนใดเพ่ือขัดขวางมิให�การเป0นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง
ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหน�าท่ีตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ
คําสั่งของคณะกรรมการการเลือกต้ัง และได�กระทําโดยสุจริตย�อมได�รับความคุ�มครอง ไม�ต�องรับผิดท้ัง
ทางแพ�งทางอาญาหรือทางปกครอง 

ผู�ใดฝRาฝSนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป1ถึงสิบป1 และ
ปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป1 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๕๖  ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐใช�ตําแหน�งหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีท่ีได�รับ

มอบหมายตามพระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบด�วยกฎหมาย กระทําการใด ๆ อันเป0นเหตุให�การออกเสียง
ไม�เป0นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การใช�ตําแหน�งหน�าท่ีหรือปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบด�วยกฎหมายตามวรรคหน่ึง มิให�
หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน�าท่ีตามปกติท่ีพึงต�องปฏิบัติในตําแหน�งหน�าท่ีหรือตามหน�าท่ีท่ีได�รับ
มอบหมายของเจ�าหน�าท่ีของรัฐน้ัน หรือการแนะนําหรือช�วยเหลือในการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับการ
ออกเสียง โดยมิได�เก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ี แม�ว�าการกระทําจะเป0นคุณหรือโทษแก�ฝRายหน่ึงฝRายใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือได�ว�ามีการฝRาฝSนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง ให�
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น้ันยุติหรือระงับการกระทําใดท่ีเห็นว�าอาจ
ทําให�การออกเสียงไม�เป0นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ผู�ใดฝRาฝSนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป1ถึง
สิบป1และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป1 

 
มาตรา ๕๗  ผู�ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการ

การเลือกต้ังคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ผู�อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการ
ประจําหน�วยออกเสียง กรรมการประจําหน�วยออกเสียง คณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู�อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการ
ออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต�งต้ังในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน
หน่ึงป1 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ�าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ได�กระทําโดยใช�กําลังประทุษร�ายหรือขู�
เข็ญว�าจะใช�กําลังประทุษร�าย ผู�กระทําต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองป1 หรือปรับไม�เกินสี่หม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๘  ผู�บังคับบัญชาหรือนายจ�างผู�ใดขัดขวางหรือหน�วงเหน่ียวหรือไม�ให�ความ

สะดวกพอสมควรต�อการไปใช�สิทธิออกเสียงของผู�ใต�บังคับบัญชาหรือลูกจ�าง แล�วแต�กรณี ต�องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินสองป1 หรือปรับไม�เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผู�ใดทําลายบัตรท่ีมีไว�สําหรับการออกเสียงโดยไม�มีอํานาจกระทําได� 

หรือจงใจกระทําการด�วยประการใด ๆ ให�บัตรออกเสียงชํารุด หรือเสียหาย หรือกระทําการด�วย
ประการใด ๆ แก�บัตรเสียให�เป0นบัตรท่ีใช�ได� ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป1 และปรับไม�เกินสอง
หม่ืนบาท 

ถ�าผู�กระทําการตามวรรคหน่ึงเป0นเจ�าพนักงานหรือเป0นผู�มีหน�าท่ีเก่ียวกับการ
ดําเนินการออกเสียงต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป1ถึงสิบป1 และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสน
บาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๖๐  ผู�ใดกระทําการในระหว�างเวลาเปTดการลงคะแนนออกเสียง ดังต�อไปน้ี 
(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู�อยู�แล�วว�าตนเป0นผู�ไม�มีสิทธิออกเสียง

หรือไม�มีสิทธิลงคะแนนในหน�วยออกเสียงน้ัน 
(๒) ใช�บัตรอ่ืนท่ีมิใช�บัตรออกเสียงมาออกเสียง 
(๓) นําบัตรออกเสียงออกไปจากท่ีออกเสียง 
(๔) นําบัตรออกเสียงท่ีลงคะแนนแล�วแสดงต�อผู�อ่ืนเพ่ือให�ผู�อ่ืนทราบว�าได�ออกเสียง

อย�างใดอย�างหน่ึงหรือไม�ออกเสียงโดยไม�มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย 
(๕) ทําเคร่ืองหมายเพ่ือเป0นท่ีสังเกตโดยวิธีใดไว�ท่ีบัตรออกเสียงเพ่ือให�ผู�อ่ืนรู�ว�าเป0น

บัตรออกเสียงของตน หรือใช�เคร่ืองมือหรืออุปกรณMใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงท่ีตนได�ลงคะแนนออก
เสียงแล�ว 

(๖) ขัดคําสั่งกรรมการประจําหน�วยออกเสียงท่ีสั่งให�ออกไปจากท่ีออกเสียง เพราะ
เหตุที่ผู�น้ันขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม 

(๗) นําบัตรออกเสียงใส�ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม�มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมาย 
หรือกระทําการใดในบัญชีรายช่ือผู�มีสิทธิออกเสียงเพ่ือแสดงว�ามีผู�มาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจาก
ความจริงหรือกระทําการใดอันเป0นเหตุให�มีบัตรออกเสียงเพ่ิมข้ึนจากความจริง 

(๘) กระทําการโดยไม�มีอํานาจโดยชอบด�วยกฎหมายเพ่ือมิให�ผู�มีสิทธิออกเสียง
สามารถใช�สิทธิได�หรือขัดขวาง หรือหน�วงเหน่ียวมิให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไป ณ ท่ีออกเสียง หรือเข�าไป ณ 
ท่ีออกเสียงหรือมิให�ไปถึง ณ ท่ีดังกล�าว ภายในกําหนดเวลาท่ีจะออกเสียง 

(๙) ก�อความวุ�นวายข้ึนในท่ีออกเสียง หรือกระทําการใดอันเป0นการรบกวนหรือเป0น
อุปสรรคแก�การออกเสียง 

ผู�ใดกระทําการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าป1 
หรือปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และผู�ใดกระทําการตาม (๗) (๘) หรือ 
(๙) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบป1 และปรับไม�เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๖๑  ผู�ใดกระทําการดังต�อไปน้ี 
(๑) ก�อความวุ�นวายเพ่ือให�การออกเสียงไม�เป0นไปด�วยความเรียบร�อย 
(๒) ให� เสนอให�หรือสัญญาว�าจะให� หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให�ทรัพยMสินหรือ

ผลประโยชนMอ่ืนใดอันอาจคํานวณเป0นเงินได�แก�ผู�ใด เพ่ือจะจูงใจให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไม�ไปใช�สิทธิออก
เสียง หรือออกเสียงอย�างใดอย�างหน่ึงหรือไม�ออกเสียง 

(๓) หลอกลวง บังคับ ขู�เข็ญ หรือใช�อิทธิพลคุกคาม เพ่ือให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไม�ไปใช�
สิทธิออกเสียงหรือออกเสียงอย�างใดอย�างหน่ึงหรือไม�ออกเสียง หรือเพ่ือให�สําคัญผิดในวัน เวลา ท่ีออก
เสียงหรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง 

(๔) เปTด ทําลาย ทําให�เสียหาย ทําให�เปลี่ยนสภาพ ทําให�สูญหาย ทําให�ไร�ประโยชนM 
นําไปหรือขัดขวางการส�งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง เว�นแต�เป0นการดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ีโดยชอบด�วยกฎหมาย 

(๕) เล�นหรือจัดให�มีการเล�นการพนันขันต�อใด ๆ อันมีผลเป0นการจูงใจให�ผู�มีสิทธิ
ออกเสียงไม�ไปใช�สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย�างใดอย�างหน่ึงหรือไม�ออกเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยMสินหรือผลประโยชนMอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือ
ผู�อ่ืนเพ่ือจะไม�ไปใช�สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย�างใดอย�างหน่ึงหรือไม�ออกเสียง 

(๗) ขาย จําหน�าย จ�ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหว�างเวลา 
๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก�อนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง 

ผู�ใดดําเนินการเผยแพร�ข�อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพM วิทยุ โทรทัศนM สื่อ
อิเล็กทรอนิกสMหรือในช�องทางอ่ืนใด ท่ีผิดไปจากข�อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก�าวร�าว หยาบคาย 
ปลุกระดม หรือข�มขู�โดยมุ�งหวังเพ่ือให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไม�ไปใช�สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย�างใด
อย�างหน่ึง หรือไม�ออกเสียงให�ถือว�าผู�น้ันกระทําการก�อความวุ�นวายเพ่ือให�การออกเสียงไม�เป0นไปด�วย
ความเรียบร�อย 

ผู�ใดกระทําการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบป1 
และปรับไม�เกินสองแสนบาท  ท้ังน้ี ศาลอาจสั่งให�เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดไม�เกินห�าป1ด�วยก็ได� 

ในกรณีการกระทําความผิดตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เป0นการกระทํา
ความผิดของคณะบุคคลต้ังแต�ห�าคนข้ึนไป ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป1ถึงสิบป1 และปรับต้ังแต�
สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให�ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป1 

ผู�ใดกระทําการตาม (๗) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึง
หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีผู�กระทําการตาม (๖) เป0นผู� รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยMสินหรือ
ผลประโยชนMอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน ถ�าได�แจ�งถึงการกระทําดังกล�าวต�อคณะกรรมการการ
เลือกต้ังหรือผู�ซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายก�อนหรือในวันออกเสียง ผู�น้ันไม�ต�องรับโทษ
และไม�ต�องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๖๒  ผู�ใดจัดยานพาหนะนําผู�มีสิทธิออกเสียงไปยังท่ีออกเสียงเพ่ือการออก

เสียงหรือนํากลับไปจากท่ีออกเสียงโดยไม�ต�องเสียค�าโดยสารยานพาหนะหรือค�าจ�างซึ่งต�องเสีย
ตามปกติหรือจัดให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไปยังท่ีออกเสียง หรือกลับจากท่ีออกเสียง เพ่ือจูงใจหรือควบคุม
ให�ผู�มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียงอย�างใดอย�างหน่ึงหรือไม�ออกเสียง ต�องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต�หน่ึงป1ถึงห�าป1 หรือปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให�ศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดห�าป1 

บทบัญญัติในมาตราน้ี มิให�ใช�บังคับแก�การท่ีหน�วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก�ผู�มีสิทธิออกเสียง 

 
มาตรา ๖๓  ผู�ใดเผยแพร�ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการออก

เสียงในระหว�างเวลาเจ็ดวันก�อนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ต�องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๔  กรรมการประจําหน�วยออกเสียงผู�ใดจงใจนับบัตรออกเสียง หรือ

คะแนนในการออกเสียงให�ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให�ผิดไป หรือกระทําด�วยประการใด ๆ 
โดยมิได�มีอํานาจกระทําโดยชอบด�วยกฎหมายให�บัตรออกเสียงชํารุด หรือเสียหาย หรือให�เป0นบัตรเสีย
หรือกระทําการด�วยประการใด ๆ แก�บัตรเสียเพ่ือให�เป0นบัตรท่ีใช�ได� หรืออ�านบัตรออกเสียงให�ผิดไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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จากความจริงหรือทํารายงานการออกเสียงไม�ตรงความจริง ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หน่ึงป1ถึงสิบป1 
และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๖๕  ในกรณีศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังตามพระราชบัญญัติน้ี ให�นับต้ังแต�

วันท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด 
 
มาตรา ๖๖  ในกรณีศาลมีคําพิพากษาลงโทษผู�ใดตามฐานกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี และผู�น้ันเป0นผู�กระทําให�การออกเสียงไม�เป0นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรมอันเป0นเหตุ
ให�ต�องมีการออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงใด ให�ศาลมีคําพิพากษาว�าผู�น้ันต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�าย
สําหรับการออกเสียงในหน�วยออกเสียงท่ีเป0นเหตุให�คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งให�ต�องมีการออก
เสียงใหม�น้ันด�วย 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธM  จันทรMโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ 
บัญญัติให�เป0นหน�าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ังในการดําเนินการจัดให�มีการออกเสียงประชามติ 
โดยหลักเกณฑM วิธีการ และกําหนดเวลาในการจัดให�มีการออกเสียงประชามติ คุณสมบัติและลักษณะ
ต�องห�ามของผู�มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร�ร�างรัฐธรรมนูญและคําอธิบายสาระสําคัญของ
ร�างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติ การนับคะแนน บัตรเสีย และการประกาศผลการออกเสียง
ประชามติ ให�เป0นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึงจําเป0นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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วิศนี/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ป4ญญา/ตรวจ 

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 


