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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๗๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
“ร่างรัฐธรรมนูญ” หมายความว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทําขึ้น
และต้องจัดให้มีการออกเสียง
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“การออกเสียง” หมายความว่า การออกเสียงประชามติตามมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
“ผู้มีสิทธิออกเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และตามพระราชบัญญัตินี้
“วันออกเสียง” หมายความว่า วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดให้เป็นวันออกเสียง
ประชามติ
“เขตออกเสียง” หมายความว่า ท้องที่ที่กําหนดเป็นเขตออกเสียงประชามติ
“หน่วยออกเสียง” หมายความว่า ท้องถิ่นที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
“ที่ออกเสียง” หมายความว่า สถานที่ที่กําหนดให้ทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติและให้
หมายความรวมถึงบริเวณที่กําหนดขึ้นโดยรอบที่ออกเสียงประชามติ
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้รัฐอุดหนุนหรือจัดสรรค่าใช้จ่าย
แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนการออกเสียง
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับมอบร่างรัฐธรรมนูญจากคณะรัฐมนตรี
และในกรณี ได้ รั บ มอบประเด็ นเพิ่ มเติ มจากสภานิ ติ บั ญญั ติ แ ห่ง ชาติเ พื่ อ ดํา เนิ นการให้ มี ก ารออกเสี ย ง
ให้ถือว่าการดําเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามที่กําหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย
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หมวด ๑
การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
และกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง
มาตรา ๘ ในกรณี ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ มี ม ติ เ สนอประเด็ น เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงเพิ่มเติม ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดทําคําอธิบายหลักการและเหตุผล
ของประเด็นดังกล่าวส่งให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งภายในสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอประเด็นเพิ่มเติม
มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ คําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม
พร้อมคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นตามมาตรา ๘ รวมทั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอน
การออกเสียงให้ประชาชนได้รับทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามรูปแบบ แนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเห็นสมควร
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะบุคคล
คณะหนึ่งหรือหลายคณะดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์และอาจสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
หรือภาคเอกชนสามารถดําเนินการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดเวลา
ในการจัดให้มีการออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ คําอธิบายและสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม
พร้อมคําอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นตามมาตรา ๘ ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมาย
หรือสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่
ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบัญญัติและสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วย สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือแก่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร้องขอ
การดําเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และกรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง หรือของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง
ไม่ถือว่าเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง
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ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอประเด็นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียง
เพิ่มเติมตามมาตรา ๘ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทําความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระสําคัญของประเด็นให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป และให้นําความในวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดูแลให้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียง
เป็นไปโดยสุจริตและมิให้มีการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๑๒ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และการแสดง
ความคิดเห็นตามมาตรา ๑๑ ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐจัดสรรเวลาออกอากาศ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการจัดและควบคุมการออกเสียง
ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทําหน้าที่
ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนแก่คณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งติดตามให้มี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดําเนินการจัดการออกเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีอํานาจออกคําสั่งให้ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจําเป็นตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันออกเสียงโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ การออกเสี ย งให้ใ ช้ วิ ธี ล งคะแนนโดยตรงและลั บ และให้ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนด้วยวิธีการกากบาทในบัตรออกเสียง
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ส่วนที่ ๒
เจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง
มาตรา ๑๖ ในการออกเสียงให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
มีหน้าที่เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการออกเสียง และดําเนินกิจการที่จําเป็นเกี่ยวกับการออกเสียง
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
มีหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนดหน่วยออกเสียง ที่ออกเสียง การจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง การเพิ่มชื่อ
และการถอนชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียง รวมทั้งมีหน้าที่ในการกํากับดูแลการลงคะแนนออกเสียง
การนับคะแนนออกเสียง และการประกาศผลการออกเสียง
กรณีจังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ ให้คณะกรรมการ
การเลื อ กตั้ ง ดํ า เนิ น การสรรหาคณะกรรมการการออกเสี ย งประจํ า เขตออกเสี ย ง โดยวิ ธี ก ารสรรหา
และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการออกเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแต่งตั้งหรือมอบหมาย
ให้ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียงได้
ตามสมควร
การใดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคล
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงทําหน้าที่ ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ให้ถือว่าผู้อํานวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
คณะบุ ค คล หรื อ บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น ผู้ ดํ า เนิ น การแทน ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง หรือคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคล
ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง และในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการดําเนินการ
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หรือการสั่งการใดของผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการการออกเสียงประจํา
เขตออกเสียง คณะอนุกรรมการ คณะบุคคลหรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมายมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขการดําเนินการหรือการสั่งการนั้นได้
มาตรา ๑๗ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือ ผู้ที่คณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการออกเสียง ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ อํ า นวยการประจํ า หน่ ว ยออกเสี ย งหนึ่ ง คน มี ห น้ า ที่ จั ด ทํ า และตรวจสอบเอกสาร
อํานวยความสะดวก ให้คําแนะนําและให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงตาม (๒) รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
(๒) คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่าห้าคนประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการไม่น้อยกว่าสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับ
การลงคะแนนออกเสียงในที่ออกเสียงและนับคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียงแต่ละแห่ง
ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจํา
เขตออกเสียงมอบหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยและช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียงตาม (๑) และคณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงตาม (๒)
ในกรณีที่ผู้ใดขัดขวางการออกเสียง ให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกไป
จากที่ออกเสียงได้ แต่ต้องไม่ขัดขวางต่อการใช้สิทธิออกเสียงของผู้นั้น
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่กรรมการประจําหน่วยออกเสียงมีจํานวนไม่ครบตามมาตรา ๑๗ (๒)
ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
มอบหมาย แต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเป็นกรรมการประจําหน่วยออกเสียงให้ได้ครบจํานวน
ในวันออกเสียง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียงแล้วมีกรรมการประจําหน่วยออกเสียง
มาปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้กรรมการประจําหน่วยออกเสียงที่อยู่ในขณะนั้น
แต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจํานวนก่อนการนับคะแนนออกเสียง หากกรณีมีจํานวนไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้กรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตออกเสียงนั้นเป็นกรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงให้มีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และให้แต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจํานวนก่อนการนับคะแนนออกเสียง
ในกรณีที่ไม่มีกรรมการประจําหน่วยออกเสียงมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย แต่งตั้งบุคคล
เป็นกรรมการประจําหน่วยออกเสียงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียง
มาตรา ๑๙ นอกจากที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผู้อํานวยการการออกเสียง
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ประจําเขตออกเสียง ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียงรวมทั้งให้มีอํานาจ
มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการออกเสียง
มาตรา ๒๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
(๑) กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(๒) ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง กรรมการประจําหน่วยออกเสียง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียง
สําหรับบุคคลตาม (๒) ให้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญานับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
จนสิ้นสุดแห่งการงานในหน้าที่
มาตรา ๒๑ ค่าตอบแทนของบุคคลตามมาตรา ๒๐ (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
ส่วนที่ ๓
เขตออกเสียงและหน่วยออกเสียง
มาตรา ๒๒ การออกเสียงให้ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตออกเสียง
มาตรา ๒๓ เมื่ อ มี ก ารประกาศกํ า หนดวั น ออกเสี ย งตามมาตรา ๑๔ ให้ ค ณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย
กําหนดหน่วยออกเสียงที่จะพึงมีในแต่ละเขตออกเสียง โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาใช้สิทธิ
ออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง
การกําหนดหน่วยออกเสียงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตของหน่วยออกเสียง เว้นแต่ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงจํานวนน้อย
จะรวมหมู่บ้านที่อยู่ติดกันตั้งแต่สองหมู่บ้านขึ้นไปเป็นหน่วยออกเสียงเดียวกันก็ได้ สําหรับในเขตเทศบาล
เขตเมืองพัทยา เขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตชุมชนหนาแน่น อาจกําหนดให้ใช้เขตชุมชน แนวถนน
ตรอก ซอย คลอง หรือแม่น้ํา เป็นเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้ และ
(๒) ให้ถือเกณฑ์จํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงหน่วยละแปดร้อยคนเป็นประมาณ แต่ถ้าเห็นว่าไม่เป็น
การสะดวกหรือไม่ปลอดภัยในการไปลงคะแนนของผู้มีสิทธิออกเสียง อาจกําหนดจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียง
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มากกว่าจํานวนดังกล่าวก็ได้ หรือจะกําหนดหน่วยออกเสียงเพิ่มขึ้นโดยให้มีจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่า
จํานวนดังกล่าวก็ได้
ให้ดําเนินการประกาศหน่วยออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันออกเสียง โดยให้ปิดประกาศไว้
ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง
การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยออกเสียง ให้กระทําได้โดยประกาศก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน
เว้นแต่กรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น จะประกาศเปลี่ยนแปลง
ก่อนวันออกเสียงน้อยกว่าสิบวันก็ได้ และให้นําความในวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๔ ในการกําหนดหน่วยออกเสียงตามมาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย กําหนดที่ออกเสียง
ของแต่ละหน่วยออกเสียงไว้ด้วย และให้นําความในมาตรา ๒๓ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ที่ออกเสียงตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นสถานที่ที่ประชาชนเข้าออกได้สะดวก เพื่อการลงคะแนนออกเสียง
มีความเหมาะสม มีขนาดพอสมควร และควรตั้งอยู่ในย่านกลางของหน่วยออกเสียง พร้อมทั้งให้มีป้าย
หรือเครื่องหมายอื่นใดเพื่อแสดงขอบเขตบริเวณของที่ออกเสียงไว้ด้วย ตามลักษณะของท้องที่และภูมิประเทศ
ในการลงคะแนนออกเสียงของผู้มีสิทธิออกเสียง
ในท้องที่ใดถ้าเห็นว่าจะเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง หรือเพื่อความปลอดภัย
ของผู้มีสิทธิออกเสียง อาจประกาศกําหนดที่ออกเสียงนอกเขตของหน่วยออกเสียงก็ได้ แต่ต้องอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยออกเสียงนั้นหรือในกรณีเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่น
ก่อนวันออกเสียง ให้ประกาศเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงได้
ส่วนที่ ๔
ผู้มีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๒๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง
(๑) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปี
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันออกเสียง
ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันออกเสียง ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียง
ตามมาตรา ๔๒
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ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ย่อมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
มาตรา ๒๖ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันออกเสียงเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิออกเสียง
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๒) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๓) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๔) วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
มาตรา ๒๗ เมื่ อ มี ก ารประกาศกํ า หนดวั น ออกเสี ย งตามมาตรา ๑๔ ให้ ค ณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมายจัดทํา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียง และปิดประกาศไว้ ณ ที่ออกเสียงไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน
ก่อนวันออกเสียงและให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันออกเสียง
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันด้วย
ภายหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง หากปรากฏว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดให้ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงรายงานต่อคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงโดยเร็ว ถ้าคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงเห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็นความจริง ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมีคําสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสิบวัน
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแห่งหน่วยออกเสียงที่ตนหรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็น
ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น มีสิทธิยื่นคําร้องขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการการออกเสียงประจํา
เขตออกเสี ยงหรื อผู้ ที่ คณะกรรมการการออกเสี ยงประจํ าเขตออกเสี ยงมอบหมาย ก่ อนวั นออกเสี ยง
ไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย ตรวจสอบหลักฐาน และถ้าเห็นว่าผู้ยื่นคําร้อง
หรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิออกเสียง ให้มีคําสั่งเพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเร็ว
ถ้าคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
มอบหมาย เห็นว่าผู้ยื่นคําร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง ก็ให้มีคําสั่งยกคําร้อง
และแจ้งให้ผู้ยื่นคําร้องทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องโดยแสดงเหตุผลไว้ด้วย
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มาตรา ๒๙ ก่ อ นวั น ออกเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ วั น ผู้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งมี สิ ท ธิ ยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ
คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
มอบหมาย เมื่อเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงที่ได้ประกาศตามมาตรา ๒๗ มีชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิ
ออกเสียง เพื่อให้ถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
เมื่อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจํา
เขตออกเสียงมอบหมาย พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรสั่งถอนชื่อผู้ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงออกจากบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิออกเสียงหรือสมควรยกคําร้อง ก็ให้มีคําสั่งถอนชื่อผู้นั้นหรือยกคําร้อง แล้วแต่กรณี และให้แจ้ง
คําสั่งให้ผู้ร้องนั้นทราบ
ถ้าเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตน
โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง เมื่อเจ้าบ้านนําหลักฐานทะเบียนบ้านมาแสดงว่า
ไม่มีชื่อบุคคลนั้น ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงมอบหมาย มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๓๐ ในกรณี ที่ มี ก ารฟ้ อ งคดี เ พื่ อ ขอให้ เ พิ ก ถอนสิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
และศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลนั้นแม้คําพิพากษายังไม่ถึงที่สุดก็ตาม เมื่อได้มี
การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแล้ว ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงถอนชื่อ
ผู้ซึ่งถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยการขีดชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ส่วนที่ ๕
การลงคะแนนออกเสียง
มาตรา ๓๑ การลงคะแนนออกเสียงให้กระทําได้โดยวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรออกเสียง
หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนออกเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๓๒ หีบบัตรออกเสียงต้องกําหนดให้สามารถมองเห็นภายในได้ง่าย
ลักษณะและขนาดของหีบบัตรออกเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๓๓ บัตรออกเสียงให้มีลักษณะตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ในกรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็น ให้กําหนดในบัตรออกเสียงเดียวกัน
มาตรา ๓๔ ในวันออกเสียงให้เปิดการลงคะแนนออกเสียง ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา
มาตรา ๓๕ ก่อนเริ่มเปิดให้มีการลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง
นับจํานวนบัตรออกเสียงทั้งหมดของหน่วยออกเสียงนั้น และปิดประกาศจํานวนบัตรออกเสียงไว้ในที่เปิดเผย
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ทั้งนี้ การเปิดให้มีการลงคะแนนออกเสียง และขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนออกเสียง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๓๖ ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงค์
จะลงคะแนนออกเสียงไปแสดงตนต่อกรรมการประจําหน่วยออกเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ถือบัตร
หลักเกณฑ์และวิธีแสดงตนเพื่อลงคะแนนใช้สิทธิออกเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๓๗ ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงใด
ให้ลงคะแนนออกเสียงได้ ณ ที่ออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้น และให้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงได้
เพียงแห่งเดียว
มาตรา ๓๘ ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยออกเสียงอื่นที่อยู่
นอกหน่วยออกเสียงที่ตนมีสิทธิออกเสียง สามารถลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่ตนต้องปฏิบัติหน้าที่
มาตรา ๓๙ เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ในการลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
จัดให้มีการอํานวยความสะดวกสําหรับการลงคะแนนออกเสียงของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีการช่วยเหลือในการลงคะแนนออกเสียงภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียง แต่การให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ
ไม่สามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหน่วยออกเสียงเป็น
ผู้กระทําการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น
ทั้งนี้ ให้ถือเป็นการลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ
ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นสมควร อาจกําหนดให้มีการจัดที่ออกเสียงสําหรับคนพิการ
หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้ลงทะเบียน
เพื่อขอใช้สิทธิออกเสียง ณ สถานที่ดังกล่าว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้ว ให้หมดสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียง
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
การอํานวยความสะดวกและการลงคะแนนออกเสียงแทนตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการอํานวยความสะดวก
โดยการจัดที่ออกเสียงเป็นกรณีพิเศษและการลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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มาตรา ๔๐ เมื่อถึงกําหนดเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการประจําหน่วย
ออกเสียงประกาศปิดการลงคะแนนและงดจ่ายบัตรออกเสียง แล้วให้ทําเครื่องหมายในบัตรออกเสียง
ที่เหลืออยู่ให้เป็นบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงมิได้ ในกรณีที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงค์
จะลงคะแนนออกเสียงได้มาอยู่ในบริเวณที่ออกเสียงแล้วก่อนเวลาปิดการลงคะแนนออกเสียงเหลืออยู่
แต่ยังไม่ได้รับบัตรออกเสียงให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงให้แก่ผู้มาแสดงตนนั้น
และเมื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงปิดช่อง
ใส่บัตรออกเสียงของหีบบัตรออกเสียงและจัดทํารายการเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียงทั้งหมด จํานวนผู้มาแสดงตน
และรับบัตรออกเสียง และจํานวนบัตรออกเสียงที่เหลือ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงแห่งใดไม่สามารถกระทําได้
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็นอย่างอื่นให้คณะกรรมการประจํา
หน่วยออกเสียงประกาศงดลงคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง เพื่อให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นโดยเร็ว
เว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเห็นว่าจํานวนผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงที่มีกรณีตามวรรคหนึ่ง
ไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจไม่จัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่
ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๖
การลงคะแนนออกเสียงสําหรับผู้มีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียง
ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึง
วันออกเสียง หากประสงค์จะขอใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู่ ให้ยื่นคําขอลงทะเบียน
ก่อนวันออกเสียงอย่างน้อยสามสิบวันและให้หมดสิทธิลงคะแนนในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชี
ผู้มีสิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้น เว้นแต่จะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงก่อนวันออกเสียงไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
หลักเกณฑ์และวิธีการการลงทะเบียน การลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนออกเสียง
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
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ส่วนที่ ๗
การนับคะแนนออกเสียง
มาตรา ๔๓ เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๓๔ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการนับคะแนนออกเสียงจากบัตรออกเสียง ของแต่ละหน่วยออกเสียง
โดยให้ ก ระทํ า ณ ที่ อ อกเสี ย งของแต่ ล ะหน่ ว ยออกเสี ย งและให้ ก ระทํ า โดยเปิ ด เผย ห้ า มมิ ใ ห้ เ ลื่ อ น
หรือประวิงเวลาการนับคะแนนออกเสียง
หลักเกณฑ์และวิธีการการนับคะแนนออกเสียงจากบัตรออกเสียงให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๔ ถ้าการนับคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงใดไม่สามารถกระทําได้หรือไม่สามารถ
นับคะแนนออกเสียงได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเป็น
อย่างอื่น หรือด้วยความจําเป็นตามสภาพที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย ให้คณะกรรมการประจําหน่วย
ออกเสียงประกาศงดการนับคะแนนออกเสียงสําหรับหน่วยออกเสียงนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนดวัน เวลา และสถานที่นับคะแนนออกเสียงต่อไปโดยเร็ว ทั้งนี้ การเก็บรักษาบัตรออกเสียง
หีบบัตรออกเสียง และเอกสารเกี่ยวกับการออกเสียง รวมทั้งวิธีการนับคะแนนออกเสียงใหม่ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เมื่อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วพบว่า
มีบัตรออกเสียงที่ได้มีการลงคะแนนออกเสียงแล้วชํารุดหรือสูญหายให้รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เพื่อพิจารณาสั่งให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น
ในกรณีนี้ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่า จํานวนบัตรออกเสียงหรือจํานวนผู้มาแสดงตน
ใช้สิทธิออกเสียงของหน่วยออกเสียงที่ไม่สามารถนับคะแนนออกเสียงได้ไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจไม่สั่งนับคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้
มาตรา ๔๕ ลักษณะบัตรออกเสียงดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิใช่บัตรซึ่งกรรมการประจําหน่วยออกเสียงมอบให้
(๓) บัตรที่มิได้ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียง
(๔) บัตรที่มีการเขียนข้อความหรือถ้อยคําอื่นลงไป
(๕) บัตรที่ทําเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายกากบาท
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(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงนอกช่อง “ทําเครื่องหมาย”
(๗) บัตรที่ทําเครื่องหมายเป็นที่สังเกต เว้นแต่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่
(๘) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนออกเสียงในช่อง “ทําเครื่องหมาย” เกินกว่าหนึ่งเครื่องหมาย
(๙) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดว่าเป็นบัตรเสีย
บัตรเสียตามวรรคหนึ่งมิให้นับเป็นคะแนนออกเสียง
มาตรา ๔๖ กรณีที่มีการออกเสียงมากกว่าหนึ่งประเด็นในบัตรออกเสียงเดียวกันให้บัตรออกเสียง
ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบัตรเสียทั้งฉบับและมิให้นับเป็นคะแนนออกเสียง
(๑) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) (๔) หรือ (๗)
(๒) บัตรออกเสียงที่มีลักษณะตามมาตรา ๔๕ (๓) (๕) (๖) (๘) หรือ (๙) ในทุกประเด็น
ในกรณีที่ มิ ใ ช่บั ต รเสี ย ทั้ งฉบั บ ตามวรรคหนึ่ งให้ วิ นิจ ฉั ย บัต รออกเสี ยงเป็ น รายประเด็ น ทั้ ง นี้
ลักษณะประเด็นเสียให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๗ เมื่อการนับคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการ
ประจําหน่วยออกเสียงรายงานผลการนับคะแนนออกเสียง จํานวนบัตรออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด จํานวนบัตร
ออกเสียงที่ใช้ และจํานวนบัตรออกเสียงที่เหลือจากการลงคะแนนออกเสียงของหน่วยออกเสียงนั้น ทั้งนี้
ให้กระทําโดยเปิดเผยและรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงต่อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขต
ออกเสียงโดยเร็ว
เพื่อประโยชน์แก่การติดตามผลการออกเสียงต่อสาธารณะด้วยความรวดเร็ว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจดําเนินการให้มีการรายงานผลการออกเสียงอย่างไม่เป็นทางการได้ แต่เมื่อแสดงผล
การออกเสียงถึงร้อยละเก้าสิบห้าของจํานวนหน่วยออกเสียงให้หยุดการแสดงผลการออกเสียงต่อสาธารณะ
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่ผลการนับคะแนนออกเสียงปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
ไม่ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียงดําเนินการ
ตรวจสอบ ถ้าผลการนับคะแนนออกเสียงยังไม่ตรงกันอีกให้รายงานคณะกรรมการการออกเสียงประจํา
เขตออกเสียงพร้อมเหตุผล และนําส่งหีบบัตรออกเสียงพร้อมวัสดุอุปกรณ์การออกเสียงแก่คณะกรรมการ
การออกเสียงประจําเขตออกเสียงหรือผู้ที่คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงมอบหมาย
เมื่อคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงได้รับรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้รายงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งให้มีการนับคะแนนออกเสียงใหม่หรือสั่งให้มีการลงคะแนน
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ออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าจํานวนผู้มาแสดงตนของ
หน่วยออกเสียงนั้นไม่เปลี่ยนแปลงผลการออกเสียง คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจไม่สั่งให้มีการนับคะแนน
ออกเสียงใหม่หรือไม่สั่งให้มีการลงคะแนนออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้นก็ได้
ส่วนที่ ๘
การคัดค้านการออกเสียง
มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาออกเสียงตามมาตรา ๓๔ หากผู้มาใช้สิทธิออกเสียงจํานวน
ไม่น้อยกว่าห้าสิบคนในหน่วยออกเสียงใด เห็นว่าการออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม ให้มีสิทธิยื่นคําร้องคัดค้านพร้อมทั้งแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่การลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
มาตรา ๕๐ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําร้องคัดค้านแล้ว ให้ดําเนินการไต่สวน
และแสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยพลัน ถ้าเห็นว่าการออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้น
ไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้มีคําสั่งให้ดําเนินการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ช้ากว่า
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วัน ออกเสี ย ง เว้น แต่ ก ารออกเสี ย งใหม่ จ ะไม่ ทํ าให้ ผ ลการออกเสี ย งเปลี่ ย นแปลงไป
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งยกคําร้องคัดค้านนั้นเสีย
การไต่สวนคําร้องคัดค้านตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือบุคคลใด มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือมาให้ถ้อยคํา หรือส่งเอกสาร
หลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องในการไต่สวนได้ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการ
การเลือกตั้งอาจมอบหมายให้บุคคลใดดําเนินการแทนก็ได้
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการพิ จ ารณาคํ า ร้ อ งคั ด ค้ า น และการไต่ ส วนและแสวงหาหลั ก ฐาน
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ส่วนที่ ๙
การประกาศผลการออกเสียง
มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง รวมผลคะแนนออกเสียง
จากทุกหน่วยออกเสียงภายในเขตออกเสียงและที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด เพื่อรายงานผลการรวมคะแนน
ออกเสียงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
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มาตรา ๕๒ เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านตามมาตรา ๔๙ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ได้รับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงจากหน่วยออกเสียงทุกหน่วยทั้งประเทศ และหากไม่มีการร้องคัดค้าน
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง แล้วให้รายงาน
นายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด
ไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากมีเหตุตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ
ออกเสียงไม่ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๔๘ หรือมีการคัดค้าน
การออกเสียงตามมาตรา ๔๙ และคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ากรณีดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงผล
การออกเสียง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียงและจํานวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียง
แล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทราบโดยเร็ว
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงหรือการนับคะแนนออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด
ไม่สามารถกระทําได้ เนื่องจากมีเหตุตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือปรากฏว่าจํานวนผู้มาใช้สิทธิ
ออกเสียงไม่ตรงกับจํานวนบัตรออกเสียงที่ใช้ลงคะแนนออกเสียงตามมาตรา ๔๘ หรือมีการคัดค้าน
การออกเสียงตามมาตรา ๔๙ และคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวันลงคะแนนออกเสียงใหม่ตามมาตรา ๔๑
หรือมีคําสั่งให้ดําเนินการออกเสียงใหม่ตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่
ผลการลงคะแนนออกเสียงของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนเวลาที่มีการประกาศผลการออกเสียง
ตามมาตรา ๕๒
ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําการอันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา ๕๗
หมวด ๓
การควบคุมการออกเสียงและบทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อํานวยการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด อนุกรรมการ ผู้อํานวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง ผู้อํานวยการประจําหน่วยออกเสียง
กรรมการประจํ า หน่ ว ยออกเสี ย ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ช่ ว ยเหลื อ
การปฏิ บั ติ ง านในการออกเสี ย ง จงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ หรื อ กระทํ า การอื่ น ใด
เพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้กระทําโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครอง ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
ทางอาญาหรือทางปกครอง
ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
มาตรา ๕๖ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กระทําการใด ๆ อันเป็นเหตุให้การออกเสียงไม่เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม
การใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามวรรคหนึ่ง มิให้หมายความ
รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่พึงต้องปฏิบัติในตําแหน่งหน้าที่หรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนําหรือช่วยเหลือในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง โดยมิได้
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แม้ว่าการกระทําจะเป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ในกรณี มี ห ลั ก ฐานอั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการ
การเลือกตั้งมีอํานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นยุติหรือระงับการกระทําใดที่เห็นว่าอาจทําให้การออกเสียง
ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
มาตรา ๕๗ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด คณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง กรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง
ผู้อํานวยการการออกเสียงประจําเขตออกเสียง คณะกรรมการประจําหน่วยออกเสียง กรรมการประจํา
หน่วยออกเสียง คณะอนุกรรมการหรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อํานวยการการออกเสียง
ประจําเขตออกเสียงหรือคณะกรรมการการออกเสียงประจําเขตออกเสียงแต่งตั้งในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทําโดยใช้กําลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้
กําลังประทุษร้าย ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๘ ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวก
พอสมควรต่อการไปใช้สิทธิออกเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๕๙ ผู้ใดทําลายบัตรที่มีไว้สําหรับการออกเสียงโดยไม่มีอํานาจกระทําได้ หรือจงใจ
กระทําการด้วยประการใด ๆ ให้บัตรออกเสียงชํารุด หรือเสียหาย หรือกระทําการด้วยประการใด ๆ
แก่บัตรเสียให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ถ้าผู้กระทําการตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการออกเสียง
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๖๐ ผู้ใดกระทําการในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง ดังต่อไปนี้
(๑) ออกเสียงหรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนในหน่วยออกเสียงนั้น
(๒) ใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรออกเสียงมาออกเสียง
(๓) นําบัตรออกเสียงออกไปจากที่ออกเสียง
(๔) นําบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้วแสดงต่อผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าได้ออกเสียงอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียงโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ทําเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกตโดยวิธีใดไว้ที่บัตรออกเสียงเพื่อให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นบัตรออกเสียง
ของตน หรือใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดบันทึกภาพบัตรออกเสียงที่ตนได้ลงคะแนนออกเสียงแล้ว
(๖) ขัดคําสั่งกรรมการประจําหน่วยออกเสียงที่สั่งให้ออกไปจากที่ออกเสียง เพราะเหตุที่ผู้นั้นขัดขวาง
การออกเสียงตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม
(๗) นําบัตรออกเสียงใส่ในหีบบัตรออกเสียงโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกระทํา
การใดในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยงเพื่ อ แสดงว่ า มีผู ้ ม าแสดงตนออกเสี ย งโดยผิ ด ไปจากความจริ ง
หรือกระทําการใดอันเป็นเหตุให้มีบัตรออกเสียงเพิ่มขึ้นจากความจริง
(๘) กระทําการโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถใช้สิทธิได้
หรือขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไป ณ ที่ออกเสียง หรือเข้าไป ณ ที่ออกเสียง
หรือมิให้ไปถึง ณ ที่ดังกล่าว ภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียง
(๙) ก่อความวุ่นวายขึ้นในที่ออกเสียง หรือกระทําการใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็นอุปสรรค
แก่การออกเสียง
ผู้ใดกระทําการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และผู้ใดกระทําการตาม (๗) (๘) หรือ (๙) ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๖๑ ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้
(๑) ก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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(๒) ให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจะจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
(๓) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม เพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง
หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง หรือเพื่อให้สําคัญผิดในวัน เวลา ที่ออกเสียงหรือวิธีการ
ลงคะแนนออกเสียง
(๔) เปิด ทําลาย ทําให้เสียหาย ทําให้เปลี่ยนสภาพ ทําให้สูญหาย ทําให้ไร้ประโยชน์ นําไป
หรือขัดขวางการส่งหีบบัตรออกเสียงหรือบัตรออกเสียง เว้นแต่เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๕) เล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใด ๆ อันมีผลเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิออกเสียง
ไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
(๖) เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
เพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง
(๗) ขาย จําหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียงระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา
ของวันก่อนวันออกเสียงจนสิ้นสุดวันออกเสียง
ผู้ใดดําเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่
โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้ใดกระทําการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท ทั้งนี้ ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดไม่เกินห้าปีด้วยก็ได้
ในกรณีการกระทําความผิดตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) เป็นการกระทําความผิดของ
คณะบุคคลตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดสิบปี
ผู้ใดกระทําการตาม (๗) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทําการตาม (๖) เป็นผู้รับหรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ถ้าได้แจ้งถึงการกระทําดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งมอบหมายก่อนหรือในวันออกเสียง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
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มาตรา ๖๒ ผู้ใ ดจัด ยานพาหนะนํา ผู้ มี สิท ธิ อ อกเสี ย งไปยั งที่ อ อกเสี ยงเพื่อ การออกเสี ย ง
หรื อ นํ า กลั บ ไปจากที่ อ อกเสี ย งโดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า โดยสารยานพาหนะหรื อ ค่ า จ้ า งซึ่ ง ต้ อ งเสี ย ตามปกติ
หรือจัดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังที่ออกเสียง หรือกลับจากที่ออกเสียง เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ
ออกเสียงไปลงคะแนนหรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ออกเสียง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
มีกําหนดห้าปี
บทบัญญัติในมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่การที่หน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผู้มีสิทธิออกเสียง
มาตรา ๖๓ ผู้ใดเผยแพร่ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง
ในระหว่างเวลาเจ็ดวันก่อนวันออกเสียงจนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียงในวันออกเสียง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ กรรมการประจํ า หน่ ว ยออกเสี ย งผู ้ ใ ดจงใจนั บ บั ต รออกเสี ย ง หรื อ คะแนน
ในการออกเสียงให้ผิดไปจากความจริง หรือรวมคะแนนให้ผิดไป หรือกระทําด้วยประการใด ๆ โดยมิได้
มี อํ า นาจกระทํ า โดยชอบด้ ว ยกฎหมายให้ บั ต รออกเสี ย งชํ า รุ ด หรื อ เสี ย หาย หรื อ ให้ เ ป็ น บั ต รเสี ย
หรือกระทําการด้วยประการใด ๆ แก่บัตรเสียเพื่อให้เป็นบัตรที่ใช้ได้ หรืออ่านบัตรออกเสียงให้ผิดไปจาก
ความจริงหรือทํารายงานการออกเสียงไม่ตรงความจริง ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
มาตรา ๖๕ ในกรณีศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นับตั้งแต่วันที่
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
มาตรา ๖๖ ในกรณีศาลมีคําพิพากษาลงโทษผู้ใดตามฐานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และผู้นั้นเป็นผู้กระทําให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมอันเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหม่
ในหน่วยออกเสียงใด ให้ศาลมีคําพิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับการออกเสียงในหน่วยออกเสียง
ที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้ต้องมีการออกเสียงใหม่นั้นด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งในการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดเวลาในการจัดให้มี
การออกเสียงประชามติ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
และคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญ การออกเสียงประชามติ การนับคะแนน บัตรเสีย และการประกาศ
ผลการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

