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บทนํา
 ปจจุบันเรื่องทีอ่ยูในความสนใจและเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางในสังคมไทย 
คอื ประเดน็เรื่องการทาํประชามตเิพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเก่ียวกับ “การแกไขเพ่ิมเตมิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกเสียงประชามต ิ : เห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม” ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากรางรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี..) พทุธศกัราช .... ท่ีรฐัสภาลงมตเิหน็ชอบในวาระท่ีสองแลว 
และอยูระหวางการรอบรรจุระเบียบวาระการประชุมรวมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติในวาระทีส่าม นั้น 
ศาลรัฐธรรมนูญไดมคีําวินจิฉัยที ่ ๑๘ - ๒๒/๒๕๕๕ ในประเด็นวาการแกไขเพิม่เติมรัฐธรรมนูญ 
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ สามารถแกไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกรัฐธรรมนูญทัง้ฉบับได หรือไม โดย
ศาลรฐัธรรมนญูมีคาํวินิจฉัยวา “แมจะเปนอาํนาจของรฐัสภากต็าม แตการแกไขเพิม่เติมรฐัธรรมนญู
โดยการยกรางใหมทั้งฉบับยังไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ เนื่องจาก
รัฐธรรมนญูฉบบัปจจุบนัน้ีไดมาโดยการลงประชามตขิองประชาชน กค็วรจะไดใหประชาชนผูมอีาํนาจ
สถาปนารัฐธรรมนูญไดลงประชามติเสยีกอนวาสมควรจะมรีฐัธรรมนญูฉบบัใหม หรอืไม หรอืรฐัสภา
จะใชอํานาจในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเปนรายมาตราก็เปนความเหมาะสมและเปนอํานาจ
ของรัฐสภาที่จะดําเนินการดังกลาวนี้ได ซึง่จะเปนการสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๒๙๑” คณะรฐัมนตรจีงึมีมตแิตงตัง้คณะทาํงานศกึษาขอกฎหมายและวธิกีารออกเสยีงประชามติ
แกไขรฐัธรรมนญูกอนการจดัทําประชามต ิเพื่อพจิารณาศกึษาความชดัเจนดานกฎหมาย ประเดน็คาํถาม
และขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําประชามติในการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 

การออกเสียงประชามติ :
เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 

“กรณีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม”
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“การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการ
ใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม” กอนที่จะมีการลงมติรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... ในวาระที่สามของรัฐสภาตอไป          
 ดังนั้น เพื่อใหทานผูอานไดมีความรูและรับทราบเกี่ยวกับหลักการสําคัญของการออกเสียง
ประชามติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการออกเสยีงประชามต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทัง้เพือ่เปนการเตรยีมความพรอม
สาํหรบัการออกเสยีงประชามตทิีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคต คอลมัน คมความคดิ เขม็ทศิรฐัธรรมนญู ฉบบันี้ 
จึงขอนําเสนอเรื่อง “การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม”” ดังนี้

๑. เหตุแหงการออกเสียงประชามติ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๕ ไดบัญญัติถึงเหตุแหงการ
ออกเสียงประชามติไวรวม ๒ กรณี ดวยกัน คือ
 กรณีแรก คณะรัฐมนตรีเสนอใหมีการออกเสียงประชามติ
  ในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธาน
สภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหมีการออกเสียงประชามติ 
ซึ่งในประกาศใหมีการออกเสียงประชามตินั้น ตองมีรายละเอียดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๕ ของ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนี้
  (๑) กาํหนดเร่ืองในการจัดทาํประชามติ ซึง่จะตองมีขอความท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีจะใหผูมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทําประชามติ 
  (๒) กําหนดวาการจัดใหมีการออกเสียงประชามติเปนไปเพ่ือใหมีขอยุติโดยเสียงขางมาก
ของผูมีสิทธิออกเสียง หรือเปนไปเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี 
 กรณีที่สอง มีกฎหมายบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ
  กรณีนี้ขึ้นอยูกับฝายนิติบัญญัติวาจะเห็นสมควรตรากฎหมายกําหนดใหมีการออกเสียง
ประชามติในเร่ืองใด เมื่อจะดําเนินการจัดทําประชามติใหผูมีอํานาจตามกฎหมายประกาศใหมีการ
ออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมรีายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําประชามติตามที่กฎหมายนั้น ๆ 
บัญญัติ ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติผู มีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงประชามติไว 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีอํานาจออกประกาศใหมีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายนั้น
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๒. ผลของการออกเสียงประชามติ
 กฎหมายกําหนดใหการออกเสียงประชามติมีผลอยู ๒ ประการ ทั้งนี้แลวแตกรณี คือ
 ประการแรก การออกเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ
  กฎหมายกาํหนดใหการออกเสยีงประชามติท่ีจะถอืวามีขอยุตใินเรื่องที่จัดทาํประชามตติองมี
ผูมาออกเสียงประชามติเปนจํานวนเสยีงขางมากของผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามติและมจีาํนวนเสยีง
เกินกวากึ่งหนึง่ของผูมาออกเสียงประชามติในเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น ดังเชน ในกรณีทีร่ัฐบาล
จะจัดใหมีการออกเสียงประชามติสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ “การแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบบั” การที่จะถอืวาประชาชน “เหน็ชอบ” 
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ก็ตอเมื่อเปนไป
ตามเงือ่นไขของกฎหมาย ๒ ประการ ยกตัวอยางเชน ถาปจจุบันจํานวนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
ของประเทศไทยมีจาํนวน ๔๘ ลานคน เงื่อนไขแรกตองมผีูมาออกเสยีงประชามตใินเบื้องตนเปนจาํนวน                
มากกวา ๒๔ ลานคน และจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่สองคอืจะตองมคีะแนนเสยีง “เหน็ชอบ” มากกวา 
๑๒ ลานคน ขึ้นไป เปนตน โดยการออกเสียงประชามติเพื่อมีขอยุตินั้นมีผลผูกพันใหคณะรัฐมนตรี
ตองดําเนินการตามเสียงขางมากของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
 ประการที่สอง การออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษา
  กฎหมายกําหนดใหการออกเสียงประชามติเพื่อใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรี ใหถือเสียง
ขางมากของผูมาออกเสยีงประชามตใินการใหความเหน็ชอบหรอืไมเหน็ชอบในเรื่องที่จดัทําประชามตนิั้น 
กรณีนี้แตกตางกับการออกเสียงประชามติเพื่อมีขอยุติ เนื่องจากใหถือเสียงขางมากของผูมาออกเสียง
ประชามติเทานั้น กลาวคือ ถามีผูมาออกเสียงประชามติจํานวน ๒๔ ลานคน มติเพื่อใหคําปรึกษา
แกคณะรัฐมนตรีจะตองมีคะแนนเสียง “เห็นชอบ” มากกวา   ๑๒ ลานคน ขึ้นไป โดยผลการออกเสียง
ประชามติในกรณีนี ้ เปนเพียงการใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีขอปรึกษา 
และไมผูกพันคณะรัฐมนตรีที่จะตองปฏิบัติตาม เวนแตจะมกีฎหมายบัญญัติไวเปนการเฉพาะใหผล
การออกเสียงประชามติเปนขอยุติและมีผลผูกพัน

๓. วันออกเสียงประชามติ
 เม่ือมีประกาศใหมีการออกเสียงประชามติในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหคณะกรรมการการเลอืกตั้ง
ประกาศกาํหนดวนัออกเสยีงประชามติในราชกจิจานุเบกษาภายใน ๗ วัน นับแตวันท่ีมปีระกาศดงักลาว 
โดยวันออกเสียงประชามติตองกําหนดเปนวันเดียวกันทุกเขตออกเสียง และตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
ดังนี้
  (๑) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติกรณีคณะรัฐมนตรีเสนอใหออกเสียงประชามต ิ
ตองกําหนดวันออกเสียงในการจัดทําประชามติภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วันแตไมเกนิ ๑๒๐ วนั 
นับแตวันประกาศใหมีการออกเสียงประชามติในราชกิจานุเบกษา
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  (๒) วันออกเสียงในการจัดทําประชามติกรณีมีกฎหมายบัญญัติใหออกเสียงประชามติ 
ตองกําหนดวันออกเสียงในการจัดทําประชามติตามท่ีกฎหมายน้ันบัญญัติ ซึ่งตองกําหนดวันออกเสียง
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๙๐ วนัแตไมเกนิ ๑๒๐ วนั นบัแตวนัประกาศใหมีการออกเสยีงประชามติ
ในราชกิจานุเบกษา ถากฎหมายดังกลาวมิไดบัญญัติวันออกเสียงประชามติไว ใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดวันออกเสียงตามระยะเวลาที่กําหนดใน (๑)
  ทัง้นี ้ถาภายในกาํหนดเวลา ๓๐ วนั นบัแตวนัประกาศใหมกีารออกเสียงประชามติ ถาผูมสีทิธิ
ออกเสียงประชามติเห็นวาการใหมีการออกเสียงประชามตินั้นไมเปนไปตามเจตนารมณแหงกฎหมาย
ที่บัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติ หรือเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๖๕ สามารถเสนอ
คําฟองตอศาลปกครองสูงสุดเพื่อใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

๔. การใหขอมูลและการจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทําประชามติ
 เมือ่ไดมปีระกาศใหมกีารออกเสียงประชามติในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหหนวยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ
ดาํเนนิการใหขอมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะจดัทาํประชามตแิกผูมีสทิธิออกเสยีงไดรบัทราบขอมลูอยางเพยีงพอ 
โดยในการจัดทําขอมูลดังกลาวอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
  (๑) ชือ่เร่ืองท่ีจะจัดทาํประชามติ และเหตุผลความจําเปนทีจ่ะตองจัดใหมกีารทําประชามติ
  (๒)  สาระสําคัญของกิจการในเรื่องที่ทําประชามติ
  (๓)  ขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจการในเรื่องที่ทําประชามติ
  (๔)  ประมาณการคาใชจายและทีม่าของงบประมาณทีจ่ะนํามาใชจายสาํหรบักิจการในเรือ่ง
ที่ทําประชามติ
  (๕)  ประโยชนไดเสียทีอ่าจเกิดขึน้กบัประเทศชาติ ทองถ่ิน หรอืประชาชน รวมท้ังมาตรการ
ปองกนั แกไข หรอืเยยีวยาความเดอืดรอนหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนนิการพรอมสรปุ
เปรียบเทียบขอดีขอเสีย
  การจัดทําและการเผยแพรขอมูลดังกลาวตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตอง
เก่ียวกับเรื่องที่ทําประชามติ และตองไมมีลักษณะเปนการชี้นําใหผูมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบหรือ
ไมเห็นชอบกับเรื่องที่จัดทําประชามตินั้น และใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรกระบวนการ
และข้ันตอนออกเสียงประชามติใหผูมีสิทธิออกเสียงประชามติไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมท้ังจัดใหมี
การแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเทาเทียมกัน ทั้งบุคคลฝายท่ีเห็นชอบและไมเห็นชอบในเร่ือง
ทีจ่ดัทาํประชามติ โดยใหสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทัศนของรัฐ จดัสรรเวลาออกอากาศ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดดวย

๕. ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ 
 ๕.๑ คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
    กฎหมายกําหนดให “ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ” ตองเปนผูมีคุณสมบัติของ
“ผูมสีทิธเิลือกตั้ง” ตามมาตรา ๙๙ ของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ดังนี้
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

    (๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวา ๕ ป
    (๒)  มีอายุไมตํ่ากวา ๑๘ ปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการออกเสียง และ
    (๓) มีช่ืออยูในทะเบยีนบานในเขตออกเสยีงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา ๙๐ วนันบัถึงวนั
ออกเสียง ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งอยูนอกเขตออกเสียงทีต่นมีชื ่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื ่ออยูใน
ทะเบยีนบานในเขตออกเสยีงเปนเวลานอยกวา ๙๐ วนันบัถงึวนัออกเสยีง หรอืมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจักร 
ยอมมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
 ๕.๒ ลักษณะตองหามของผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
    กฎหมายไดกาํหนดใหผูมสีทิธอิอกเสยีงประชามตติองไมมีลกัษณะตองหามมใิหใชสทิธิ
เลือกตั้งตามมาตรา ๑๐๐ ของบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ดังนี้
    (๑) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
    (๒) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
    (๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
    (๔) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

๖. การลงคะแนนเสียง
 ในการลงคะแนนในบัตรออกเสียง ใหผูออกเสียงทําเครื่องหมายกากบาทในชองทําเครื่องหมาย
แสดงความคิดเห็นทีผู่ออกเสียงเลือก โดยในวันออกเสียงนั้นใหเปดการลงคะแนนออกเสียงตั้งแตเวลา 
๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬกา โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
ของหนวยออกเสยีงใดใหลงคะแนนออกเสยีงได ณ หนวยออกเสยีงน้ัน และใหมีสทิธิลงคะแนนออกเสยีง
ไดเพียงแหงเดียว ตลอดจนใหผูมีสิทธอิอกเสยีงซ่ึงไดรบัการแตงตั้งใหปฏบิตัหินาท่ีในหนวยออกเสยีงอื่น
ท่ีอยูนอกหนวยออกเสยีงที่ตนมสีทิธอิอกเสยีงในเขตออกเสยีงเดยีวกนัสามารถลงคะแนนเสยีงในหนวย
ออกเสียงที่ตนตองปฏิบัติหนาที่ได
 ในกรณีทีเ่ปนการออกเสียงทั่วราชอาณาจักร คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียงของผูมีสิทธิซึ่งอยูนอกเขตจังหวัดทีต่นมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลานอยกวา ๙๐ วันนับถึงวันออกเสียงหรือผูทีม่ี
ถ่ินท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร รวมท้ังวิธกีารนับคะแนนและแจงผลคะแนนการออกเสยีงในกรณีดงักลาวดวย
 ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูมีสิทธิออกเสียงผูใดอยูในจังหวดัอื่นนอกจังหวดัท่ีตนมชีื่ออยูในทะเบยีนบาน หรอืมชีื่อ
อยูในทะเบยีนบานตดิตอกนัเปนเวลานอยกวา ๙๐ วนันับถงึวนัออกเสยีง หรอืมีถิ่นท่ีอยูนอกราชอาณาจกัร 
หากผูนั้นประสงคจะใชสทิธอิอกเสยีงในจังหวัดท่ีตนอยูหรอืในประเทศที่ตนมถีิ่นท่ีอยู ตองมาลงทะเบยีน
กอนวันออกเสียงไมนอยกวา ๓๐ วัน เพื่อขอใชสิทธิออกเสยีงนอกเขตจังหวัดหรือนอกราชอาณาจักร 
แลวแตกรณี๑

 ๑การทําประชามติกฎหมายมิไดบัญญัติใหมีการออกเสียงประชามติลวงหนา ตางจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่กฎหมายบัญญัติใหมีการเลือกตั้งลวงหนา.
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การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม”

จุลนิติ

๗. การคัดคานการออกเสียง  
 ผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใดที่เห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงน้ันเปนไปโดย
ไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหมีสิทธิยื่นคําคัดคานโดยมีรายละเอียดแหงพฤติการณหรือหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นวาการออกเสยีงน้ันไมถกูตองหรอืไมชอบดวยกฎหมายตอคณะกรรมการการเลอืกตัง้ภายใน ๔๘ 
ชั่วโมงนับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุด
 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคําคัดคานแลวใหดําเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวน เพื่อ
ใหไดขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงน้ันไมสุจริตและเท่ียงธรรม ใหมี
คําสั่งใหดําเนินการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ตองไมชากวา ๓๐ วันนับแตวันออกเสียง 
เวนแตการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้นจะไมทําใหผลการออกเสียงของทุกหนวยออกเสียง
เปล่ียนแปลงไป คณะกรรมการการเลือกต้ังอาจมีคําสั่งยุติเรื่อง โดยคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งใหเปนที่สุด

๘. ความผิดและบทกําหนดโทษ
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดบัญญัติ
ถึงการกระทําที่เปนความผิดและบทกําหนดโทษไว ดังนี้
 ๘.๑  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่หรือปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตาม
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนีโ้ดยมชิอบดวยกฎหมาย กระทาํการใด ๆ  อนัเปนเหตใุหการออกเสยีง
ไมเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๑๐ ป๒ 
 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการฝาฝนกรณีดังกลาว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มอีาํนาจสัง่ใหเจาหนาทีข่องรฐัผูนัน้ยตุหิรอืระงบัการกระทาํใดทีเ่หน็วาอาจทาํใหการออกเสยีงไมเปนไป
โดยสจุรติและเทีย่งธรรม ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจําคกุต้ังแต ๑ ป ถงึ ๑๐ ป และปรบัตัง้แต ๒๐,๐๐๐ 
บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนด ๑๐ ป
 ๘.๒  ผูใดขดัขวางการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการการเลอืกตัง้ กรรมการการเลอืกตัง้ คณะกรรมการ
การเลอืกตัง้ประจาํจงัหวดั กรรมการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวัด ผูอาํนวยการการเลอืกตัง้ประจาํจงัหวัด 
คณะกรรมการการออกเสยีงประจาํเขตออกเสยีง กรรมการการออกเสยีงประจาํเขตออกเสยีง ผูอาํนวยการ
การออกเสยีงประจาํเขตออกเสยีง คณะกรรมการประจาํหนวยออกเสยีง กรรมการประจาํหนวยออกเสยีง 
คณะอนุกรรมการ อนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 ๒การใชตําแหนงหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมายมิใหหมายความรวมถึงการปฏิบัติหนาที่ตามปกติที่พึงตอง
ปฏิบัติในตําแหนงหนาที่หรือตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของเจาหนาที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการ
ที่เกี่ยวของกับการออกเสียงโดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือโทษแกฝายหนึ่งฝายใด.
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ทั้งนี้ ถาการขัดขวางการปฏิบัติงานดังกลาว ไดกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือขูเข็ญวา
จะใชกําลังประทุษราย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
 ๘.๓  ผูบังคับบัญชาหรอืนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมใหความสะดวกพอสมควร
ตอการไปใชสิทธิออกเสียงของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
 ๘.๔  ผูใดทําลายบัตรทีม่ีไวสําหรับการออกเสียงโดยไมมีอํานาจกระทําไดหรือจงใจกระทําการ
ดวยประการใด ๆ ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุด หรือเสียหายหรือกระทําการดวยประการใด ๆ แก
บัตรเสียใหเปนบัตรทีใ่ชได ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๑ ป และปรบัไมเกิน  ๒๐,๐๐๐ บาท ถาผูกระทาํ
ความผิดดังกลาวเปนเจาพนักงานหรือเปนผูมีหนาทีเ่กี่ยวกับการดําเนินการออกเสียง ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๘.๕  ผูใดกระทําการในระหวางเวลาเปดการลงคะแนนออกเสียง ดังตอไปนี้
    (๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรูอยูแลววาตนเปนผูไมมีสิทธิออกเสียง
หรือไมมีสิทธิลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น
    (๒)  ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติมาออกเสียง
    (๓)  นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง
    (๔)  ทําเครื่องหมายเพื่อเปนทีส่ังเกตโดยวิธีใดไวทีบ่ัตรออกเสียงประชามติเพื่อใหผูอื่น
รูวาเปนบัตรออกเสียงประชามติของตน หรือใชเครื่องมือ หรืออุปกรณใดบันทึกภาพบัตรออกเสียง
ประชามติที่ตนไดลงคะแนนออกเสียงแลว
    (๕) ขัดคําสัง่กรรมการประจําหนวยออกเสียงที่สั่งใหออกไปจากที่ออกเสียงเพราะ
เหตุที่ผูนั้นขัดขวางการออกเสียงตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม๓

    (๖) นําบัตรออกเสียงประชามติใสในหีบบัตรออกเสียงโดยไมมีอํานาจโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง เพื่อแสดงวามีผูมาแสดงตนออกเสียง
โดยผิดไปจากความจรงิ หรอืกระทําการใดอันเปนเหตใุหมบีตัรออกเสยีงประชามตเิพิ่มขึ้นจากความจรงิ
    (๗)  กระทาํการโดยไมมอํีานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อมิใหผูมสีทิธิออกเสยีงสามารถ
ใชสิทธไิดหรอืขดัขวาง หรอืหนวงเหนี่ยวมใิหผูมีสทิธอิอกเสยีงไป ณ ท่ีออกเสยีง หรอืเขาไป ณ ท่ีออกเสยีง
หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาว ภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียง
    (๘) กอความวุนวายขึน้ในทีอ่อกเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการรบกวนหรือ
เปนอุปสรรคแกการออกเสียง
    ผูกระทาํตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) ตองระวางโทษจําคกุไมเกิน ๕ ป หรอืปรบัตั้งแต 
๒๐,๐๐๐ บาท ถงึ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจําท้ังปรบั และผูกระทาํตาม (๖) (๗) หรอื (๘) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน ๑๐ ป และปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 ๓มาตรา ๑๘ วรรคสาม บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียง ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการใชสิทธิออกเสียงของผูนั้น”
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ม.ค. - ก.พ. ๕๖๑๔๘

การออกเสียงประชามติ : เห็นชอบหรือไมเห็นชอบ “กรณีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดหลักการใหมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม”

จุลนิติ

 ๘.๖ ผูใดกระทําการ ดังตอไปนี้
    (๑) กอความวุนวายเพื่อใหการออกเสียงไมเปนไปดวยความเรียบรอย
    (๒)  ให เสนอใหหรอืสญัญาวาจะให หรอืจดัเตรยีมเพือ่จะใหทรพัยสนิหรอืผลประโยชน
อืน่อนัอาจคาํนวณเปนเงนิไดแกผูใด เพ่ือจะจูงใจใหผูมสีทิธิออกเสยีงไมไปใชสทิธิออกเสยีง หรอืออกเสยีง
อยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
    (๓) หลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ หรือใชอิทธิพลคุกคาม เพื่อใหผูมีสิทธิออกเสียงไมไปใช
สทิธอิอกเสยีง ออกเสยีงอยางใดอยางหนึง่หรอืไมออกเสยีง หรอืเพือ่ใหสาํคญัผดิในวนั เวลา ทีอ่อกเสยีง
หรือวิธีการลงคะแนนออกเสียง
    (๔)  เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปลี่ยนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไรประโยชน 
นําไป หรือขัดขวางการสงซึ่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียงประชามติ เวนแตเปนการดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่โดยชอบดวยกฎหมาย
    (๕)  เลนหรือจัดใหมีการเลนการพนันขันตอใด ๆ อันมีผลเปนการจูงใจใหผูมีสิทธิ
ออกเสียงไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
    (๖)  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่นเพื่อจะไมไปใชสิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมออกเสียง
    (๗) ขาย จําหนาย จายแจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหวางเวลา 
๑๘.๐๐ นาฬกาของวันกอนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง
    ผูใดกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑๐ ป และปรับ
ไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และผูกระทําตาม (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับ
ตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดไมเกิน ๕ ปดวยก็ได และผูใดกระทําตาม (๗) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับ
ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
    ในกรณีที่ผูฝาฝนตาม (๖) เปนผูรับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด
สําหรับตนเองหรือผูอื่น ถาไดแจงถึงการกระทําดังกลาวตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการการเลอืกตัง้มอบหมายกอนหรอืในวนัออกเสยีง ผูนัน้ไมตองรบัโทษและไมตองถกูเพกิถอน
สิทธิเลือกตั้ง
    ผูใดกระทําการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) อันเปนเหตุใหมีการออกเสียงประชามติ
ใหมใหผูนั้นตองรับผิดชอบในคาใชจายในการออกเสียงประชามติในคราวถัดไป
 ๘.๗ ผูใดเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง ในระหวาง
เวลา ๗ วันกอนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ

 ๘.๘ กรรมการประจําหนวยออกเสียงผูใดจงใจนับบัตรออกเสียงประชามติหรือคะแนนใน
การออกเสียงใหผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนใหผิดไป หรือกระทําดวยประการใด ๆ โดยมิไดมี
อํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย 
หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียเพื่อใหเปนบัตรที่ใชได หรืออานบัตรออกเสียงประชามติ
ใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการออกเสียงไมตรงความจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ ป 
ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

บทสรุป
 จะพิจารณาเห็นไดวากระบวนการออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้น เปน
กระบวนการหนึง่ซึ่งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสําคัญและ
มีผลกระทบตอประโยชนไดเสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการแกไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญโดยการกําหนดหลักการใหมีการจัดทาํรัฐธรรมนูญฉบับใหมนั้น จะมีผลตอการกําหนด
ทิศทางและอนาคตของประเทศไทย ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิง่ทีป่ระชาชนผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
จะตองเตรียมความพรอม เพื่อใหการออกเสียงประชามติซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตเกิดประสิทธิผลและ
สะทอนเจตนารมณอันแทจริงของประชาชน โดยมีแนวทางที่ควรปฏิบัติอยางนอย ๕ ประการ ดังนี้
 ๑) ควรใหความสนใจและติดตามขอมูลขาวสารเกีย่วกับเรือ่งทีจ่ะทาํประชามติ เพือ่ใหเกิด
ความเขาใจที่ถูกตองกอนการตัดสินใจออกเสียงประชามติ
 ๒) ควรเขาไปมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอเรื่องทีจ่ะจัดทําประชามติในโอกาสตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดความหลากหลายทางความคิด
 ๓)  ควรคดิและวิเคราะหดวยหลกัเหตแุละผลกอนการตดัสนิใจ โดยตองไมคลอยตามกระแสหรือ
สถานการณ ตองไมยอมรับการชักจูงดวยประโยชนอื่นใดในทางมิชอบ ตองแยกแยะระหวางความชอบ
หรอืไมชอบในตวับุคคลกบัสาระของรางรฐัธรรมนูญ รวมท้ังตองเขาใจภาพรวมของรฐัธรรมนูญทั้งฉบบั
 ๔)  ควรศกึษาและทําความเขาใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการในการลงคะแนนออกเสยีงประชามติ 
เพื่อใหการใชสิทธิออกเสียงเปนไปอยางถูกตอง
 ๕)  ควรเหน็ถงึความสําคญัของการออกเสยีงประชามตแิละไปใชสทิธอิอกเสยีงโดยพรอมเพรยีงกนั 
แมวาการออกเสียงประชามติเปนเพียงการใชสิทธิ มิใชหนาทีอ่ันจะทําใหผู ไมไปใชสิทธิเสียสิทธิ
ทางการเมอืงกต็าม แตเน่ืองจากเปนการทาํประชามติเพื่อสอบถามความคดิเห็นในเรื่องการแกไขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูทั้งฉบบั ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสาํคญัและเปนการกาํหนดกตกิาหลกัของประเทศ ดงันั้น ผูมสีทิธิ
ออกเสียงทุกคนควรจะตองมีสวนรวมในการแสดงเจตนารมณกําหนดอนาคตของประเทศไทยในครั้งนี ้
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