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นางสาวสุทธิมาตร จันทร์แดง
นิติกร สำนักกฎหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ.
๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๘ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒
บัญ ญัติ ใ ห้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง จั ด ทำร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนูญ ว่ า ด้ ว ยการออกเสี ย งประชามติ เ พื ่อ ให้ เ ป็ น ไปตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ
“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
“วัน ออกเสี ย ง” หมายความว่า วั นทีก่ ำหนดให้ เป็ น วัน ออกเสี ยง
ประชามติ
“เขตออกเสียง” หมายความว่า ท้องทีท่ ีก่ ำหนดให้เป็นเขตออกเสียง
ประชามติ
“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กำหนดให้ทำการลงคะแนน
ออกเสียงประชามติ
“ทีอ่ อกเสียง” หมายความว่า สถานทีท่ กี่ ำหนดให้ทำการลงคะแนน
ออกเสียงประชามติและให้หมายความรวมถึงบริเวณทีก่ ำหนดขึ้นโดยรอบ
ที่ออกเสียงประชามติ
“หีบบัตรออกเสียง” หมายความว่า หีบสำหรับใส่บัตรออกเสียง
ประชามติ
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“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อำเภอ” หมายความรวมถึง เขตและกิ่งอำเภอ
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
๒. บททั่วไป
ในกรณีที ่จ ะดำเนิ น การจั ด ทำประชามติ ใ นกรณี ท คี ่ ณะรั ฐ มนตรี
เห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือ
ประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน
สภาผูแ้ ทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้มีการออกเสียงประชามติได้ตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
ซึ่งในประกาศให้มีการออกเสียงประชามติต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) กำหนดเรื่องในการจัดทำประชามติ ซึ่งจะต้องมีข้อความที่
ชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ในเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
(๒) กำหนดว่าการจัดให้มีการออกเสียงดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มี
ข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเป็นไปเพื่อให้คำปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรี
ในกรณีทีจ่ ะดำเนินการจัดทำประชามติตามทีม่ ีกฎหมายบัญญัติ
ให้ ม ีก ารออกเสีย งประชามติ ต ามมาตรา ๑๖๕ (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ
ให้ผมู้ ีอำนาจตามกฎหมายประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำประชามติตามทีก่ ฎหมายนั้นบัญญัติ
แต่ถา้ กฎหมายดังกล่าวมิได้บญ
ั ญัตผิ มู้ อี ำนาจออกประกาศให้มกี ารออกเสียงไว้
ก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอำนาจออกประกาศให้มีการออกเสียง
ตามกฎหมายนัน้ และเมือ่ ได้มปี ระกาศให้มกี ารออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจา
นุเบกษาภายใน ๗ วันนับแต่วันทีม่ ีประกาศดังกล่าว โดยวันออกเสียง
ต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(๑) วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของ
รัฐธรรมนูญต้องกำหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วนั ประกาศให้มกี ารออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา
(๒) วันออกเสียงในการจัดทำประชามติตามทีม่ กี ฎหมายบัญญัตติ าม
มาตรา ๑๖๕ (๒) ของรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งกำหนดวั น ออกเสี ย งภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน แต่ไม่เกิน ๑๒๐ วันนับแต่วนั ประกาศให้มีการ
ออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา ถ้ากฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติวันออกเสียง
ให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ กำหนดวันออกเสียงตามระยะเวลาทีก่ ำหนดใน (๑)

80

จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓

แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

ทัง้ นี้ ถ้าภายในกำหนดเวลา ๓๐ วันนับแต่วนั ประกาศให้มีการออกเสียง
ใดแล้ว ถ้ า มีผู ้ม ีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งเห็ น ว่ า การออกเสี ย งนั ้น ไม่เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์แ ห่ ง กฎหมายทีบ่ ั ญ ญั ติ ใ ห้ ม ีก ารออกเสี ย งประชามติ ห รื อ ตาม
เจตนารมณ์ข องมาตรา ๑๖๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ส ามารถเสนอคำฟ้ อ ง
ต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็วได้
ซึ ่ง การออกเสี ย ง กฎหมายได้ ก ำหนดให้ ใ ช้ วิ ธี อ อกเสี ย งลงคะแนน
โดยตรงและลับ โดย
ก. การออกเสียงทีจ่ ะถือว่ามีขอ้ ยุตใิ นเรือ่ งทีจ่ ดั ทำประชามติ ต้องมีผมู้ า
ออกเสียงเป็นจำนวนเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงและมีจำนวนเสียง
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้น
ข. การออกเสียงเพือ่ ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ให้ถือเสียง
ข้างมากของผู้มาออกเสียงในการให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องที่จดั ทำ
ประชามติ
ค. การออกเสียงตามที่มีกฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๑๖๕ (๒)
ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือจำนวนคะแนนเสียงตามทีก่ ฎหมายนั้นบัญญัติ แต่ถ้า
กฎหมายดังกล่าวมิได้บัญญัติจำนวนคะแนนเสียงไว้ให้นำการออกเสียงตาม
ข้อ ก. หรือข้อ ข. แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๓. การให้ขอ้ มูลและการจัดให้มกี ารแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งทีจ่ ดั ทำประชามติ
๓.๑ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติ
เมือ่ ได้มีประกาศให้มีการออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐทีร่ ับผิดชอบดำเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ ะจัดทำ
ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ โดยในการจัดทำข้อมูล
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเรื่องที่จะจัดทำประชามติ และเหตุผลความจำเป็นที่จะต้อง
จัดให้มีการทำประชามติ
(๒) สาระสำคัญของกิจการในเรื่องที่ทำประชามติ
(๓) ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการดำเนินกิจการในเรือ่ งทีท่ ำประชามติ
(๔) ประมาณการค่าใช้จา่ ยและทีม่ าของงบประมาณทีจ่ ะนำมาใช้จา่ ย
สำหรับกิจการในเรื่องที่ทำประชามติ
(๕) ประโยชน์ ไ ด้ เ สี ย ทีอ่ าจเกิ ด ขึ ้น กั บ ประเทศชาติ ท้อ งถิ ่น
หรือประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือ
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นจากการดำเนินการพร้อมสรุปเปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสียด้วย
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การจัดทำและการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต้องมุ่งให้ประชาชน
มีความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดทำประชามติ และต้องไม่มีลกั ษณะ
เป็น การชี ้น ำให้ ผู ้ม ีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งเห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบกั บ เรื ่อ งทีจ่ ะ
จัดทำประชามตินั้น
๓.๒ การจัดให้มกี ารแสดงความคิดเห็นในเรือ่ งทีจ่ ดั ทำประชามติ
เมื่อได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง
ให้ ผ มู ้ ีส ิท ธิ อ อกเสี ย งได้ รั บ ทราบอย่า งทัว่ ถึ ง รวมทัง้ จั ด ให้ ม ีก ารแสดง
ความคิดเห็นโดยอิสระและเท่าเทียมกัน ทัง้ บุคคลฝ่ายทีเ่ ห็นชอบและไม่
เห็นชอบในเรื่องทีจ่ ัดทำประชามติ และให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและ
สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ จัดสรรเวลาออกอากาศตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนดด้วย
๔. เขตออกเสียง และหน่วยออกเสียง
๔.๑ การกำหนดเขตออกเสียง
ในการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
ให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง สำหรับการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๒)
ของรัฐธรรมนูญให้ใช้เขตออกเสียงทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
กำหนดเป็นเขตออกเสียง โดย
(๑) ในกรณีที่ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง กฎหมาย
ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
การออกเสียงประจำเขตออกเสียงและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
เป็นผู้อำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง โดยให้มอี ำนาจหน้าที่ใน
เขตออกเสียงตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด รวมทัง้
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
(๒) กรณีที่มิได้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง กฎหมายได้
กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายแต่งตั้งคณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงไม่เกิน ๕ คน
และผูอ้ ำนวยการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง ๑ คน โดยให้มีอำนาจ
หน้าทีใ่ นเขตออกเสียงตามทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
๔.๒ การกำหนดหน่วยออกเสียง
กฎหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขต
ออกเสียงกำหนดหน่วยออกเสียงทีจ่ ะพึงมีในแต่ละเขตจังหวัดหรือเขตออกเสียง
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โดยให้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงของผู้มีสิทธิ
ออกเสีย ง ซึ ่ง ในการกำหนดหน่ ว ยออกเสี ย งนั ้น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง เว้นแต่ใน
กรณีท่มี ีผ้มู ีสิทธิออกเสียงจำนวนน้อยจะรวมหมู่บา้ นที่อยู่ตดิ กันตั้งแต่ ๒ หมู่บา้ น
ขึ้นไปเป็นหน่วยออกเสียงเดียวกันก็ได้ สำหรับเขตเทศบาล เขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกำหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน ตรอก ซอย คลอง
หรือแม่น้ำ เป็นเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้ และ
(๒) ให้ถอื เกณฑ์จำนวนผู้มสี ทิ ธิออกเสียง กฎหมายได้กำหนดให้
ถือเกณฑ์จำนวนผู้มสี ทิ ธิออกเสียงหน่วยละ ๘๐๐ คนเป็นประมาณ แต่ถา้ เห็นว่า
ไม่ส ะดวกหรื อ ไม่ป ลอดภั ย ในการไปลงคะแนนอาจกำหนดจำนวนผู ้มี สิ ท ธิ
ออกเสียงมากกว่าจำนวนดังกล่าว หรือจะกำหนดหน่วยออกเสียงเพิ่มขึ้นโดยมี
จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าจำนวนดังกล่าวก็ได้
ทัง้ นี้ เมือ่ ได้กำหนดหน่วยออกเสียงแล้วก็ให้ดำเนินการปิดประกาศ
หน่ว ยออกเสีย งเพื ่อ ให้ ผู ้ม ีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทราบไม่น้ อ ยกว่ า ๒๐ วั น ก่ อ น
วันออกเสียงด้วย
๕. ผู้มีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
๕.๑ ผู้มีสิทธิออกเสียง
๕.๑.๑ กฎหมายได้ ก ำหนดให้ ผู ้มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งต้ อ งเป็ น ผู ้มี
คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๙๙ ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๒) มีอายุไม่ตำ่ กว่า ๑๘ ปีบริบรู ณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปี
ที่มีการออกเสียง และ
(๓) มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียง
ผู ้มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งซึ ่ง อยูน่ อกเขตออกเสี ย งทีต่ นมี ชื ่อ
อยูใ่ นทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลา
น้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียง หรือมีถ่นิ ที่อยู่นอกราชอาณาจักรย่อมมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนออกเสียง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
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๕.๑.๒ กฎหมายได้ ก ำหนดให้ ผู ้ม ีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งต้ อ ง
เป็น ผูไ้ ม่ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มมิใ ห้ ใ ช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ง ในวั น เลื อ กตั ้ง ตาม
มาตรา ๑๐๐ ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ดังนี้
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ต้องคุมขังอยูโ่ ดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่ง
ที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
๕.๒ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
เมื่อได้มีประกาศกำหนดวันออกเสียงแล้ว กฎหมายได้กำหนด
ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมาย จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วย
ออกเสีย งและปิ ด ประกาศบั ญ ชี ร ายชื ่อ ดั ง กล่ า ว พร้ อ มทัง้ ประกาศ
ให้มีการออกเสียงไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ทีว่ ่าการอำเภอ สำนักงานเขต ทีว่ ่าการกิ่งอำเภอ สำนักงานเทศบาล
ศาลาว่าการเมืองพัทยา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บา้ น
หรือที่ทำการชุมชนเมือง และที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง
ในเขตออกเสียงนั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ วันก่อนวันออกเสียง
ทั้งนี้ การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงและการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง กฎหมายให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
และการถอนชื ่อ ผู ้ไ ม่ม ีสิ ท ธิ เ ลื อ กตั ้ง ตามกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสิ ภา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้ยนื่ คำร้องขอต่อคณะกรรมการการออกเสียง
ประจำเขตออกเสียงหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
๖. เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้
ผูอ้ ำนวยการการออกเสี ย งประจำเขตออกเสี ย งหรื อ คณะกรรมการ
การออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะบุคคล หรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานการออกเสียงได้
ตามสมควร และให้คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียงแต่งตั้ง
บุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียง ดังนี้
(๑) ผูอ้ ำนวยการประจำหน่วยออกเสียง ๑ คน มีหน้าทีอ่ ำนวย
ความสะดวก ช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการตรวจสอบเอกสารและการ
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ปฏิ บ ัติ ห น้า ทีข่ องคณะกรรมการประจำหน่ ว ยออกเสี ย ง รวมทัง้ เจ้ า หน้ า ที ่
รักษาความปลอดภัย
(๒) คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงไม่นอ้ ยกว่า ๕ คน อันประกอบ
ด้วยประธานกรรมการ และกรรมการไม่น้อยกว่า ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิ
ออกเสียงในเขตออกเสียงนั้น ให้มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการลงคะแนนออกเสียงในที่
ออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียงแต่ละแห่ง
ให้ ค ณะกรรมการการออกเสี ย งประจำเขตออกเสี ย งแต่ ง ตั ้ง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือบุคคลอื่นทำหน้าทีร่ ักษาความปลอดภัยและสนับสนุนใน
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการประจำหน่วยออกเสียงและคณะกรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียง และหากมีผู้ใดขัดขวางการออกเสียง ให้กรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียงมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นออกไปจากทีอ่ อกเสียงได้ แต่ต้อง
ไม่เป็นการขัดขวางต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้นั้น
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าทีต่ ามกฎหมายนี้ กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับ
แต่งตั้งตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๖ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๗. หีบบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียงประชามติ
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออก
เสียงประชามติ โดยมีลักษณะทีเ่ หมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ
ออกเสียง ซึ่งลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียงประชามติ
และวิธกี ารลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกำหนด
๘. การลงคะแนนออกเสียง และการนับคะแนน
๘.๑ วิธกี ารลงคะแนนเสียง ในการลงคะแนนในบั ต รออกเสี ย ง
ประชามติ ให้ ผู ้อ อกเสี ย งทำเครื ่อ งหมายกากบาทในช่ อ งทำเครื ่อ งหมาย
แสดงความคิ ด เห็ น ทีผ่ ู ้อ อกเสี ย งเลื อ ก โดยในวั น ออกเสี ย งนั ้น ให้ เ ปิ ด
การลงคะแนนออกเสียง ตัง้ แต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
โดยให้ ผ ูม้ ีส ิท ธิ อ อกเสี ย งซึ ่ง มี ชื ่อ อยูใ่ นบั ญ ชี ร ายชื ่อ ผู ้มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งของ
หน่วยออกเสียงใดให้ลงคะแนนออกเสียงได้ ณ หน่วยออกเสียงนั้น และให้มสี ทิ ธิ
ลงคะแนนออกเสียงได้เพียงแห่งเดียว ตลอดจนให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าทีใ่ นหน่วยออกเสียงอื่นทีอ่ ยูน่ อกหน่วยออกเสียงทีต่ นมี
สิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงเดียวกันสามารถลงคะแนนออกเสียงในหน่วย
ออกเสียงที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่ได้
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ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี ป็นการออกเสียงทัว่ ราชอาณาจักรคณะกรรมการ
การเลือ กตั ้ง มีอ ำนาจออกประกาศกำหนดหลั ก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารใน
การใช้ ส ิท ธิ อ อกเสี ย งของผู ้ม ีสิ ท ธิ ซึ ่ง อยูน่ อกเขตจั ง หวั ด ทีต่ นมีชื ่อ อยู ่
ในทะเบียนบ้าน หรือมีช่อื อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึง
วันออกเสียงหรือผู้ทมี่ ีถิ่นทีอ่ ยูน่ อกราชอาณาจักร รวมทัง้ วิธีการนับคะแนน
และแจ้งผลคะแนนการออกเสียงในกรณีดังกล่าวด้วย
โดยในกรณีท ผี ่ ู ้มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งผู ้ใ ดอยูใ่ นจั ง หวั ด อืน่ นอก
จังหวัดทีต่ นมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยูใ่ นทะเบียนบ้านติดต่อกัน
เป็นเวลาน้อยกว่า ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียงหรือมีถ่นิ ที่อยู่นอกราชอาณาจักร
หากผูน้ นั้ ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงในจังหวัดทีต่ นอยูห่ รือในประเทศ
ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ ต้องมาลงทะเบียนก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เพื่อ
ขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร แล้วแต่กรณี
๘.๒ ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
(๑) ก่ อ นเริ ่ม เปิ ด ให้ มี ก ารออกเสี ย ง ให้ ค ณะกรรมการ
ประจำหน่ว ยออกเสี ย งนั บ จำนวนบั ต รออกเสี ย งประชามติ ท งั ้ หมดของ
หน่วยออกเสียงนั้น และปิดประกาศจำนวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมด
ในที่ออกเสียงไว้ในที่เปิดเผย เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนนให้คณะกรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียงเปิดหีบบัตรออกเสียงในทีเ่ ปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงซึง่ อยู่ ณ ทีอ่ อกเสียงนัน้ เห็นว่าเป็นหีบเปล่าและให้ปดิ หีบบัตรออกเสียง
ตามวิ ธี ก ารทีค่ ณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง กำหนด แล้ ว ให้ ท ำการบั น ทึก
การดำเนินการดังกล่าว โดยให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่า ๒ คนซึ่งอยูใ่ น
ทีอ่ อกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิ
ออกเสียงอยู่ในขณะนั้น
(๒) ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนน ให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
ซึ่งประสงค์จะลงคะแนนไปแสดงตนต่อกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวประชาชนทีห่ มดอายุ หรือ
บัตรหรือหลักฐานอืน่ ใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐทีม่ ีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร และ
เมือ่ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแล้วให้อ่านชื่อตัวและชื่อสกุลของ
ผูน้ นั้ ดัง ๆ ถ้าไม่มผี ้ใู ดทักท้วง ให้หมายเหตุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้มีสทิ ธิออกเสียง
และให้ จ ดหมายเลขบั ต รและสถานทีอ่ อกบั ต ร และชื ่อ หน่ ว ยงานของ
รัฐที่ออกบัตร พร้อมทั้งให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงจดลำดับที่ในบัญชี
รายชื่อผูม้ ีสิทธิออกเสียงทีต่ ้นขั้วบัตรออกเสียงประชามติแล้วให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
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ไว้เป็นหลักฐาน แล้วให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียง
ประชามติให้แก่ผู้นั้นเพื่อไปลงคะแนน
ในกรณีท่ีมีผู้ทักท้วงหรือกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
สงสัย ว่ า ผูม้ ีส ิท ธิ อ อกเสี ย งซึ ่ง มาแสดงตนนั ้น ไม่ ใ ช่ เ ป็ น ผู ้มี ชื ่อ ในบั ญ ชี
รายชื ่อ ผูม้ ีส ิท ธิ อ อกเสี ย ง ให้ ค ณะกรรมการประจำหน่ ว ยออกเสี ย ง
มีอ ำนาจสอบสวนและวิ นิ จ ฉั ย ชี ้ข าดว่ า ผู ้ถู ก ทัก ท้ว งหรื อ ผู ้ถู ก สงสั ย เป็ น ผู ้มี
ชื ่อ ในบัญ ชี ร ายชื ่อ ผู ้ม ีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งหรื อ ไม่ และในกรณี ท ีค่ ณะกรรมการ
ประจำหน่วยออกเสียงวินิจฉัยว่าผู้ถูกทักท้วงหรือผู้ถูกสงสัยไม่ใช่เป็นผู้มีชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิออกเสียง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียง
ทำบันทึกคำวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไว้ด้วย และให้ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ชี้ขาดของคณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงนั้น
ทั้งนี้ กฎหมายยังได้กำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง
หรือผู้ซ่งึ คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดให้มกี ารอำนวยความสะดวก
สำหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สงู อายุไว้เป็น
พิเศษด้วย แต่ตอ้ งให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สงู อายุได้ลงคะแนนออกเสียง
ด้วยตนเอง
(๓) การปิดการลงคะแนน เมื่อถึงกำหนดเวลา ๑๖.๐๐ น.
ซึ ่ง เป็น เวลาปิด การลงคะแนนออกเสี ย ง ให้ ค ณะกรรมการประจำหน่ ว ย
ออกเสียงประกาศปิดการลงคะแนน และงดจ่ายบัตรออกเสียงประชามติ
แล้วให้ทำเครื่องหมายในบัตรออกเสียงประชามติท่ีเหลืออยู่ให้เป็นบัตรออกเสียง
ประชามติทใี่ ช้ลงคะแนนออกเสียงไม่ได้ แต่ในกรณีทีม่ ีผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่ง
ประสงค์จะลงคะแนนออกเสียงได้มาอยูใ่ นบริเวณทีอ่ อกเสียงแล้วก่อนเวลาปิด
การลงคะแนนออกเสียงทีเ่ หลืออยู่ แต่ยังไม่ได้รับบัตรออกเสียงประชามติ
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติให้แก่ผ้มู า
แสดงตนนัน้ และเมื ่อ ผู ้ม ีสิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนออกเสี ย งเสร็ จ สิ ้น แล้ ว
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยออกเสียงปิดช่องใส่บัตรออกเสียงประชามติ
ของหีบบัตรออกเสียง และจัดทำรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรออกเสียงประชามติ
ทั้งหมด จำนวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงประชามติและจำนวนบัตรออก
เสียงประชามติทเ่ี หลือ โดยให้กรรมการประจำหน่วยออกเสียงทุกคนลงลายมือชื่อ
ไว้และให้ทำสำเนาปิดประกาศไว้ ณ ที่ออกเสียงและให้สง่ ต้นฉบับไปเก็บรักษาไว้
ตามทีค่ ณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง กำหนด และให้ ค ณะกรรมการประจำ
หน่วยออกเสียงแต่ละแห่งนับคะแนน ณ ทีอ่ อกเสียงนั้นโดยเปิดเผยติดต่อกัน
จนแล้วเสร็จ
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แต่ในกรณีทีพ่ บว่าบัตรออกเสียงประชามตินั้นเป็นบัตรเสีย๑
กฎหมายกำหนดให้ ค ณะกรรมการประจำหน่ ว ยออกเสี ย งสลั ก หลั ง
ในบัตรว่า “เสีย” พร้อมทัง้ ระบุเหตุผลด้วยว่าเป็นบัตรเสียลักษณะใด
แล้วลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่า ๓ คนและห้ามมิให้นับบัตรเสียเป็น
คะแนน แต่ให้นับรวมเป็นจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงด้วย
ทัง้ นี้ เมื่อได้ดำเนินการนับคะแนนเสร็จแล้วให้คณะกรรมการ
ประจำหน่ว ยออกเสี ย งนำบั ต รออกเสี ย งประชามติ ข องผู ้ม าใช้ สิ ท ธิ
ออกเสีย งทัง้ หมดใส่ ไ ว้ ใ นหี บ บั ต รออกเสี ย งพร้ อ มทัง้ รายงานผลการนั บ
คะแนน แล้วปิดหีบบัตรออกเสียงจัดส่งไปให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประจำเขตออกเสียงตามวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการการเลือกตัง้ ประกาศกำหนด
๙. การประกาศผลการออกเสียง
เมือ่ ได้ ผ ลการนั บ คะแนนออกเสี ย งประชามติ จ ากทีอ่ อกเสี ย ง
ทุก แห่ ง แล้ว ให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง ประกาศผลการออกเสี ย ง
และจำนวนผูม้ าใช้สิทธิออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว และหาก
เป็นการออกเสียงตามมาตรา ๑๖๕ (๑) ของรัฐธรรมนูญให้แจ้งผลไปยัง
นายกรัฐมนตรี
๑๐. การคัดค้านการออกเสียง
ผูม้ ีส ิท ธิ อ อกเสี ย งในหน่ ว ยออกเสี ย งใดทีเ่ ห็ น ว่ า การออกเสี ย ง
ในหน่วยออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สจุ ริตและเที่ยงธรรม ให้มีสทิ ธิย่นื คำคัดค้าน
โดยมีร ายละเอีย ดแห่ ง พฤติ ก ารณ์ห รื อ หลั ก ฐานทีแ่ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การ
ออกเสียงนั้นไม่ถกู ต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือตั้ง
ภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
เมือ่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำคัดค้านแล้วให้ดำเนินการ
พิจารณาสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริงโดยพลัน ถ้าเห็นว่าการออกเสียง
ในหน่วยออกเสียงนัน้ ไม่สจุ ริตและเทีย่ งธรรม ให้มคี ำสัง่ ให้ดำเนินการออกเสียง
ใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่า ๓๐ วันนับแต่วันออกเสียง
เว้นแต่การออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นจะไม่ทำให้ผลการออกเสียง
บัตรออกเสียงประชามติดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิได้ทำเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนในทางใด
(๔) บัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนนนอกช่องทำเครื่องหมาย
(๕) บัตรที่มิใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยออกเสียงมอบให้
(๖) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคำอื่นใดลงไป
(๗) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดว่าเป็นบัตรเสีย.
๑
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ของทุกหน่วยออกเสียงเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมีคำสั่ง
ยุติเรื่อง โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้ให้เป็นที่สุด
๑๑. ความผิดและบทกำหนดโทษ
๑๑.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐใช้ตำแหน่งหน้าทีห่ รือปฏิบัติหน้าที่
ทีไ่ ด้ รั บ มอบหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี ้โ ดยมิ ช อบ
ด้วยกฎหมาย กระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม
๑๑.๒ ผู้ใ ดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการการเลื อ กตั ้ง คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ง ประจำจั ง หวั ด
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
คณะกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียง
ประจำเขตออกเสี ย ง ผู ้อ ำนวยการการออกเสี ย งประจำเขตออกเสี ย ง
คณะกรรมการประจำหน่ ว ยออกเสี ย ง กรรมการประจำหน่ ว ยออกเสี ย ง
คณะอนุก รรมการ อนุ ก รรมการ คณะบุ ค คลหรื อ บุ ค คลทีค่ ณะกรรมการ
การเลือกตั้งแต่งตั้งในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว ได้กระทำโดย
ใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๑.๓ ผูบ้ งั คับบัญชาหรือนายจ้างผูใ้ ดขัดขวางหรือหน่วงเหนีย่ วหรือไม่ให้
ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๑.๔ ผู ้ใ ดทำลายบั ต รทีม่ ีไ ว้ ส ำหรั บ การออกเสี ย งโดยไม่ มี อ ำนาจ
กระทำได้หรือจงใจกระทำการด้วยประการใด ๆ ให้บตั รออกเสียงประชามติชำรุด
หรือเสียหายหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรทีใ่ ช้ได้
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี และปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐บาท
ถ้ า ผู ้ก ระทำความผิ ด ดั ง กล่ า วเป็ น เจ้ า พนั ก งานหรื อ เป็ น ผู ้มี
หน้า ทีเ่ กี ่ย วกั บ การดำเนิ น การออกเสี ย งต้ อ งระวางโทษจำคุ ก ตั ้ง แต่ ๑ ปี
ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑.๕ ผู้ใดกระทำการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าตนเป็นผูไ้ ม่มี
สิทธิออกเสียงหรือไม่มีสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น
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(๒) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง
(๓) นำบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง
(๔) ทำเครื ่อ งหมายเพื ่อ เป็ น ทีส่ ั ง เกตโดยวิ ธี ใ ดไว้ ท ีบ่ ั ต ร
ออกเสียงประชามติเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบัตรออกเสียงประชามติของตน
หรือใช้เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงประชามติทตี่ นได้
ลงคะแนนออกเสียงแล้ว
(๕) ขั ด คำสั ่ง กรรมการประจำหน่ ว ยออกเสี ย งทีส่ ั ่ง ให้
ออกไปจากทีอ่ อกเสี ย งเพราะเหตุ ท ผี ่ ู ้นั ้น ขั ด ขวางการออกเสี ย งตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม
(๖) นำบั ต รออกเสี ย งประชามติ ใ ส่ ใ นหี บ บั ต รออกเสี ย ง
โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกระทำการใดในบัญชีรายชื่อ
ผูม้ ีส ิท ธิ อ อกเสีย ง เพื ่อ แสดงว่ า มี ผู ้ม าแสดงตนออกเสี ย งโดยผิ ด ไปจาก
ความจริงหรือกระทำการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงประชามติเพิ่มขึ้น
จากความจริง
(๗) กระทำการโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อ
มิให้ผมู้ ีสิทธิออกเสียงสามารถใช้สิทธิได้หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้
ผู้มีสิทธิออกเสียงไป ณ ที่ออกเสียง หรือเข้าไป ณ ที่ออกเสียงหรือมิให้ไปถึง
ณ ที่ดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่จะออกเสียง
(๘) ก่อความวุ่นวายขึ้นในทีอ่ อกเสียง หรือกระทำการใด
อันเป็นการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง
ผู้กระทำตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
และผูก้ ระทำตาม (๖) (๗) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี
และปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑๑.๖ ผู้ใดกระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่ อ ความวุ ่น วายเพื ่อ ให้ ก ารออกเสี ย งไม่ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อย
(๒) ให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจ
ให้ผมู้ ีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือไม่ออกเสียง
(๓) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพื่อ
ให้ผ้มู ีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สทิ ธิออกเสียง ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
ออกเสียง หรือเพื่อให้สำคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียงหรือวิธีการลงคะแนน
ออกเสียง
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(๔) เปิ ด ทำลาย ทำให้ เ สี ย หาย ทำให้ เ ปลี ่ย นสภาพ
ทำให้สูญหาย ทำให้ไร้ประโยชน์ นำไป หรือขัดขวางการส่งซึ่งหีบบัตรออกเสียง
หรือบัตรออกเสียงประชามติ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ อันมีผล
เป็น การจู ง ใจให้ ผู ้มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งไม่ไ ปใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง หรื อ ออกเสี ย ง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใด
สำหรับตนเองหรือผู้อนื่ เพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
(๗) ขาย จำหน่ า ย จ่ า ยแจก หรื อ จั ด เลี ้ย งสุ ร าทุก ชนิ ด
ในเขตออกเสียงระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ของวันก่อนวันออกเสียงจนสิ้นสุด
วันออกเสียง
ผูใ้ ดกระทำตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกิน ๑๐ ปีและปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูก้ ระทำตาม (๕) หรือ (๖)
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ มีกำหนดไม่เกิน
๕ ปีด้วยก็ได้
ผู้ใดกระทำตาม (๗) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณี ท ผี ่ ู ้ฝ่ า ฝื น ตาม (๖) เป็ น ผู ้รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อนื่ ใดสำหรับตนเองหรือผู้อนื่ ถ้าได้แจ้งถึงการ
กระทำดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซ่งึ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอบหมายก่อนหรือในวันออกเสียง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ใดกระทำการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเป็นเหตุให้
มีการออกเสียงประชามติใหม่ให้ผ้นู ้นั ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จา่ ยในการออกเสียง
ประชามติในคราวถัดไป
๑๑.๗ ผูใ้ ดเผยแพร่ ผ ลการสำรวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน
เกี่ยวกับการออกเสียงในระหว่างเวลา ๗ วันก่อนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการ
ออกเสียงในวันออกเสียง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
๑๑.๘ กรรมการประจำหน่วยออกเสียงผู้ใดจงใจนับบัตรออกเสียง
ประชามติหรือคะแนนในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนน
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ให้ผิดไป หรือกระทำด้วยประการใด ๆ โดยมิได้มีอำนาจกระทำโดยชอบด้วย
กฎหมายให้บัตรออกเสียงประชามติชำรุดหรือเสียหาย หรือให้เป็นบัตรเสีย
หรือกระทำการด้วยประการใด ๆ แก่บตั รเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่าน
บัตรออกเสียงประชามติให้ผดิ ไปจากความจริง หรือทำรายงานการออกเสียง
ไม่ตรงความจริง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่
๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หมายเหต:พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีม้ ีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ห้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๕ ก หน้า ๑

หลักการและเหตุผล
โดยทีร่ ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๒ วรรคหก
บัญญัติให้มีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอืน่ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สาระสำคัญโดยสรุป
๑. บทนิยาม
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
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๒. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้มีสำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และอยู ่ภ ายใต้ก ารกำกั บ ดู แ ลของประธานผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น โดยความ
เห็นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยกิจการของสำนักงานไม่อยูภ่ ายใต้
บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เลขาธิการ
รองเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับความคุ้มครองและ
ประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ ยกว่าทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กฎหมายได้กำหนดให้สำนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการ
ทั่วไปของผู้ตรวจการแผ่นดินและให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๒) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและสนับสนุนให้มีการวิจัย
เกี่ยวกับงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๓) เผยแพร่วชิ าการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
สิทธิทีจ่ ะร้องเรียนตามกฎหมาย อำนาจหน้าทีข่ องผู้ตรวจการแผ่นดิน และ
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
(๔) ประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่น และประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
อำนาจหน้าทีข่ องประธานผูต้ รวจการแผ่นดินและผูต้ รวจการแผ่นดิน
ในการกำกับดูแลสำนักงาน ให้ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและ
ผูต้ รวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันในการออกระเบียบหรือ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน
และการดำเนินการอื่นในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การจัดแบ่งส่วนงานของสำนักงานและขอบเขตหน้าทีข่ อง
ส่วนงานดังกล่าว
(๒) การกำหนดตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นของเลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน
(๓) การคั ด เลื อ ก การบรรจุ การแต่ ง ตั ้ง การถอดถอน วิ นั ย
และการลงโทษทางวินัย การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์
การลงโทษ สำหรั บ เลขาธิ ก าร รองเลขาธิ ก ารและพนั ก งานของสำนั ก งาน
จุลนิติ มี.ค. - เม.ย. ๕๓

93

พระราชบัญญัติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

รวมทั้งวิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสำนักงาน
(๔) การคัดเลือก การกำหนดอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ตลอดจน
การกำหนดเงินเพิม่ พิเศษสำหรับข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึง่ มาปฏิบตั งิ าน
เป็นพนักงานของสำนักงานเป็นการชั่วคราว
(๕) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ทีป่ รึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการเฉพาะด้านอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงาน รวมทั้ง
อัตราค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(๖) การบริหารและจัดการการเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน
(๗) การกำหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรม และแนวปฏิ บั ติ ข อง
ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน
(๘) การกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขาธิการ รองเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงาน
(๙) การจั ด สวั ส ดิ ก ารหรื อ การสงเคราะห์ อื ่น แก่ เ ลขาธิ ก าร
รองเลขาธิการ พนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน
(๑๐) การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทีเ่ ป็นสาธารณะในครอบครอง
ของสำนักงานในรูปแบบที่คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ด้วย
(๑๑) การดำเนินการอืน่ ใดทีอ่ ยูใ่ นอำนาจหน้าทีข่ องผูต้ รวจการแผ่นดิน
๓. เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้สำนักงานมีเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งประธาน
ผูต้ รวจการแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบร่วมกันของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เป็นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานและรับผิดชอบ
การปฏิ บั ต ิง านของสำนั ก งาน ขึ ้น ตรงต่ อ ประธานผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น
โดยเลขาธิการต้องเป็นผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นทีป่ ระจักษ์ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์
และมีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสำเร็จในการบริหาร
ทั้งนี้ ให้เลขาธิการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปีนับแต่วัน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกัน
เกินสองวาระไม่ได้
อำนาจหน้าที่ของเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กฎหมายได้กำหนดให้เลขาธิการมีหน้าทีค่ วบคุมดูแลงานโดยทัว่ ไป
ของสำนัก งานให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ประกาศ และมติ
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และให้มีอำนาจ ดังนี้
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แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ

(๑) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษ
ทางวิ น ัย พนัก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของสำนั ก งาน ตลอดจนให้ พ นั ก งานหรื อ
ลูกจ้างของสำนักงานออกจากตำแหน่ง
(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานหรือลูกจ้าง
ในสำนักงาน และข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างซึ่งมาปฏิบตั งิ านเป็นพนักงาน
ในสำนักงาน
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ทัง้ นี้ ในกิจการของสำนักงานทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภายนอกให้เลขาธิการ
เป็น ผูแ้ ทนของสำนั ก งาน เพื ่อ การนี ้เ ลขาธิ ก ารจะมอบอำนาจให้ บุ ค คลใด
ปฏิบัตงิ านเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นไปตามระเบียบที่ประธานผู้ตรวจการ
แผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันกำหนด
๔. การดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้สำนักงานมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สิน
ของสำนักงาน โดยให้ทรัพย์สินของสำนักงานเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และ
ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี โดยให้สำนักงานจัดทำงบดุล งบการเงิน
และบัญ ชี แล้ว ส่ ง ผู ้ส อบบั ญ ชี ภ ายใน ๙๐ วั น นั บ แต่ วั น สิ ้น ปี บั ญ ชี โดยการ
กำหนดให้ ส ำนัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เป็ น ผู ้ส อบบั ญ ชี พ ร้ อ มทั ้ง
ให้ทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภท ตลอดจนประเมินผล
การใช้ จ่ า ยเงิ น และทรั พ ย์สิ น ของสำนั ก งานโดยแสดงให้ เ ห็ น ด้ ว ยว่ า
การใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ประหยัด และได้ ผ ลตาม
เป้า หมายเพี ย งใด แล้ ว ทำรายงานเสนอผลการสอบบั ญ ชี ต่ อ รั ฐ สภาและ
คณะรัฐมนตรีโดยไม่ชักช้า
โดยให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ พนักงาน ลูกจ้าง และเงิน
งบประมาณของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปเป็น
ของสำนักงานตามกฎหมายนี้ และให้ถือว่าบรรดาข้าราชการ พนักงานหรือ
ลูก จ้ า งของหน่ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการ
ส่ว นท้อ งถิ ่น ที ่ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ ม าปฏิ บั ติ ง านเป็ น พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับ
อนุม ัติ ใ ห้ ม าปฏิ บั ติ ง านในสำนั ก งานผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น เป็ น การชั ่ว คราว
ตามกฎหมายนี้
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ทั้งนี้ ให้เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยูใ่ นวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็น
เลขาธิ ก ารตามกฎหมายนี ้ และให้ ด ำรงตำแหน่ ง ต่ อ ไปจนกว่ า จะครบ
วาระ โดยให้เริ่มนับวาระตั้งแต่วันทีไ่ ด้รับการแต่งตั้งและให้บรรดาระเบียบ
ประกาศ คำสัง่ หรือมติของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาตามพระราช
บัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ สภา
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้มีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินหรือกฎหมายนี้
หมายเหต:พระราชบัญญัตนิ ม้ี บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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