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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
------------ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียง

ประชามติ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“ผูมีสิทธิออกเสียง” หมายความวา ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติตามบทบัญญัติ

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
“หนวยออกเสียง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติ 
“ที่ออกเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียง

ประชามติ 
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๑/๑๐๒ก/๑/๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
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“อําเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอและเขต 
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔  ในกรณีที่จะดําเนินการจัดทําประชามติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ใหมีการออกประกาศของนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา โดยจะตองมี
รายละเอียด ดังน้ี 

(๑) กําหนดวันออกเสียงประชามติ 
(๒) กําหนดเรื่องในการจัดทําประชามติ ซึ่งจะตองมีขอความชัดเจนเพียงพอที่จะ

ขอคําปรึกษาจากผูมีสิทธิออกเสียงวาจะลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบในเรื่องที่จัดทํา
ประชามติ 

 
มาตรา ๕  เมื่อมีประกาศของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ ใหคณะกรรมการการ

เลือกต้ังจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระและเทาเทียมกันท้ังผูท่ีเห็นชอบและไมเห็นชอบ
ในเรื่องที่จัดทําประชามติ รวมทั้งจัดใหมีการเผยแพรเอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่จัดทําประชามติ
เพ่ือใหผูมีสิทธิออกเสียงทราบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของ

แตละจังหวัดและปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมทั้งประกาศของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 
๔ ไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลที่
ทําการผูใหญบาน เขตชุมชนหนาแนนที่เห็นสมควร และท่ีออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ออก
เสียงไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียงประชามติ 

ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอเพิ่มชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งและการถอนชื่อผูไมมี
สิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภามาใชบังคับกับการเพ่ิมช่ือผูมีสิทธิออกเสียงและการถอนช่ือผูไมมีสิทธิออกเสียง 
โดยอนุโลม ทั้งนี้โดยใหย่ืนคํารองขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อตอบุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
แตงต้ัง 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหนวยออกเสียงที่จะพึงมีในแต

ละจังหวัดและกําหนดท่ีออกเสียงของหนวยออกเสียงน้ัน ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิ
ออกเสียงในแตละหนวยออกเสียงและความสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิออกเสียงประชามติ 
และประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงทราบไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียงประชามติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงตาม
ประกาศในวรรคหนึ่งเปนสถานที่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปลี่ยนแปลงที่
ออกเสียงใหทราบกอนวันออกเสียงประชามติไมนอยกวาหาวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศ
การเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงนอยกวาระยะเวลาดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน

เพื่อทําหนาที่อํานวยการหรือกํากับดูแลการออกเสียงประชามติในแตละจังหวัดไดตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๙  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง

แตละแหงไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่ดําเนินการและรักษาความเรียบรอยในการลงคะแนน
เพื่อออกเสียงประชามติและการนับคะแนนในที่ออกเสียงนั้น 

การแตงตั้งกรรมการประจําท่ีออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูมี
สิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นเปนประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอย
กวาสี่คน ถาในวันออกเสียงประชามติมีกรรมการประจําท่ีออกเสียงมาปฏิบัติหนาที่ไมถึงหาคน ให
กรรมการที่เหลืออยูแตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําที่ออกเสียง
จนครบหาคน 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอยูในที่ออกเสียงหรือไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติ
หนาท่ีไปพลางกอนจนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาท่ีได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๐  ใหกรรมการประจําที่ออกเสียงมีหนาที่ดําเนินการและรักษาความ

เรียบรอยในที่ออกเสียงและมีหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียงประชามติ ใหกรรมการประจําที่ออกเสียงมี

อํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขัดขวางตอการท่ีผูมีสิทธิออกเสียงจะใชสิทธิ
ออกเสียง 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้แลวใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดวิธีปฏิบัติหนาท่ีของบุคคลซึ่งไดรับ
แตงตั้งตามมาตรา ๘ และคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงได 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหบุคคลซึ่งไดรับ
แตงตั้งตามมาตรา ๘ และกรรมการประจําที่ออกเสียงเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

คาตอบแทนของบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๘ และกรรมการประจาํท่ีออก
เสียงใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงประชามติ
และบัตรออกเสียงประชามติ โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออก
เสียง 

ลักษณะและขนาดของบัตรออกเสียงประชามติและวิธีการลงคะแนนในบัตรออก
เสียงประชามติใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๓  ในวันออกเสียงประชามติ ใหเปดการลงคะแนนออกเสียงประชามติ

ต้ังแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 
 
มาตรา ๑๔  ผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียงในท่ี

ออกเสียงใดใหออกเสียงประชามติ ณ ท่ีออกเสียงน้ัน 
ใหผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงประชามติในท่ีออกเสียงท่ีตนมีสิทธิได

เพียงแหงเดียว 
 
มาตรา ๑๕  กอนเริ่มเปดใหมีการออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ออกเสียง

นับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมดของหนวยออกเสียงนั้น และปดประกาศจํานวนบัตร
ท้ังหมดในท่ีออกเสียงไวในท่ีเปดเผย และเม่ือถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําท่ี
ออกเสียงเปดหีบบัตรออกเสียงประชามติในท่ีเปดเผยแสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง ซ่ึงอยู ณ ที่ออก
เสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา และใหปดหีบบัตรออกเสียงประชามติตามวิธีการที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกําหนด แลวใหทําการบันทึกการดําเนินการดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวา
สองคนซ่ึงอยูในท่ีออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิออกเสียง
อยูในขณะนั้น 

 
มาตรา ๑๖  ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธิออกเสียงซ่ึงประสงค

จะลงคะแนนไปแสดงตนตอกรรมการประจาํที่ออกเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรอื
หลักฐานอื่นใดตามที่กําหนดในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลวให
อานชื่อและที่อยูของผูนั้นดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออก
เสียงโดยใหจดหมายเลขบัตรและสถานที่ออกบัตร และใหผูมีสิทธิออกเสียงลงลายมือช่ือหรือพิมพ
ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเปนหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด แลวใหกรรมการประจําที่ออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติใหแกผูนั้นเพื่อไป
ลงคะแนน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําที่ออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซึ่ง
มาแสดงตนนั้นไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําท่ีออก
เสียงมีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผู
ออกเสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูก
สงสัยไมใชเปนผูมีช่ือในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงทํา
บันทึกคําวินิจฉัยและลงลายมือชื่อไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
ประจําที่ออกเสียงนั้น 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนออกเสียงประชามติ ให

คณะกรรมการประจําที่ออกเสียงประกาศปดการลงคะแนนและงดจายบัตรออกเสียงประชามติ 
และใหทําเคร่ืองหมายในบัตรท่ีเหลืออยูใหเปนบัตรท่ีใชลงคะแนนไมไดตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติ
ท้ังหมด จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงประชามติและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยให
กรรมการประจาํที่ออกเสียงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมี
สิทธิออกเสียงซ่ึงอยูท่ีน้ันทราบ 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อปดการออกเสียงประชามติแลว ใหคณะกรรมการประจาํท่ีออก

เสียงแตละแหงนับคะแนน ณ ที่ออกเสียงนั้นโดยเปดเผยจนแลวเสร็จ 
วิธีการนับคะแนน ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 
 
มาตรา ๑๙  บัตรออกเสียงประชามติดังตอไปนี ้ใหถือเปนบัตรเสีย 
(๑) บัตรปลอม 
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน 
(๓) บัตรท่ีไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด 
(๔) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวาเปนบัตร

เสีย 
ใหคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งวา 

“เสีย” พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามอนุมาตราใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวา
สามคน และหามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงนําบัตร

ออกเสียงประชามติของผูมาใชสิทธิทั้งหมดใสไวในหีบบัตรออกเสียงประชามติ พรอมท้ังรายงาน
ผลการนับคะแนนแลวปดหีบบัตรจัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวิธีการที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๑  ในการดําเนินการใหมีการออกเสียงประชามติ ใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียงประชามติของ
ผูมีสิทธิซ่ึงอยูนอกเขตจังหวัดท่ีตนมีช่ืออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนเวลา
นอยกวาเกาสิบวันนับถึงวันออกเสียงประชามต ิหรือผูที่อยูนอกราชอาณาจักร รวมทั้งวิธีการนับ
คะแนน และแจงผลคะแนนการออกเสียงประชามติในกรณีดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือไดผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติจากที่ออกเสียงทุกแหง

แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการออกเสียงประชามติและจํานวนผูมาใชสิทธิออก
เสียง แลวแจงผลไปยังนายกรฐัมนตรีโดยเร็ว 

 
มาตรา ๒๓  เม่ือมีการประกาศผลการออกเสียงประชามติแลว ถาผูมีสิทธิออก

เสียงผูใดเห็นวาการออกเสียงประชามติในหนวยออกเสียงใดเปนไปโดยไมถูกตองหรือไมชอบดวย
กฎหมาย ใหมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานพรอมทั้งแสดงหลักฐานวาการออกเสียงประชามตินั้นไม
ถูกตองหรือไมชอบดวยกฎหมายตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายในสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศผลการออกเสียงประชามติ 

 
มาตรา ๒๔  เม่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานแลวให

ดําเนินการพิจารณาสืบสวนสอบสวนเพื่อหาขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงประชามติ
ในหนวยออกเสียงใดไมถูกตองหรือมิไดเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย ใหมีคําสั่งใหดําเนินการ
ออกเสียงประชามติใหมในหนวยออกเสียงนั้น เวนแตการออกเสียงประชามติใหมจะไมทําใหผล
การออกเสียงประชามติเปลี่ยนแปลงไปใหมีคําส่ังยกคํารองคัดคานนั้นเสีย 

วิธีพิจารณาการคัดคานการออกเสียงประชามต ิใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวางหรือหนวงเหนี่ยวหรือไมให

ความสะดวกพอสมควรตอการไปใชสิทธิออกเสียงประชามติของผูใตบังคับบัญชาหรือลูกจาง 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๖  ผูใดฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการประจําที่ออกเสียงตามมาตรา ๑๐ 

วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๗  ผูใดกระทําการในระหวางการออกเสียงประชามติ ดังตอไปนี้ 
(๑) ออกเสียงประชามติหรือพยายามออกเสียงประชามติ โดยมิใชเปนผูมีสิทธิ

ออกเสียง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใชบัตรอื่นที่มิใชบัตรออกเสียงประชามติตามมาตรา ๑๒ มาออกเสียง
ประชามติ 

(๓) นําบัตรออกเสียงประชามติออกไปจากที่ออกเสียง 
(๔) ทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตโดยวิธีใดไวท่ีบัตรออกเสียงประชามติ 
(๕) จงใจกระทําการดวยประการใด ๆ ใหบัตรออกเสียงประชามติชํารุดหรือ

เสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสียใหเปนบัตรที่ใชได 
(๖) นําบัตรออกเสียงประชามติใสในหีบบัตรออกเสียงประชามติโดยไมมีอํานาจ

โดยชอบดวยกฎหมาย หรือกระทําการใดในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเพื่อแสดงวามีผูมาแสดง
ตนเพื่อลงคะแนนออกเสียงโดยผิดไปจากความจริง หรือกระทําการใดอันเปนเหตุใหมีบัตรออก
เสียงประชามติเพิ่มขึ้นจากความจริง 

(๗) กระทําการโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมายเพื่อมิใหผูมีสิทธิออกเสียง
สามารถใชสิทธิไดหรือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิใหผูมีสิทธิออกเสียงไป ณ ท่ีออกเสียงหรือเขาไป 
ณ ที่ออกเสียง หรือมิใหไปถึง ณ ที่ดังกลาวภายในกําหนดเวลาที่จะออกเสียงประชามติ 

(๘) ให เสนอให หรอืสัญญาวาจะให หรือจัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสินหรือ
ผลประโยชนอื่นอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด เพื่อจะจูงใจใหผูมีสิทธิออกเสียงนั้นออกเสียง
ประชามติอยางใดอยางหนึ่งหรืองดออกเสียงประชามติ 

(๙) เรียกทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเพื่อจะ
ลงคะแนนออกเสียงประชามติ หรืองดเวนไมลงคะแนนออกเสียงประชามติ 

(๑๐) กอความวุนวายขึ้นในที่ออกเสียง หรือกระทําการใดอันเปนการรบกวนหรือ
เปนอุปสรรคแกการออกเสียงประชามติ 

(๑๑) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหสูญหาย ทําใหไร
ประโยชน หรือนําไปซึ่งหีบบัตรออกเสียงประชามติหรือบัตรออกเสียงประชามต ิเวนแตเปนการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีโดยชอบดวยกฎหมาย 

ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป และปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๒๘  กรรมการประจาํที่ออกเสียงผูใดจงใจนับบัตรออกเสียงประชามติ

หรือคะแนนในการออกเสียงประชามติใหผิดไปจากความจริง หรอืรวมคะแนนใหผิดไปหรือ
กระทําดวยประการใด ๆ โดยมิไดมีอํานาจกระทําโดยชอบดวยกฎหมายใหบัตรออกเสียง
ประชามติชํารุดหรือเสียหาย หรือใหเปนบัตรเสีย หรือกระทําการดวยประการใด ๆ แกบัตรเสีย
เพื่อใหเปนบัตรที่ใชไดหรืออานบัตรออกเสียงประชามติใหผิดไปจากความจริงหรือทํารายงานการ
ออกเสียงประชามติไมตรงความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้ง
แตหน่ึงหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ โดยที่มาตรา 
๒๑๔ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีอาจจัดใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ออกเสียงประชามติได ถาคณะรัฐมนตรีเห็นวากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชนไดเสียของ
ประเทศชาติหรือประชาชน และผลการออกเสียงประชามติจะเปนการใหคําปรึกษาแก
คณะรัฐมนตร ีท้ังนี้ โดยใหหลักเกณฑและวิธีการออกเสียงประชามติเปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการออกเสียงประชามติ ประกอบกับกระบวนการจัดทําประชามติเปนการให
สิทธิแกประชาชนในการไดมีสวนรวมพิจารณาการบริหารงานของรัฐบาลเพื่อใหประชาชนสวน
ใหญของประเทศไดมีโอกาสแสดงความตองการที่แทจริงใหรัฐบาลทราบ  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

พรพิมล/แกไข 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 
 

สุกิจ/กองเกียรติ  จัดทํา 
๑๗  มี.ค. ๔๖ 

 
 


