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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2552 

เปนปท่ี 64 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 

ออกเสียงประชามติ 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 และ 

มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 



ม า ต ร า  1   พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ น้ี เ รี ย ก ว า 

“พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2552” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแต 

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“การออกเสียง” หมายความวา การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ 

“ผูมีสิทธิออกเสียง” หมายความวา ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ 

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

“วันออกเสียง” หมายความวา วันท่ีกําหนดใหเปนวันออกเสียงประชามติ 

“เขตออกเสียง” หมายความวา ทองท่ีท่ีกําหนดใหเปนเขตออกเสียง

ประชามติ 

“หนวยออกเสียง” หมายความวา ทองถิ่นท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนน

ออกเสียงประชามติ 

“ท่ีออกเสียง” หมายความวา สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการลงคะแนน 

ออกเสียงประชามติและใหหมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดขึ้นโดยรอบท่ีออกเสียง

ประชามติ 

“หีบบัตรออกเสียง” หมายความวา หีบสําหรับใสบัตรออกเสียงประชามติ 

“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 126/ตอนท่ี 98 ก/หนา 1/28 ธันวาคม 2552 



“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอําเภอ 

“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 

 

มาตรา 4  ใหประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

  



หมวด 1 

บทท่ัวไป 

   

 

มาตรา 5  ในกรณีท่ีจะดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา 165 (1) 

ของรัฐธรรมนูญ ใหนายกรัฐมนตรีประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา  

โดยจะตองมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) กําหนดเร่ืองในการจัดทําประชามติ ซึ่งจะตองมีขอความท่ีชัดเจน 

เพียงพอท่ีจะใหผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเร่ืองท่ีจะจัดทํา

ประชามติ 

(2) กําหนดวาการจัดใหมีการออกเสียงดังกลาวเปนไปเพ่ือใหมีขอยุติ 

โดยเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียง หรือเปนไปเพ่ือใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีจะดําเนินการจัดทําประชามติตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตาม 

มาตรา 165 (2) ของรัฐธรรมนูญ ใหผูมีอํานาจตามกฎหมายประกาศใหมีการออกเสียง 

ในราชกิจจานุเบกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําประชามติตามท่ีกฎหมายน้ัน

บัญญัติ ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติผูมีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงไว  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงตามกฎหมายน้ัน 

 

มาตรา 6  เมื่อมีประกาศใหมกีารออกเสียงตามมาตรา 5 ใหคณะกรรมการ

การเลือกต้ังประกาศกําหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี

มีประกาศดังกลาว 

วันออกเสียงตองกําหนดเปนวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และตองเปนไป

ตามหลักเกณฑ ดังน้ี 



(1) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามมาตรา 165 (1) ของ

รัฐธรรมนูญตองกําหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน แตไมเกิน

หน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 

(2) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตาม 

มาตรา 165 (2) ของรัฐธรรมนูญ ตองกําหนดวันออกเสียงตามท่ีกฎหมายน้ันบัญญัติ 

ซึ่งตองกําหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน แตไมเกิน 

หน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา ถากฎหมาย

ดังกลาวมิไดบัญญัติวันออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดวันออกเสียง 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน (1) 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงใดแลว 

ถามีผูมีสิทธิออกเสียงเห็นวาการใหมีการออกเสียงน้ันไมเปนไปตามเจตนารมณ 

แหงกฎหมายท่ีบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณของ 

มาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอคําฟองตอศาลปกครองสูงสุด เพ่ือใหม ี

คําวินิจฉัยโดยเร็ว 

 

มาตรา 7  ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา 165 (1) ของ

รัฐธรรมนูญ ใหรัฐอุดหนุนหรือจัดสรรคาใชจายอยางเพียงพอแกคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังและหนวยงานของรัฐท่ี รับผิดชอบในเ ร่ือง ท่ีจะจัดทําประชามติ 

ท่ีตองดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติแกผูมีสิทธิออกเสียง 

ในการดํ า เ นินการจัด ทํ าประชามติตาม ท่ีมีกฎหมายบัญญั ติตาม 

มาตรา 165 (2) ของรัฐธรรมนูญ ใหหนวยงานของรัฐท่ีจะจัดทําประชามติรับผิดชอบ

ในคาใชจายในการจัดทําประชามติท้ังหมด เวนแตคาใชจายของคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังและคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง 

  



มาตรา 8  การออกเสียง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 

มาตรา 9  การออกเสียงท่ีจะถือวามีขอยุติในเร่ืองท่ีจัดทําประชามติ 

ตองมีผูมาออกเสียงเปนจํานวนเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียง

เกินกวากึ่งหน่ึงของผูมาออกเสียงในเร่ืองท่ีจัดทําประชามติน้ัน 

การออกเสียงเพ่ือใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี ใหถือเสียงขางมาก 

ของผูมาออกเสียงในการใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเร่ืองท่ีจัดทําประชามติ 

การออกเสียงตามท่ีมีกฎหมายบัญญั ติตามมาตรา 165 (2) ของ

รัฐธรรมนูญใหถือจํานวนคะแนนเสียงตามท่ีกฎหมายน้ันบัญญัติ แตถากฎหมาย

ดังกลาวมิไดบัญญัติจํานวนคะแนนเสียงไวใหนําความในวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  



หมวด 2 

การใหขอมูลและการจัดใหมีการแสดงความคดิเห็นในเรื่องท่ีจัดทําประชามติ 

   

 

มาตรา 10  เมื่อมีประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา 5 ใหหนวยงาน

ของรัฐท่ีรับผิดชอบในเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติตองดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ี

จะจัดทําประชามติแกผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางเพียงพอ 

การจัดทําขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติ อยางนอยตองมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

(1) ชื่อเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติ และเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองจัดใหมี

การทําประชามติ 

(2) สาระสําคัญของกิจการในเร่ืองท่ีทําประชามติ 

(3) ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจการในเร่ืองท่ีทําประชามติ 

(4) ประมาณการคาใชจายและท่ีมาของงบประมาณท่ีจะนํามาใชจายสําหรับ

กิจการในเร่ืองท่ีทําประชามติ 

(5) ประโยชนไดเสียท่ีอาจเกิดขึ้นกับประเทศชาติ ทองถิ่นหรือประชาชน 

รวมท้ังมาตรการปองกัน แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจ

เกิดขึ้นจากการดําเนินการพรอมสรุปเปรียบเทียบขอดีขอเสียดวย 

การจัดทําและการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติตาม 

วรรคหน่ึงตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติ 

และตองไมมีลักษณะเปนการชี้นําใหผูมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไมเห็นชอบกับเร่ือง 

ท่ีจะจัดทําประชามติน้ัน 



ใหหนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติประกาศขอมูล 

ท่ีตองเผยแพร ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบหา วันนับแต วันประกาศใหม ี

การออกเสียง รวมท้ังจัดทําเอกสารเผยแพรขอมูลสงใหเจาบานทราบไมนอยกวา

สามสิบวันกอนวันออกเสียง 

นอกจากการเผยแพรขอมูลตามวรรคสี่แลว ใหหนวยงานของรัฐ 

ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองท่ีจะจัดทําประชามติประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานี

วิทยุโทรทัศนของรัฐและสื่อประชาสัมพันธอ่ืนเพ่ือเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีจะ

จัดทําประชามติใหผูมีสิทธิออกเสียงไดทราบอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

 

มาตรา 11   เมื่ อมีประกาศกํ าหนดวันออกเสียงตามมาตรา  6  

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังเผยแพรกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียงให 

ผูมีสิทธิออกเสียงไดรับทราบอยางท่ัวถึง รวมท้ังจัดใหมีการแสดงความคิดเห็น 

โดยอิสระและเทาเทียมกันท้ังบุคคลฝายท่ีเห็นชอบและไมเห็นชอบในเร่ืองท่ีจัดทํา

ประชามติ 

ใหสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนของรัฐ จัดสรร 

เวลาออกอากาศตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประกาศกําหนด 

  



หมวด 3 

เขตออกเสียงและหนวยออกเสียง 

   

 

มาตรา 12  การออกเสียงตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญ ใหใช 

เขตจังหวัดเปนเขตออกเสียง สําหรับการออกเสียงตามมาตรา 165 (2) ของ

รัฐธรรมนูญใหใช เขตออกเสียงท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

เปนเขตออกเสียง 

กรณีใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียงใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ประจําจังหวัดเปนคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงและผูอํานวยการ

การเลือกต้ังประจําจังหวัดเปนผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง โดยใหมี

อํานาจหนาท่ีในเขตออกเสียงตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด รวมท้ัง

ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

กรณีมิไดใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียงใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ

ผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายแตงต้ังคณะกรรมการการออกเสียง 

ประจําเขตออกเสียงไมเกินหาคนและผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขต 

ออกเสียงหน่ึงคน โดยใหมีอํานาจหนาท่ีในเขตออกเสียงตามท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประกาศกําหนด รวมท้ังปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของตามท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังมอบหมาย 

 

มาตรา 13  ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนด

หนวยออกเสียงท่ีจะพึงมีในแตละเขตจังหวัดหรือเขตออกเสียง โดยคํานึงถึง 

ความสะดวกในการเดินทางมาใชสิทธิออกเสียงของผูมีสิทธิออกเสียง 



การกําหนดหนวยออกเสียงตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปน้ี 

(1) ใหใชเขตหมูบานเปนเขตของหนวยออกเสียง เวนแตในกรณีท่ี 

มีผูมีสิทธิออกเสียงจํานวนนอยจะรวมหมูบานท่ีอยูติดกันต้ังแตสองหมูบานขึ้นไป 

เปนหนวยออกเสียงเดียวกันก็ได  สําหรับเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร  

หรือเขตชุมชนหนาแนน อาจกําหนดใหใชเขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง  

หรือแมนํ้า เปนเขตของหนวยออกเสียงก็ได และ 

(2) ใหถือเกณฑจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงหนวยละแปดรอยคนเปนประมาณ

แตถาเห็นวาไมเปนการสะดวกหรือไมปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผูมีสิทธ ิ

ออกเสียงอาจกําหนดจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงมากกวาจํานวนดังกลาวก็ได หรือจะ

กําหนดหนวยออกเสียงเพ่ิมขึ้นโดยมีจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงนอยกวาจํานวนดังกลาว

ก็ได 

ใหดําเนินการประกาศหนวยออกเสียงไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันออกเสียง  

โดยใหปดประกาศไว  ณ ศาลากลางจั งหวัด  ศาลาว าการกรุงเทพมหานคร  

ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเขต ท่ีวาการกิ่งอําเภอ สํานักงานเทศบาล ศาลาวาการเมือง

พัทยา ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการผูใหญบานและเขตชุมชนหนาแนน 

ท่ีเห็นสมควร ในกรณีจําเปนอาจใหจัดทําแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหนวยออกเสียง 

ไวดวยก็ได 

การเปล่ียนแปลงเขตของหนวยออกเสียง ใหกระทําไดโดยประกาศ 

กอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน เวนแตในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย 

เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเปนอยางอ่ืนจะประกาศเปล่ียนแปลงกอนวันออกเสียงนอยกวา

สิบวันก็ได และใหนําความในวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



มาตรา 14   ในการกํ าหนดหนวยออกเสียงตามมาตรา 13 ให

คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กําหนดท่ีออกเสียงของแตละหนวย

ออกเสียงไวดวย และใหนําความในมาตรา 13 วรรคสามและวรรคสี่ มาใชบังคับ 

โดยอนุโลมกับการประกาศกําหนดท่ีออกเสียงและการเปล่ียนแปลงท่ีออกเสียง 

ท่ีออกเสียงตามวรรคหน่ึงตองเปนสถานท่ีท่ีประชาชนเขาออกไดสะดวก 

เพ่ือการลงคะแนนออกเสียง มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรต้ังอยูใน

ยานกลางของหนวยออกเสียงพรอมท้ังใหมีปายหรือเคร่ืองหมายอื่นใดเพ่ือแสดง

ขอบเขตบริเวณของท่ีออกเสียงไวดวย ตามลักษณะของทองท่ีและภูมิประเทศในการ

ลงคะแนนออกเสียงของผูมีสิทธิออกเสียง 

ในเขตออกเสียงใดถาเห็นวาจะเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิ 

ออกเสียงหรือเพ่ือความปลอดภัยของผูมีสิทธิออกเสียง อาจประกาศกําหนดท่ีออกเสียง

นอกเขตของหนวยออกเสียงก็ไดแตตองอยูในบริเวณใกลเคียงกับหนวยออกเสียงน้ัน 

  



หมวด 4 

ผูมีสิทธิออกเสียงและบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง 

   

 

มาตรา 15  ผูมีสิทธิออกเสียงตองเปนผูมีคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ัง

และไมมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

 

มาตรา 16  เมื่อมีประกาศกําหนดวันออกเสียง ใหคณะกรรมการ 

การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย  

จัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของแตละหนวยออกเสียงและปดประกาศบัญชี

รายชื่อดังกลาว พรอมท้ังประกาศใหมีการออกเสียงตามมาตรา 5 ไว ณ ศาลากลาง

จังหวัด ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ท่ีวาการอําเภอ สํานักงานเขต ท่ีวาการกิ่งอําเภอ 

สํานักงานเทศบาล ศาลาวาการเมืองพัทยา ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีทําการ

ผูใหญบาน หรือท่ีทําการชุมชนเมือง และท่ีออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับ 

ท่ีออกเสียงในเขตออกเสียงน้ันไมนอยกวาย่ีสิบวันกอนวันออกเสียง 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพ่ิมชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังและการถอนชื่อ 

ผู ไมมี สิทธิ เ ลือก ต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยการเ ลือก ต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา มาใชบังคับกับการเพ่ิมชื่อ 

ผูมีสิทธิออกเสียงและการถอนชื่อผูไมมีสิทธิออกเสียงโดยอนุโลม  ท้ังน้ี โดยใหย่ืน 

คํารองขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อตอคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือ 

ผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

 



หมวด 5 

เจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียง 

   

 

มาตรา 17  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแตงต้ังหรือมอบหมาย 

ใหผูอํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียง

ประจําเขตออกเสียงแตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด 

เปนผูชวยเหลือการปฏิบัติงานการออกเสียงไดตามสมควร 

 

มาตรา 18  ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ัง

บุคคลเปนเจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียง ดังน้ี 

(1 )  ผู อํ านวยการประจําหนวยออกเสียงหน่ึงคน มีหนา ท่ีอํ านวย 

ความสะดวกชวยเหลือและใหคําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง รวมท้ังเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

(2) คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงไมนอยกวาหาคน มีหนาท่ี

เกี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงในท่ีออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของ 

หนวยออกเสียงแตละแหง 

ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ังเจาหนาท่ีของรัฐ

หรือบุคคลอื่นทําหนาท่ีรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบั ติหนาท่ี 

ของผูอํานวยการประจําหนวยออกเสียงและคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง 

ในกรณีท่ีผูใดขัดขวางการออกเสียง ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียง 

มีอํานาจสั่งใหผู น้ันออกไปจากท่ีออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการใชสิทธิ 

ออกเสียงของผูน้ัน 



มาตรา 19  คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตามมาตรา 18 (2)  

ใหประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการไมนอยกวาสี่คน ซึ่งแตงต้ัง

จากผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงน้ัน 

ในกรณีท่ีกรรมการประจําหนวยออกเสียงตามวรรคหน่ึงมีจํานวนไมถึง 

หาคนใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ังผูมีสิทธิออกเสียง 

ในเขตออกเสียง น้ันเปนกรรมการประจํ าหนวยออกเสียงใหได จํ านวนตาม 

มาตรา 18 (2) 

ในวันออกเสียง ถาถึงเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียงแลวมีกรรมการ

ประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัติหนาท่ีไมถึงหาคน ใหคณะกรรมการประจําหนวย 

ออกเสียงท่ีอยูในขณะน้ันแตงต้ังผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงน้ันเปนกรรมการ

ประจําหนวยออกเสียงน้ันจนครบหาคน แตถาไมมีกรรมการประจําหนวยออกเสียง 

มาปฏิบัติหนาท่ีเลย ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแตงต้ัง 

ผูมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงน้ันเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียงเพ่ือปฏิบัติ

หนาท่ีในหนวยออกเสียง  ท้ังน้ี ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 

มาตรา 20  นอกจากท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาท่ีของ

บุคคลซึ่งไดรับแตงต้ังตามมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหบุคคล 

ซึ่งไดรับแตงต้ังตามมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 19 เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

คาตอบแทนของบุคคลซึ่งได รับแตง ต้ังตามมาตรา 12 มาตรา 17  

มาตรา 18 และมาตรา 19 ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 



หมวด 6 

หีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียงประชามต ิ

   

 

มาตรา 21  ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงและ

บัตรออกเสียงประชามติ โดยมีลักษณะท่ีเหมาะสมและอํานวยความสะดวกแก 

ผูมีสิทธิออกเสียง 

ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียงประชามติและ

วิธีการลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังประกาศกําหนด 

  



หมวด 7 

การลงคะแนนออกเสียง และการนับคะแนน 

   

 

มาตรา 22  การลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ใหผูออกเสียง 

ทําเคร่ืองหมายกากบาทในชองทําเคร่ืองหมายแสดงความคิดเห็นท่ีผูออกเสียงเลือก 

 

มาตรา 23  ในวันออกเสียง ใหเปดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแตเวลา 

08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.00 นาฬิกา 

 

มาตรา 24  ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง

ของหนวยออกเสียงใดใหลงคะแนนออกเสียงได ณ หนวยออกเสียงน้ัน และใหมีสิทธิ

ลงคะแนนออกเสียงไดเพียงแหงเดียว 

 

มาตรา 25  ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งได รับการแตงต้ังใหปฏิบั ติหนาท่ี 

ในหนวยออกเสียงอื่นท่ีอยูนอกหนวยออกเสียงท่ีตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียง

เดียวกันสามารถลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงท่ีตนตองปฏิบัติหนาท่ี 

 

มาตรา 26  กรณีการออกเสียงท่ัวราชอาณาจักร คณะกรรมการ 

การเลือกต้ังมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียง

ของผูมีสิทธิซึ่งอยูนอกเขตจังหวัดท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียน

บานเปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียงหรือผูท่ีมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร 

รวมท้ังวิธีการนับคะแนน และแจงผลคะแนนการออกเสียงในกรณีดังกลาวดวย 



การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ผูมีสิทธิออกเสียงผูใดอยูในจังหวัดอื่น 

นอกจังหวัดท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกัน 

เปนเวลานอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียงหรือมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร  

หากประสงคจะใชสิทธิออกเสียงในจังหวัดท่ีตนอยูหรือในประเทศท่ีตนมีถิ่นท่ีอยู  

ตองมาลงทะเบียนเพ่ือขอใชสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร 

แลวแตกรณี โดยตองลงทะเบียนกอนวันออกเสียงไมนอยกวาสามสิบวัน 

การลงทะเบียน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 

มาตรา 27  กอนเร่ิมเปดใหมีการออกเสียง ใหคณะกรรมการประจํา 

หนวยออกเสียงนับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติท้ังหมดของหนวยออกเสียงน้ัน  

และปดประกาศจํานวนบัตรออกเสียงประชามติท้ังหมดในท่ีออกเสียงไวในท่ีเปดเผย 

เมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงเปดหีบบัตร 

ออกเสียงในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู ณ ท่ีออกเสียงน้ันเห็นวา 

เปนหีบเปลาและใหปดหีบบัตรออกเสียงตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

กําหนด แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิออกเสียง 

ไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในท่ีออกเสียงในขณะน้ันลงลายมือชื่อในบันทึกน้ันดวย  

เวนแตไมมีผูมีสิทธิออกเสียงอยูในขณะน้ัน 

 

มาตรา 28  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธิออกเสียง 

ซึ่งประสงคจะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยออกเสียงโดยแสดงบัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใด

ของทางราชการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถายสามารถแสดงตนไดและมีหมายเลข

ประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร 



เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ ิ

ออกเสียงแลวใหอานชื่อตัวและชื่อสกุลของผูน้ันดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุ

ไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงและใหจดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และ

ชื่อหนวยงานของรัฐท่ีออกบัตร พรอมท้ังใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงจดลําดับท่ี

ในบัญชี รายชื่ อ ผูมีสิทธิ ออกเสียง ท่ีตนขั้ วบัตรออกเสียงประชามติ แลวให 

ผูมีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพลายน้ิวมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง 

เปนหลักฐานตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด แลวใหกรรมการ

ประจําหนวยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติใหแกผูน้ันเพ่ือไปลงคะแนน 

ในกรณี ท่ีมี ผู ทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยออกเสียงสงสัยวา 

ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมาแสดงตนน้ันไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง  

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวา 

ผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงหรือไม  

และในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือ 

ผูถูกสงสัยไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงใหคณะกรรมการ 

ประจําหนวยออกเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย และใหปฏิบัติตาม 

คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงน้ัน 

 

มาตรา 29  เพ่ือเปนหลักประกันสิทธิใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ  

หรือผูสูงอายุในการลงคะแนนออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือ 

ผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายจัดใหมีการอํานวยความสะดวกสําหรับ 

การลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุไวเปนพิเศษ  

หรือจัดใหมีการชวยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใตการกํากับดูแล 

ของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงแตการใหความชวยเหลือดังกลาวตองให 



คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู สู งอา ยุไดลงคะแนนออกเสียงด วยตนเอง   

ท้ังน้ี การอํานวยความสะดวกน้ันตองเปนไปเพ่ือใหมีการลงคะแนนออกเสียงโดยตรง

และลับ 

การอํานวยความสะดวกและการชวยเหลือแกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ

ผูสูงอายุตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 

มาตรา  30   เมื่ อ ถึ งกํ าหนด เวลาป ดก ารลงคะแนนออก เสี ย ง  

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงประกาศปดการลงคะแนน และงดจายบัตร 

ออกเสียงประชามติแลวใหทําเคร่ืองหมายในบัตรออกเสียงประชามติท่ีเหลืออยูใหเปน

บัตรออกเสียงประชามติท่ีใชลงคะแนนออกเสียงไมไดตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประกาศกําหนด ในกรณีท่ีมีผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงคจะลงคะแนน 

ออกเสียงไดมาอยูในบริเวณท่ีออกเสียงแลวกอนเวลาปดการลงคะแนนออกเสียง 

ท่ี เหลืออยู  แต ยังไมได รับบัตรออกเสียงประชามติใหคณะกรรมการประจํ า 

หนวยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติใหแกผูมาแสดงตนน้ันและเมื่อผูมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง 

ปดชองใสบัตรออกเสียงประชามติของหีบบัตรออกเสียง และจัดทํารายการเกี่ยวกับ

จํานวนบัตรออกเสียงประชามติท้ังหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรออกเสียง

ประชามติและจํานวนบัตรออกเสียงประชามติท่ีเหลือ โดยใหกรรมการประจําหนวย

ออกเสียงทุกคนลงลายมือชื่อไวและใหทําสําเนาปดประกาศไว ณ ท่ีออกเสียงและ 

ใหสงตนฉบับไปเก็บรักษาไวตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

  



มาตรา 31  เมื่อปดการลงคะแนนออกเสียงแลว ใหคณะกรรมการประจํา

หนวยออกเสียงแตละแหงนับคะแนน ณ ท่ีออกเสียงน้ัน โดยเปดเผยติดตอกัน 

จนแลวเสร็จ 

วิธีการนับคะแนน ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ

กําหนด 

 

มาตรา 32  บัตรออกเสียงประชามติดังตอไปน้ี ใหถือเปนบัตรเสีย 

(1) บัตรปลอม 

(2) บัตรท่ีมิไดทําเคร่ืองหมายลงคะแนน 

(3) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด 

(4) บัตรท่ีทําเคร่ืองหมายลงคะแนนนอกชองทําเคร่ืองหมาย 

(5) บัตรท่ีมิใชบัตรท่ีกรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบให 

(6) บัตรท่ีมีการเขียนขอความหรือถอยคําอื่นใดลงไป 

(7) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดวา

เปนบัตรเสีย 

ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบัตรท่ีมีลักษณะ 

ตามวรรคหน่ึงวา “เสีย” พรอมท้ังระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด 

แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคนและหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน  

แตใหนับรวมเปนจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียงดวย 

  



มาตรา 33   เมื่ อ นับคะแนนเส ร็จแลว  ใหคณะกรรมการประจํ า 

หนวยออกเสียงนําบัตรออกเสียงประชามติของผูมาใชสิทธิออกเสียงท้ังหมดใสไวใน

หีบบัตรออกเสียงพรอมท้ังรายงานผลการนับคะแนน แลวปดหีบบัตรออกเสียงจัดสงไป

ใหคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงตามวิธีการท่ีคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 

มาตรา 34  ในกรณีท่ีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือ 

เหตุจําเปนอยางอ่ืนท่ีทําใหการลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงแหงใด 

ไมสามารถกระทําไดถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันออกเสียงใหคณะกรรมการ 

การออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดหนวยออกเสียงใหมใหผูมีสิทธิออกเสียง

สามารถไปลงคะแนนไดโดยสะดวกแลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหน่ึงเกิดขึ้นในวันออกเสียง ใหคณะกรรมการ 

ประจําหนวยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงน้ันและประกาศให 

ผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงน้ันไปใชสิทธิออกเสียงท่ีหนวยออกเสียง 

ท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดแทน แลวรายงาน 

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

  



หมวด 8 

การประกาศผลการออกเสียง 

   

 

มาตรา 35  เมื่อไดผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจากท่ีออกเสียง 

ทุกแหงแลว ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการออกเสียงและจํานวน 

ผูมาใชสิทธิออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว และหากเปนการออกเสียง 

ตามมาตรา 165 (1) ของรัฐธรรมนูญ ใหแจงผลไปยังนายกรัฐมนตรี 



หมวด 9 

การคัดคานการออกเสียง 

   

 

มาตรา 36  ผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใดเห็นวาการออกเสียง 

ในหนวยออกเสียงน้ันเปนไปโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม มีสิทธิ ย่ืนคําคัดคาน 

โดยมีรายละเอียดแหงพฤติการณหรือหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาการออกเสียงน้ัน 

ไม ถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายตอคณะกรรมการการเลือกต้ัง ภายใน 

สี่สิบแปดชั่วโมงนับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง 

 

มาตรา 37  เมื่อคณะกรรมการการเลือกต้ังได รับคําคัดคานแลว 

ใหดําเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวา 

การออกเสียงในหนวยออกเสียงน้ันไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหมีคําสั่งใหดําเนินการ 

ออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงน้ัน  ท้ังน้ี ตองไมชากวาสามสิบวันนับแตวันออกเสียง 

เวนแตการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงน้ันจะไม ทําใหผลการออกเสียง 

ของทุกหนวยออกเสียงเปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งยุติเร่ือง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตราน้ีใหเปนท่ีสุด 

วิธีการย่ืนคําคัดคานการออกเสียงและการพิจารณา ใหเปนไปตามระเบียบ 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

  



หมวด 10 

ความผิดและบทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 38  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ี 

ท่ีไดรับมอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย

กระทําการใด ๆ อันเปนเหตุใหการออกเสียงไมเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การใช ตํ าแหน งหน า ท่ีห รือปฏิบั ติหน า ท่ี โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

ตามวรรคหน่ึงมิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติท่ีพึงตองปฏิบัติ 

ในตําแหนงหนา ท่ีหรือตามหนาท่ี ท่ีได รับมอบหมายของเจาหนา ท่ีของรัฐน้ัน  

หรือการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการออกเสียง 

โดยมิได เกี่ยวของกับการปฏิบั ติหนา ท่ี  แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือโทษ 

แกฝายหน่ึงฝายใด 

ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึง 

ใหคณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งใหเจาหนาท่ีของรัฐผู น้ันยุติหรือระงับ 

การกระทําใดท่ีเห็นวา อาจทําใหการออกเสียงไมเปนไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ผูใดฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสาม ตองระวางโทษจําคุก

ต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่ง 

เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบป 

 

มาตรา 39  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

กรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ัง

ประจําจังหวัด ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะกรรมการการออกเสียง



ประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผูอํานวยการ 

การออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง กรรมการ

ประจําหนวยออกเสียง คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคล 

ท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแตงต้ังในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ไดกระทําโดยใชกําลัง

ประทุษรายหรือขู เข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 40  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวหรือ

ไมใหความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิออกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือ

ลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 41  ผูใดทําลายบัตรท่ีมีไวสําหรับการออกเสียงโดยไมมีอํานาจ

กระทําไดหรือจงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุด หรือ

เสียหายหรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียให เปนบัตร ท่ี ใช ได  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ถาผูกระทําตามวรรคหน่ึงเปนเจาพนักงานหรือเปนผูมีหนาท่ีเกี่ยวกับ 

การดําเนินการออกเสียง ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแต 

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  



มาตรา 42  ผูใดกระทําการในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียง 

ดังตอไปน้ี 

(1) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิ 

ออกเสียงหรือไมมีสิทธิลงคะแนนในหนวยออกเสียงน้ัน 

(2) ใชบัตรอื่นท่ีมิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 

(3) นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากท่ีออกเสียง 

(4) ทําเคร่ืองหมายเพ่ือเปนท่ีสังเกตโดยวิธีใดไวท่ีบัตรออกเสียงประชามติ

เพ่ือใหผูอื่นรูวาเปนบัตรออกเสียงประชามติของตน หรือใชเคร่ืองมือ หรืออุปกรณใด

บันทึกภาพบัตรออกเสียงประชามติท่ีตนไดลงคะแนนออกเสียงแลว 

(5) ขัดคําสั่งกรรมการประจําหนวยออกเสียงท่ีสั่งใหออกไปจากท่ีออกเสียง

เพราะเหตุท่ีผูน้ันขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา 18 วรรคสาม 

(6) นําบัตรออกเสียงประชามติใสในหีบบัตรออกเสียงโดยไมมีอํานาจ 

โดยชอบดวยกฎหมายหรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง เพ่ือแสดงวา

มีผูมาแสดงตนออกเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุ 

ใหมีบัตรออกเสียงประชามติเพ่ิมขึ้นจากความจริง 

(7) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพ่ือมิใหผูมีสิทธ ิ

ออกเสียงสามารถใชสิทธิไดหรือขัดขวาง หรือหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิออกเสียงไป  

ณ ท่ีออกเสียง หรือเขาไป ณ ท่ีออกเสียง หรือมิใหไปถึง ณ ท่ีดังกลาว ภายใน

กําหนดเวลาท่ีจะออกเสียง 

(8) กอความวุนวายขึ้นในท่ีออกเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการรบกวน

หรือเปนอุปสรรคแกการออกเสียง 



ผูกระทําตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 

หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และผูกระทําตาม (6) 

(7) หรือ (8) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 

 

มาตรา 43  ผูใดกระทําการ ดังตอไปน้ี 

(1) กอความวุนวายเพ่ือใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ให เสนอใหหรือสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะใหทรัพยสิน 

หรือผลประโยชนอื่นอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียง 

ไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหน่ึงหรือไมออกเสียง 

(3) หลอกลวง บังคับ ขู เข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพ่ือใหผูมีสิทธ ิ

ออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง ออกเสียงอยางใดอยางหน่ึงหรือไมออกเสียง หรือ

เพ่ือใหสําคัญผิดในวัน เวลา ท่ีออกเสียงหรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง 

(4) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําให 

ไรประโยชน นําไป หรือขัดขวางการสงซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง

ประชามติ เวนแตเปนการดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย 

(5) เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ อันมีผลเปนการจูงใจ 

ใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหน่ึงหรือ 

ไมออกเสียง 

(6) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับ

ตนเองหรือผูอื่น เพ่ือจะไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหน่ึงหรือ 

ไมออกเสียง 

(7) ขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียง

ระหวางเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันกอนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง 



ผูใดกระทําตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปและ

ปรับไมเกินสองแสนบาท และผูกระทําตาม (5) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หาป หรือปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  ท้ังน้ี ศาลอาจสั่ง

ใหเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดไมเกินหาปดวยก็ได 

ผูใดกระทําตาม (7) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 

หน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีผูฝาฝนตาม (6) เปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือ

ผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาว 

ตอคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผูซึ่งคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายกอนหรือ

ในวันออกเสียง ผูน้ันไมตองรับโทษและไมตองถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

ผูใดกระทําการตาม (2) (3) (4) (5) หรือ (6) อันเปนเหตุใหมีการออกเสียง

ประชามติใหม ใหผู น้ันตองรับผิดชอบในคาใชจายในการออกเสียงประชามติ 

ในคราวถัดไป 

 

มาตรา 44  ผูใดเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับการออกเสียงในระหวางเวลาเจ็ดวันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุด 

การออกเสียงในวันออกเสียง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน 

หกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 45  กรรมการประจําหนวยออกเสียงผูใดจงใจนับบัตรออกเสียง

ประชามติหรือคะแนนในการออกเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป 

หรือกระทําดวยประการใด ๆ โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมาย 

ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการ 



ดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพ่ือใหเปนบัตรท่ีใชได หรืออานบัตรออกเสียงประชามติ

ใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการออกเสียงไมตรงความจริง ตองระวางโทษ

จําคุกต้ังแตหน่ึงปถึงสิบป และปรับต้ังแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

 

 

            ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

          อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

    นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 302 บัญญัติใหคณะกรรมการ 

การเลือกต้ังจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงป 

นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญน้ี  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

 


