
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว�าด วยการออกเสียงประชามติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให ไว  ณ วันท่ี ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป1นป2ท่ี ๖๔ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล าฯ 

ให ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการออกเสียง

ประชามติ 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไว โดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต�อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว�า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว�าด วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให ใช บังคับต้ังแต�วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป1นต นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“การออกเสียง” หมายความว�า การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ 
“ผู มีสิทธิออกเสียง” หมายความว�า ผู มีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ 
“วันออกเสียง” หมายความว�า วันท่ีกําหนดให เป1นวันออกเสียงประชามติ 
“เขตออกเสียง” หมายความว�า ท องท่ีท่ีกําหนดให เป1นเขตออกเสียงประชามติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๘ ก/หน า ๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
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“หน�วยออกเสียง” หมายความว�า ท องถ่ินท่ีกําหนดให ทําการลงคะแนนออกเสียง
ประชามติ 

“ท่ีออกเสียง” หมายความว�า สถานท่ีท่ีกําหนดให ทําการลงคะแนนออกเสียง
ประชามติและให หมายความรวมถึงบริเวณท่ีกําหนดข้ึนโดยรอบท่ีออกเสียงประชามติ 

“หีบบัตรออกเสียง” หมายความว�า หีบสําหรับใส�บัตรออกเสียงประชามติ 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 
“อําเภอ” หมายความรวมถึง เขตและก่ิงอําเภอ 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองคHกรปกครองส�วนท องถ่ินอ่ืนท่ีมี

กฎหมายจัดต้ังข้ึน 
 
มาตรา ๔  ให ประธานกรรมการการเลือกต้ังรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 
มาตรา ๕  ในกรณีท่ีจะดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของ

รัฐธรรมนูญ ให นายกรัฐมนตรีประกาศให มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยจะต องมี
รายละเอียด ดังนี้ 

(๑) กําหนดเรื่องในการจัดทําประชามติ ซ่ึงจะต องมีข อความท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะให 
ผู มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบในเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติ 

(๒) กําหนดว�าการจัดให มีการออกเสียงดังกล�าวเป1นไปเพ่ือให มีข อยุติโดยเสียงข าง
มากของผู มีสิทธิออกเสียง หรือเป1นไปเพ่ือให คําปรึกษาแก�คณะรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีจะดําเนินการจัดทําประชามติตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ 
(๒) ของรัฐธรรมนูญให ผู มีอํานาจตามกฎหมายประกาศให มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําประชามติตามท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติ ถ ากฎหมายดังกล�าวมิได บัญญัติผู มี
อํานาจออกประกาศให มีการออกเสียงไว  ให คณะกรรมการการเลือกต้ัง มีอํานาจออกประกาศให มีการ
ออกเสียงตามกฎหมายนั้น 

 
มาตรา ๖  เม่ือมีประกาศให มีการออกเสียงตามมาตรา ๕ ให คณะกรรมการการ

เลือกต้ังประกาศกําหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวันนับแต�วันท่ีมีประกาศดังกล�าว 
วันออกเสียงต องกําหนดเป1นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต องเป1นไปตาม

หลักเกณฑH ดังนี้ 
(๑) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญต อง

กําหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไม�น อยกว�าเก าสิบวัน แต�ไม�เกินหนึ่งร อยยี่สิบวันนับแต�วัน
ประกาศให มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ 
(๒) ของรัฐธรรมนูญ ต องกําหนดวันออกเสียงตามท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติ ซ่ึงต องกําหนดวันออกเสียง
ภายในระยะเวลาไม�น อยกว�าเก าสิบวัน แต�ไม�เกินหนึ่งร อยยี่สิบวันนับแต�วันประกาศให มีการออกเสียง
ในราชกิจจานุเบกษา ถ ากฎหมายดังกล�าวมิได บัญญัติวันออกเสียง ให คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนดวันออกเสียงตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน (๑) 

ภายในกําหนดเวลาสามสิบวันนับแต�วันประกาศให มีการออกเสียงใดแล ว ถ ามีผู มี
สิทธิออกเสียงเห็นว�าการให มีการออกเสียงนั้นไม�เป1นไปตามเจตนารมณHแห�งกฎหมายท่ีบัญญัติให มีการ
ออกเสียงประชามติ หรือตามเจตนารมณHของมาตรา ๑๖๕ ของรัฐธรรมนูญสามารถเสนอคําฟMองต�อ
ศาลปกครองสูงสุด เพ่ือให มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

 
มาตรา ๗  ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ

ให รัฐอุดหนุนหรือจัดสรรค�าใช จ�ายอย�างเพียงพอแก�คณะกรรมการการเลือกต้ังและหน�วยงานของรัฐท่ี
รับผิดชอบในเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติท่ีต องดําเนินการให ข อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติแก�
ผู มีสิทธิออกเสียง 

ในการดําเนินการจัดทําประชามติตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของ
รัฐธรรมนูญให หน�วยงานของรัฐท่ีจะจัดทําประชามติรับผิดชอบในค�าใช จ�ายในการจัดทําประชามติ
ท้ังหมด เว นแต�ค�าใช จ�ายของคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียง 

 
มาตรา ๘  การออกเสียง ให ใช วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
 
มาตรา ๙  การออกเสียงท่ีจะถือว�ามีข อยุติในเรื่องท่ีจัดทําประชามติต องมีผู มาออก

เสียงเป1นจํานวนเสียงข างมากของผู มีสิทธิออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกินกว�าก่ึงหนึ่งของผู มาออก
เสียงในเรื่องท่ีจัดทําประชามตินั้น 

การออกเสียงเพ่ือให คําปรึกษาแก�คณะรัฐมนตรี ให ถือเสียงข างมากของผู มาออก
เสียงในการให ความเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบในเรื่องท่ีจัดทําประชามติ 

การออกเสียงตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญให ถือ
จํานวนคะแนนเสียงตามท่ีกฎหมายนั้นบัญญัติ แต�ถ ากฎหมายดังกล�าวมิได บัญญัติจํานวนคะแนนเสียง
ไว ให นําความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล วแต�กรณี มาใช บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การให ข อมูลและการจัดให มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีจัดทําประชามติ 
   

 
มาตรา ๑๐  เม่ือมีประกาศให มีการออกเสียงตามมาตรา ๕ ให หน�วยงานของรัฐท่ี

รับผิดชอบในเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติต องดําเนินการให ข อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติแก�ผู 
มีสิทธิออกเสียงได รับทราบอย�างเพียงพอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การจัดทําข อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติ อย�างน อยต องมีรายละเอียด
ดังต�อไปนี้ 

(๑) ชื่อเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติ และเหตุผลความจําเป1นท่ีจะต องจัดให มีการทํา
ประชามติ 

(๒) สาระสําคัญของกิจการในเรื่องท่ีทําประชามติ 
(๓) ข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจการในเรื่องท่ีทําประชามติ 
(๔) ประมาณการค�าใช จ�ายและท่ีมาของงบประมาณท่ีจะนํามาใช จ�ายสําหรับกิจการ

ในเรื่องท่ีทําประชามติ 
(๕) ประโยชนHได เสียท่ีอาจเกิดข้ึนกับประเทศชาติ ท องถ่ินหรือประชาชน รวมท้ัง

มาตรการปMองกัน แก ไข หรือเยียวยาความเดือดร อนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ
ดําเนินการพร อมสรุปเปรียบเทียบข อดีข อเสียด วย 

การจัดทําและการเผยแพร�ข อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติตามวรรคหนึ่ง
ต องมุ�งให ประชาชนมีความเข าใจท่ีถูกต องเก่ียวกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติ และต องไม�มีลักษณะเป1น
การชี้นําให ผู มีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือไม�เห็นชอบกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามตินั้น 

ให หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติประกาศข อมูลท่ีต อง
เผยแพร�ในราชกิจจานุเบกษาภายในสิบห าวันนับแต�วันประกาศให มีการออกเสียง รวมท้ังจัดทํา
เอกสารเผยแพร�ข อมูลส�งให เจ าบ านทราบไม�น อยกว�าสามสิบวันก�อนวันออกเสียง 

นอกจากการเผยแพร�ข อมูลตามวรรคสี่แล ว ให หน�วยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบในเรื่อง
ท่ีจะจัดทําประชามติประสานกับสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนHของรัฐและสื่อ
ประชาสัมพันธHอ่ืนเพ่ือเผยแพร�ข อมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะจัดทําประชามติให ผู มีสิทธิออกเสียงได ทราบ
อย�างกว างขวางและท่ัวถึง 

 
มาตรา ๑๑  เม่ือมีประกาศกําหนดวันออกเสียงตามมาตรา ๖ ให คณะกรรมการการ

เลือกต้ังเผยแพร�กระบวนการและข้ันตอนการออกเสียงให ผู มีสิทธิออกเสียงได รับทราบอย�างท่ัวถึง 
รวมท้ังจัดให มีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเท�าเทียมกันท้ังบุคคลฝRายท่ีเห็นชอบและไม�
เห็นชอบในเรื่องท่ีจัดทําประชามติ 

ให สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนHของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศ
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศ
กําหนด 

 
หมวด ๓ 

เขตออกเสียง และหน�วยออกเสียง 
   

 
มาตรา ๑๒  การออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ ให ใช เขตจังหวัด

เป1นเขตออกเสียง สําหรับการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรัฐธรรมนูญให ใช เขตออกเสียงท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดเป1นเขตออกเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรณีใช เขตจังหวัดเป1นเขตออกเสียงให คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป1น
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงและผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเป1น
ผู อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง โดยให มีอํานาจหน าท่ีในเขตออกเสียงตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังมอบหมาย 

กรณีมิได ใช เขตจังหวัดเป1นเขตออกเสียงให คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายแต�งต้ังคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงไม�เกิน
ห าคนและผู อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหนึ่งคน โดยให มีอํานาจหน าท่ีในเขตออก
เสียงตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องตามท่ี
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ให คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดหน�วยออก

เสียงท่ีจะพึงมีในแต�ละเขตจังหวัดหรือเขตออกเสียง โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช สิทธิ
ออกเสียงของผู มีสิทธิออกเสียง 

การกําหนดหน�วยออกเสียงตามวรรคหนึ่ง ให เป1นไปตามหลักเกณฑH ดังต�อไปนี้ 
(๑) ให ใช เขตหมู�บ านเป1นเขตของหน�วยออกเสียง เว นแต�ในกรณีท่ีมีผู มีสิทธิออกเสียง

จํานวนน อยจะรวมหมู�บ านท่ีอยู�ติดกันต้ังแต�สองหมู�บ านข้ึนไปเป1นหน�วยออกเสียงเดียวกันก็ได  สําหรับ
เขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน�น อาจกําหนดให ใช เขตชุมชน แนวถนน 
ตรอก ซอย คลอง หรือแม�น้ํา เป1นเขตของหน�วยออกเสียงก็ได  และ 

(๒) ให ถือเกณฑHจํานวนผู มีสิทธิออกเสียงหน�วยละแปดร อยคนเป1นประมาณแต�ถ า
เห็นว�าไม�เป1นการสะดวกหรือไม�ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู มีสิทธิออกเสียงอาจกําหนดจํานวน
ผู มีสิทธิออกเสียงมากกว�าจํานวนดังกล�าวก็ได  หรือจะกําหนดหน�วยออกเสียงเพ่ิมข้ึนโดยมีจํานวนผู มี
สิทธิออกเสียงน อยกว�าจํานวนดังกล�าวก็ได  

ให ดําเนินการประกาศหน�วยออกเสียงไม�น อยกว�ายี่สิบวันก�อนวันออกเสียง โดยให 
ปTดประกาศไว  ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร ท่ีว�าการอําเภอ สํานักงานเขต ท่ีว�า
การก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล ศาลาว�าการเมืองพัทยา ท่ีทําการองคHการบริหารส�วนตําบล ท่ีทําการ
ผู ใหญ�บ านและเขตชุมชนหนาแน�นท่ีเห็นสมควร ในกรณีจําเป1นอาจให จัดทําแผนท่ีสังเขปแสดงเขต
ของหน�วยออกเสียงไว ด วยก็ได  

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน�วยออกเสียง ให กระทําได โดยประกาศก�อนวันออกเสียง
ไม�น อยกว�าสิบวัน เว นแต�ในกรณีเกิดเหตุจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป1นอย�างอ่ืน
จะประกาศเปลี่ยนแปลงก�อนวันออกเสียงน อยกว�าสิบวันก็ได  และให นําความในวรรคสาม มาใช บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๔  ในการกําหนดหน�วยออกเสียงตามมาตรา ๑๓ ให คณะกรรมการการ

ออกเสียงประจําเขตออกเสียง กําหนดท่ีออกเสียงของแต�ละหน�วยออกเสียงไว ด วยและให นําความใน
มาตรา ๑๓ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช บังคับโดยอนุโลมกับการประกาศกําหนดท่ีออกเสียงและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีออกเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ท่ีออกเสียงตามวรรคหนึ่งต องเป1นสถานท่ีท่ีประชาชนเข าออกได สะดวก เพ่ือการ
ลงคะแนนออกเสียง มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรต้ังอยู�ในย�านกลางของหน�วยออก
เสียงพร อมท้ังให มีปMายหรือเครื่องหมายอ่ืนใดเพ่ือแสดงขอบเขตบริเวณของท่ีออกเสียงไว ด วย ตาม
ลักษณะของท องท่ีและภูมิประเทศในการลงคะแนนออกเสียงของผู มีสิทธิออกเสียง 

ในเขตออกเสียงใดถ าเห็นว�าจะเป1นการอํานวยความสะดวกแก�ผู มีสิทธิออกเสียงหรือ
เพ่ือความปลอดภัยของผู มีสิทธิออกเสียง อาจประกาศกําหนดท่ีออกเสียงนอกเขตของหน�วยออกเสียง
ก็ได แต�ต องอยู�ในบริเวณใกล เคียงกับหน�วยออกเสียงนั้น 

 
หมวด ๔ 

ผู มีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียง 
   

 
มาตรา ๑๕  ผู มีสิทธิออกเสียงต องเป1นผู มีคุณสมบัติของผู มีสิทธิเลือกต้ังและไม�มี

ลักษณะต องห ามมิให ใช สิทธิเลือกต้ังตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 
มาตรา ๑๖  เม่ือมีประกาศกําหนดวันออกเสียง ให คณะกรรมการการออกเสียง

ประจําเขตออกเสียงหรือผู ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย จัดทําบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออก
เสียงของแต�ละหน�วยออกเสียงและปTดประกาศบัญชีรายชื่อดังกล�าว พร อมท้ังประกาศให มีการออก
เสียงตามมาตรา ๕ ไว  ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร ท่ีว�าการอําเภอ สํานักงาน
เขต ท่ีว�าการก่ิงอําเภอ สํานักงานเทศบาล ศาลาว�าการเมืองพัทยา ท่ีทําการองคHการบริหารส�วนตําบล 
ท่ีทําการผู ใหญ�บ าน หรือท่ีทําการชุมชนเมือง และท่ีออกเสียงหรือบริเวณใกล เคียงกับท่ีออกเสียงใน
เขตออกเสียงนั้นไม�น อยกว�ายี่สิบวันก�อนวันออกเสียง 

ให นําบทบัญญัติเก่ียวกับการขอเพ่ิมชื่อผู มีสิทธิเลือกต้ังและการถอนชื่อผู ไม�มีสิทธิ
เลือกต้ังตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและการได มา
ซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา มาใช บังคับกับการเพ่ิมชื่อผู มีสิทธิออกเสียงและการถอนชื่อผู ไม�มีสิทธิออกเสียงโดย
อนุโลม  ท้ังนี้ โดยให ยื่นคําร องขอเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อต�อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงหรือผู ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย 

 
หมวด ๕ 

เจ าพนักงานผู ดําเนินการออกเสียง 
   

 
มาตรา ๑๗  ให คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจแต�งต้ังหรือมอบหมายให 

ผู อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
แต�งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใดเป1นผู ช�วยเหลือการปฏิบัติงานการ
ออกเสียงได ตามสมควร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๑๘  ให คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต�งต้ังบุคคลเป1น
เจ าพนักงานผู ดําเนินการออกเสียง ดังนี้ 

(๑) ผู อํานวยการประจําหน�วยออกเสียงหนึ่งคน มีหน าท่ีอํานวยความสะดวก
ช�วยเหลือและให คําแนะนําในการตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการประจํา
หน�วยออกเสียง รวมท้ังเจ าหน าท่ีรักษาความปลอดภัย 

(๒) คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงไม�น อยกว�าห าคน มีหน าท่ีเก่ียวกับการ
ลงคะแนนออกเสียงในท่ีออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหน�วยออกเสียงแต�ละแห�ง 

ให คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต�งต้ังเจ าหน าท่ีของรัฐหรือ
บุคคลอ่ืนทําหน าท่ีรักษาความปลอดภัยและสนับสนุนในการปฏิบัติหน าท่ีของผู อํานวยการประจํา
หน�วยออกเสียงและคณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียง 

ในกรณีท่ีผู ใดขัดขวางการออกเสียง ให กรรมการประจําหน�วยออกเสียงมีอํานาจสั่ง
ให ผู นั้นออกไปจากท่ีออกเสียงได  แต�ต องไม�ขัดขวางต�อการใช สิทธิออกเสียงของผู นั้น 

 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงตามมาตรา ๑๘ (๒) ให 

ประกอบด วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม�น อยกว�าสี่คน ซ่ึงแต�งต้ังจากผู มีสิทธิออกเสียง
ในเขตออกเสียงนั้น 

ในกรณีท่ีกรรมการประจําหน�วยออกเสียงตามวรรคหนึ่งมีจํานวนไม�ถึงห าคนให 
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต�งต้ังผู มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเป1น
กรรมการประจําหน�วยออกเสียงให ได จํานวนตามมาตรา ๑๘ (๒) 

ในวันออกเสียง ถ าถึงเวลาเปTดการลงคะแนนออกเสียงแล วมีกรรมการประจําหน�วย
ออกเสียงมาปฏิบัติหน าท่ีไม�ถึงห าคน ให คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงท่ีอยู�ในขณะนั้นแต�งต้ังผู 
มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเป1นกรรมการประจําหน�วยออกเสียงนั้นจนครบห าคน แต�ถ าไม�มี
กรรมการประจําหน�วยออกเสียงมาปฏิบัติหน าท่ีเลย ให คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออก
เสียงแต�งต้ังผู มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเป1นกรรมการประจําหน�วยออกเสียงเพ่ือปฏิบัติหน าท่ี
ในหน�วยออกเสียง  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  นอกจากท่ีบัญญัติไว โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

นี้แล วให คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหน าท่ีของบุคคลซ่ึงได รับแต�งต้ังตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ 

ในการปฏิบัติหน าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให บุคคลซ่ึงได รับ
แต�งต้ังตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ เป1นเจ าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

ค�าตอบแทนของบุคคลซ่ึงได รับแต�งต้ังตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และ
มาตรา ๑๙ ให เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 
หมวด ๖ 

หีบบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียงประชามติ 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๒๑  ให คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดให มีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออก

เสียงประชามติ โดยมีลักษณะท่ีเหมาะสมและอํานวยความสะดวกแก�ผู มีสิทธิออกเสียง 
ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียงประชามติและวิธีการ

ลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ให เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
 

หมวด ๗ 
การลงคะแนนออกเสียง และการนับคะแนน 

   
 
มาตรา ๒๒  การลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ให ผู ออกเสียงทําเครื่องหมาย

กากบาทในช�องทําเครื่องหมายแสดงความคิดเห็นท่ีผู ออกเสียงเลือก 
 
มาตรา ๒๓  ในวันออกเสียง ให เปTดการลงคะแนนออกเสียง ต้ังแต�เวลา ๐๘.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๒๔  ผู มีสิทธิออกเสียงซ่ึงมีชื่ออยู�ในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียงของหน�วย

ออกเสียงใดให ลงคะแนนออกเสียงได  ณ หน�วยออกเสียงนั้น และให มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงได เพียง
แห�งเดียว 

 
มาตรา ๒๕  ผู มีสิทธิออกเสียงซ่ึงได รับการแต�งต้ังให ปฏิบัติหน าท่ีในหน�วยออกเสียง

อ่ืนท่ีอยู�นอกหน�วยออกเสียงท่ีตนมีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกันสามารถลงคะแนนออกเสียง
ในหน�วยออกเสียงท่ีตนต องปฏิบัติหน าท่ี 

 
มาตรา ๒๖  กรณีการออกเสียงท่ัวราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกต้ังมี

อํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑHและวิธีการในการใช สิทธิออกเสียงของผู มีสิทธิซ่ึงอยู�นอกเขต
จังหวัดท่ีตนมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ าน หรือมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านเป1นเวลาน อยกว�าเก าสิบวันนับถึงวัน
ออกเสียงหรือผู ท่ีมีถ่ินท่ีอยู�นอกราชอาณาจักร รวมท้ังวิธีการนับคะแนน และแจ งผลคะแนนการออก
เสียงในกรณีดังกล�าวด วย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู มีสิทธิออกเสียงผู ใดอยู�ในจังหวัดอ่ืนนอกจังหวัดท่ีตน
มีชื่ออยู�ในทะเบียนบ าน หรือมีชื่ออยู�ในทะเบียนบ านติดต�อกันเป1นเวลาน อยกว�าเก าสิบวันนับถึงวัน
ออกเสียงหรือมีถ่ินท่ีอยู�นอกราชอาณาจักร หากประสงคHจะใช สิทธิออกเสียงในจังหวัดท่ีตนอยู�หรือใน
ประเทศท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู�  ต องมาลงทะเบียนเพ่ือขอใช สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือนอก
ราชอาณาจักร แล วแต�กรณี โดยต องลงทะเบียนก�อนวันออกเสียงไม�น อยกว�าสามสิบวัน 

การลงทะเบียน ให เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๗  ก�อนเริ่มเปTดให มีการออกเสียง ให คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียง

นับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติท้ังหมดของหน�วยออกเสียงนั้น และปTดประกาศจํานวนบัตรออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เสียงประชามติท้ังหมดในท่ีออกเสียงไว ในท่ีเปTดเผย เม่ือถึงเวลาเปTดการลงคะแนนให คณะกรรมการ
ประจําหน�วยออกเสียงเปTดหีบบัตรออกเสียงในท่ีเปTดเผยแสดงให ผู มีสิทธิออกเสียงซ่ึงอยู� ณ ท่ีออก
เสียงนั้นเห็นว�าเป1นหีบเปล�าและให ปTดหีบบัตรออกเสียงตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด แล วให ทําการบันทึกการดําเนินการดังกล�าว โดยให ผู มีสิทธิออกเสียงไม�น อยกว�าสองคนซ่ึงอยู�
ในท่ีออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด วย เว นแต�ไม�มีผู มีสิทธิออกเสียงอยู�ในขณะนั้น 

 
มาตรา ๒๘  ในระหว�างเวลาเปTดการลงคะแนน ให ผู มีสิทธิออกเสียงซ่ึงประสงคHจะ

ลงคะแนนไปแสดงตนต�อกรรมการประจําหน�วยออกเสียงโดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ประจําตัวประชาชนท่ีหมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการ หรือหน�วยงานของรัฐท่ีมี
รูปถ�ายสามารถแสดงตนได และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู ถือบัตร 

เม่ือคณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียงแล วให 
อ�านชื่อตัวและชื่อสกุลของผู นั้นดัง ๆ ถ าไม�มีผู ใดทักท วง ให หมายเหตุไว ในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออก
เสียงและให จดหมายเลขบัตรและสถานท่ีออกบัตร และชื่อหน�วยงานของรัฐท่ีออกบัตร พร อมท้ังให 
กรรมการประจําหน�วยออกเสียงจดลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียงท่ีต นข้ัวบัตรออกเสียง
ประชามติแล วให ผู มีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพHลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียง
เป1นหลักฐาน ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด แล วให กรรมการประจําหน�วย
ออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติให แก�ผู นั้นเพ่ือไปลงคะแนน 

ในกรณีท่ีมีผู ทักท วงหรือกรรมการประจําหน�วยออกเสียงสงสัยว�าผู มีสิทธิออกเสียงซ่ึง
มาแสดงตนนั้นไม�ใช�เป1นผู มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียง ให คณะกรรมการประจําหน�วยออก
เสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดว�าผู ถูกทักท วงหรือผู ถูกสงสัยเป1นผู มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิ
ออกเสียงหรือไม� และในกรณีท่ีคณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงวินิจฉัยว�าผู ถูกทักท วงหรือผู ถูก
สงสัยไม�ใช�เป1นผู มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียงให คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงทํา
บันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว ด วย และให ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจํา
หน�วยออกเสียงนั้น 

 
มาตรา ๒๙  เพ่ือเป1นหลักประกันสิทธิให แก�คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู สูงอายุ

ในการลงคะแนนออกเสียง ให คณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกต้ัง
มอบหมายจัดให มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพล
ภาพหรือผู สูงอายุไว เป1นพิเศษ หรือจัดให มีการช�วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใต การกํากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียง แต�การให ความช�วยเหลือดังกล�าวต องให คนพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือผู สูงอายุได ลงคะแนนออกเสียงด วยตนเอง  ท้ังนี้ การอํานวยความสะดวกนั้นต อง
เป1นไปเพ่ือให มีการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ 

การอํานวยความสะดวกและการช�วยเหลือแก�คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู สูงอายุ
ตามวรรคหนึ่งให เป1นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือถึงกําหนดเวลาปTดการลงคะแนนออกเสียง ให คณะกรรมการประจํา

หน�วยออกเสียงประกาศปTดการลงคะแนน และงดจ�ายบัตรออกเสียงประชามติแล วให ทําเครื่องหมาย
ในบัตรออกเสียงประชามติท่ีเหลืออยู�ให เป1นบัตรออกเสียงประชามติท่ีใช ลงคะแนนออกเสียงไม�ได ตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด ในกรณีท่ีมีผู มีสิทธิออกเสียงซ่ึงประสงคHจะ
ลงคะแนนออกเสียงได มาอยู�ในบริเวณท่ีออกเสียงแล วก�อนเวลาปTดการลงคะแนนออกเสียงท่ีเหลืออยู� 
แต�ยังไม�ได รับบัตรออกเสียงประชามติให คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียง
ประชามติให แก�ผู มาแสดงตนนั้นและเม่ือผู มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแล ว ให 
คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงปTดช�องใส�บัตรออกเสียงประชามติของหีบบัตรออกเสียง และ
จัดทํารายการเก่ียวกับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติท้ังหมด จํานวนผู มาแสดงตนและรับบัตรออก
เสียงประชามติและจํานวนบัตรออกเสียงประชามติท่ีเหลือ โดยให กรรมการประจําหน�วยออกเสียงทุก
คนลงลายมือชื่อไว และให ทําสําเนาปTดประกาศไว  ณ ท่ีออกเสียงและให ส�งต นฉบับไปเก็บรักษาไว 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือปTดการลงคะแนนออกเสียงแล ว ให คณะกรรมการประจําหน�วยออก

เสียงแต�ละแห�งนับคะแนน ณ ท่ีออกเสียงนั้น โดยเปTดเผยติดต�อกันจนแล วเสร็จ 
วิธีการนับคะแนน ให เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๒  บัตรออกเสียงประชามติ ดังต�อไปนี้ ให ถือเป1นบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรท่ีมิได ทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรท่ีไม�อาจทราบได ว�าลงคะแนนในทางใด 
(๔) บัตรท่ีทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกช�องทําเครื่องหมาย 
(๕) บัตรท่ีมิใช�บัตรท่ีกรรมการประจําหน�วยออกเสียงมอบให  
(๖) บัตรท่ีมีการเขียนข อความหรือถ อยคําอ่ืนใดลงไป 
(๗) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนดว�าเป1นบัตรเสีย 
ให คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงสลักหลังในบัตรท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งว�า 

“เสีย” พร อมท้ังระบุเหตุผลว�าเป1นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใด แล วลงลายมือชื่อกํากับไว ไม�น อย
กว�าสามคนและห ามมิให นับบัตรเสียเป1นคะแนน แต�ให นับรวมเป1นจํานวนผู มาใช สิทธิออกเสียงด วย 

 
มาตรา ๓๓  เม่ือนับคะแนนเสร็จแล ว ให คณะกรรมการประจําหน�วยออกเสียงนํา

บัตรออกเสียงประชามติของผู มาใช สิทธิออกเสียงท้ังหมดใส�ไว ในหีบบัตรออกเสียงพร อมท้ังรายงานผล
การนับคะแนน แล วปTดหีบบัตรออกเสียงจัดส�งไปให คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีท่ีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป1นอย�าง

อ่ืนท่ีทําให การลงคะแนนออกเสียงในหน�วยออกเสียงแห�งใดไม�สามารถกระทําได ถ าเหตุดังกล�าวเกิดข้ึน
ก�อนวันออกเสียงให คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงกําหนดหน�วยออกเสียงใหม�ให ผู มี
สิทธิออกเสียงสามารถไปลงคะแนนได โดยสะดวกแล วรายงานต�อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดข้ึนในวันออกเสียง ให คณะกรรมการประจําหน�วย
ออกเสียงประกาศงดลงคะแนนในหน�วยออกเสียงนั้นและประกาศให ผู มีสิทธิออกเสียงในหน�วยออก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เสียงนั้นไปใช สิทธิออกเสียงท่ีหน�วยออกเสียงท่ีคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
กําหนดแทนแล วรายงานต�อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

 
หมวด ๘ 

การประกาศผลการออกเสียง 
   

 
มาตรา ๓๕  เม่ือได ผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจากท่ีออกเสียงทุกแห�งแล ว

ให คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผู มาใช สิทธิออกเสียงในราชกิจจา
นุเบกษาโดยเร็ว และหากเป1นการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญให แจ งผลไปยัง
นายกรัฐมนตรี 

 
หมวด ๙ 

การคัดค านการออกเสียง 
   

 
มาตรา ๓๖  ผู มีสิทธิออกเสียงในหน�วยออกเสียงใด เห็นว�าการออกเสียงในหน�วย

ออกเสียงนั้นเป1นไปโดยไม�สุจริตและเท่ียงธรรม มีสิทธิยื่นคําคัดค านโดยมีรายละเอียดแห�งพฤติการณH
หรือหลักฐานท่ีแสดงให เห็นว�าการออกเสียงนั้นไม�ถูกต องหรือไม�ชอบด วยกฎหมายต�อคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต�การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือคณะกรรมการการเลือกต้ังได รับคําคัดค านแล วให ดําเนินการ

พิจารณาสืบสวนสอบสวนเพ่ือให ได ข อเท็จจริงโดยพลัน ถ าเห็นว�าการออกเสียงในหน�วยออกเสียงนั้น
ไม�สุจริตและเท่ียงธรรม ให มีคําสั่งให ดําเนินการออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงนั้น  ท้ังนี้ ต องไม�ช า
กว�าสามสิบวันนับแต�วันออกเสียง เว นแต�การออกเสียงใหม�ในหน�วยออกเสียงนั้นจะไม�ทําให ผลการ
ออกเสียงของทุกหน�วยออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งยุติเรื่อง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังตามมาตรานี้ให เป1นท่ีสุด 
วิธีการยื่นคําคัดค านการออกเสียงและการพิจารณา ให เป1นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด 
 

หมวด ๑๐ 
ความผิดและบทกําหนดโทษ 

   
 
มาตรา ๓๘  ห ามมิให เจ าหน าท่ีของรัฐใช ตําแหน�งหน าท่ีหรือปฏิบัติหน าท่ีท่ีได รับ

มอบหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยมิชอบด วยกฎหมายกระทําการใด ๆ อันเป1น
เหตุให การออกเสียงไม�เป1นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การใช ตําแหน�งหน าท่ีหรือปฏิบัติหน าท่ีโดยมิชอบด วยกฎหมายตามวรรคหนึ่งมิให 
หมายความรวมถึงการปฏิบัติหน าท่ีตามปกติท่ีพึงต องปฏิบัติในตําแหน�งหน าท่ีหรือตามหน าท่ีท่ีได รับ
มอบหมายของเจ าหน าท่ีของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือช�วยเหลือในการดําเนินการท่ีเก่ียวข องกับการ
ออกเสียงโดยมิได เก่ียวข องกับการปฏิบัติหน าท่ี แม ว�าการกระทําจะเป1นคุณหรือโทษแก�ฝRายหนึ่งฝRาย
ใด 

ในกรณี มีหลักฐานอันควรเชื่อได ว�ามีการฝRาฝXนบทบัญญั ติตามวรรคหนึ่ งให 
คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจสั่งให เจ าหน าท่ีของรัฐผู นั้นยุติหรือระงับการกระทําใดท่ีเห็นว�า 
อาจทําให การออกเสียงไม�เป1นไปโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

ผู ใดฝRาฝXนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งป2
ถึงสิบป2และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดสิบ
ป2 

 
มาตรา ๓๙  ผู ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกต้ัง กรรมการ

การเลือกต้ัง คณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด กรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด 
ผู อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัด คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผู อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการ
ประจําหน�วยออกเสียง กรรมการประจําหน�วยออกเสียง คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคล
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังแต�งต้ังในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป2 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ถ าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได กระทําโดยใช กําลังประทุษร ายหรือขู�
เข็ญว�าจะใช กําลังประทุษร าย ผู กระทําต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองป2 หรือปรับไม�เกินสี่หม่ืนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๐  ผู บังคับบัญชาหรือนายจ างผู ใดขัดขวางหรือหน�วงเหนี่ยวหรือไม�ให ความ

สะดวกพอสมควรต�อการไปใช สิทธิออกเสียงของผู ใต บังคับบัญชาหรือลูกจ าง แล วแต�กรณี ต องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินสองป2 หรือปรับไม�เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๔๑  ผู ใดทําลายบัตรท่ีมีไว สําหรับการออกเสียงโดยไม�มีอํานาจกระทําได หรือ

จงใจกระทําการด วยประการใด ๆ ให บัตรออกเสียงประชามติชํารุด หรือเสียหายหรือกระทําการด วย
ประการใด ๆ แก�บัตรเสียให เป1นบัตรท่ีใช ได  ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งป2 และปรับไม�เกินสอง
หม่ืนบาท 

ถ าผู กระทําตามวรรคหนึ่งเป1นเจ าพนักงานหรือเป1นผู มีหน าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ
ออกเสียงต องระวางโทษจําคุกต้ังแต�หนึ่งป2ถึงสิบป2 และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

 
มาตรา ๔๒  ผู ใดกระทําการในระหว�างเวลาเปTดการลงคะแนนออกเสียง ดังต�อไปนี้ 
(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู อยู�แล วว�าตนเป1นผู ไม�มีสิทธิออกเสียง

หรือไม�มีสิทธิลงคะแนนในหน�วยออกเสียงนั้น 
(๒) ใช บัตรอ่ืนท่ีมิใช�บัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๓) นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากท่ีออกเสียง 
(๔) ทําเครื่องหมายเพ่ือเป1นท่ีสังเกตโดยวิธีใดไว ท่ีบัตรออกเสียงประชามติเพ่ือให ผู อ่ืน

รู ว�าเป1นบัตรออกเสียงประชามติของตน หรือใช เครื่องมือ หรืออุปกรณHใดบันทึกภาพบัตรออกเสียง
ประชามติท่ีตนได ลงคะแนนออกเสียงแล ว 

(๕) ขัดคําสั่งกรรมการประจําหน�วยออกเสียงท่ีสั่งให ออกไปจากท่ีออกเสียงเพราะ
เหตุท่ีผู นั้นขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม 

(๖) นําบัตรออกเสียงประชามติใส�ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม�มีอํานาจโดยชอบด วย
กฎหมายหรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียง เพ่ือแสดงว�ามีผู มาแสดงตนออกเสียงโดย
ผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเป1นเหตุให มีบัตรออกเสียงประชามติเพ่ิมข้ึนจากความจริง 

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

(๘) ก�อความวุ�นวายข้ึนในท่ีออกเสียง หรือกระทําการใดอันเป1นการรบกวนหรือเป1น
อุปสรรคแก�การออกเสียง 

ผู กระทําตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป2หรือปรับต้ัง
แต�สองหม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และผู กระทําตาม (๖) (๗) หรือ (๘) ต องระวาง
โทษจําคุกไม�เกินสิบป2 และปรับไม�เกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๔๓  ผู ใดกระทําการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) ก�อความวุ�นวายเพ่ือให การออกเสียงไม�เป1นไปด วยความเรียบร อย 
(๒) ให  เสนอให หรือสัญญาว�าจะให  หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให ทรัพยHสินหรือ

ผลประโยชนHอ่ืนอันอาจคํานวณเป1นเงินได แก�ผู ใด เพ่ือจะจูงใจให ผู มีสิทธิออกเสียงไม�ไปใช สิทธิออก
เสียง หรือออกเสียงอย�างใดอย�างหนึ่งหรือไม�ออกเสียง 

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

(๔) เปTด ทําลาย ทําให เสียหาย ทําให เปลี่ยนสภาพ ทําให สูญหาย ทําให ไร ประโยชนH
นําไป หรือขัดขวางการส�งซ่ึงหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียงประชามติ เว นแต�เป1นการดําเนินการ
ตามอํานาจหน าท่ีโดยชอบด วยกฎหมาย 

(๕) เล�นหรือจัดให มีการเล�นการพนันขันต�อใด ๆ อันมีผลเป1นการจูงใจให ผู มีสิทธิ
ออกเสียงไม�ไปใช สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย�างใดอย�างหนึ่งหรือไม�ออกเสียง 

(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยHสินหรือผลประโยชนHอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือ
ผู อ่ืนเพ่ือจะไม�ไปใช สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย�างใดอย�างหนึ่งหรือไม�ออกเสียง 

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

ผู ใดกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินสิบป2และปรับไม�
เกินสองแสนบาท และผู กระทําตาม (๕) หรือ (๖) ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินห าป2 หรือปรับต้ังแต�สอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หม่ืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  ท้ังนี้ ศาลอาจสั่งให เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดไม�เกิน
ห าป2ด วยก็ได  

ผู ใดกระทําตาม (๗) ต องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหนึ่งหม่ืน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีผู ฝRาฝXนตาม (๖) เป1นผู รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยHสินหรือผลประโยชนHอ่ืน
ใดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืน ถ าได แจ งถึงการกระทําดังกล�าวต�อคณะกรรมการการเลือกต้ังหรือผู ซ่ึง
คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมายก�อนหรือในวันออกเสียง ผู นั้นไม�ต องรับโทษและไม�ต องถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกต้ัง 

ผู ใดกระทําการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเป1นเหตุให มีการออกเสียง
ประชามติใหม�ให ผู นั้นต องรับผิดชอบในค�าใช จ�ายในการออกเสียงประชามติในคราวถัดไป 

 
มาตรา ๔๔  ผู ใดเผยแพร�ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการออก

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

 
มาตรา ๔๕  กรรมการประจําหน�วยออกเสียงผู ใดจงใจนับบัตรออกเสียงประชามติ

หรือคะแนนในการออกเสียงให ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให ผิดไป หรือกระทําด วยประการ
ใด ๆ โดยมิได มีอํานาจกระทําโดยชอบด วยกฎหมายให บัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือเสียหาย หรือ
ให เป1นบัตรเสีย หรือกระทําการด วยประการใด ๆ แก�บัตรเสียเพ่ือให เป1นบัตรท่ีใช ได  หรืออ�านบัตรออก
เสียงประชามติให ผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการออกเสียงไม�ตรงความจริง ต องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต�หนึ่งป2ถึงสิบป2 และปรับต้ังแต�สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

 
 

ผู รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ บัญญัติให คณะกรรมการการเลือกต้ังจัดทําร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการออกเสียงประชามติเพ่ือให เป1นไปตามบทบัญญัติแห�งรัฐธรรมนูญ ให 
แล วเสร็จภายในหนึ่งป2นับแต�วันประกาศใช รัฐธรรมนูญนี้  จึงจําเป1นต องตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 
       
ประกาศคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ฉบับท่ี ๕๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช ต�อไป๒ 
 

ข อ ๑  ให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทน
ราษฎรและการได มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช ต�อเนื่องต�อไปโดยมิได สะดุดลง
จนกว�าจะมีกฎหมายแก ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก แต�ให งดเว นการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎร การ
เลือกต้ังและการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาไว เป1นการชั่วคราวก�อน 

ให คณะกรรมการการเลือกต้ังมีอํานาจกําหนดหรือขยายระยะเวลาในการยื่นบัญชี
รายรับและรายจ�ายของผู สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ในการเลือกต้ังตามพระราชกฤษฎีกาให มี
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาเป1นการท่ัวไป พ.ศ. ๒๕๕๗ ได ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข อ ๒  ให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ มี

ผลบังคับใช ต�อเนื่องต�อไปโดยมิได สะดุดลงจนกว�าจะมีกฎหมายแก ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก  ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนHในการรักษาความสงบเรียบร อย ห ามมิให พรรคการเมืองท่ีมีอยู�แล วดําเนินการประชุม หรือ
ดําเนินกิจการใด ๆ ในทางการเมือง และการดําเนินการเพ่ือการจัดต้ังหรือจดทะเบียนพรรคการเมือง
ให ระงับไว เป1นการชั่วคราว รวมท้ังให ระงับการจัดสรรเงินสนับสนุนแก�พรรคการเมืองของกองทุนเพ่ือ
การพัฒนาพรรคการเมืองไว เป1นการชั่วคราวด วย ในกรณีมีข อสงสัยให หารือคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง 

 
ข อ ๓  ให พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 

๒๕๕๒ มีผลบังคับใช ต�อเนื่องต�อไปโดยมิได สะดุดลงจนกว�าจะมีกฎหมายแก ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 
 
ข อ  ๔   บรรดาคําร อง สํ านวน อรรถคดี  หรือการใด ท่ี ดํ าเนินการภายใต 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามข อ ๑ ข อ ๒ และข อ ๓ ท่ีอยู�ระหว�างดําเนินการของ
คณะกรรมการการเลือกต้ังนายทะเบียนพรรคการเมือง หรือศาลก�อนวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให 
คณะกรรมการการเลือกต้ังนายทะเบียนพรรคการเมือง และศาลยังคงมีอํานาจดําเนินการพิจารณา
และวินิจฉัยต�อไป 

 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง/หน า ๕/๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข อ ๕  ให ศาลฎีกามีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวกับการเลือกต้ัง และการ
เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา  ท้ังนี้ วิธีพิจารณา
และวินิจฉัยคดีให เป1นไปตามระเบียบท่ีท่ีประชุมใหญ�ศาลฎีกากําหนด โดยต องใช ระบบไต�สวน และ
เป1นไปโดยรวดเร็ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศผลการเลือกต้ังแล ว ถ าคณะกรรมการ
การเลือกต้ังเห็นควรให เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังผู สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา ให ยื่นคําร องต�อศาล
ฎีกา เพ่ือวินิจฉัย 

 
ท้ังนี้ ต้ังแต�วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป1นต นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป5ทมา/แก ไข 
วศิน/ตรวจ 

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
 

สุกัญญา/ผู จัดทํา 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 


