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ประกาศสภารางรัฐธรรมนูญ
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ สภารางรัฐธรรมนูญ จึงออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑและ
วิธีการวาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติไว ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสภารางรัฐ ธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
วาดวยการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“สภาร างรั ฐ ธรรมนู ญ ”

หมายความว า สภาร า งรั ฐ ธรรมนูญ ที่ตั้ ง ขึ้น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
“การเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ” หมายความวา การเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งจัดทําโดย
สภารางรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
“วันเผยแพร” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันเผยแพรรางรัฐธรรมนูญตามประกาศของ
สภารางรัฐธรรมนูญ
“การออกเสีย ง”

หมายความว า การออกเสี ยงประชามติว า จะให ค วามเห็ น ชอบหรื อ

ไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งจัดทําโดยสภารางรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
“ผูมีสิทธิออกเสียง” หมายความวา ผูมีสิทธิออกเสียงประชามติ
“วันออกเสียง” หมายความวา วันที่กําหนดใหเปนวันออกเสียงประชามติตามประกาศของ
สภารางรัฐธรรมนูญ
“เขตออกเสียง” หมายความวา ทองที่ที่กําหนดเปนเขตออกเสียงประชามติ
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“หนวยออกเสียง” หมายความวา ทองถิ่นที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
“ที่ออกเสียง” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร
“อําเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอและเขต
“เทศบาล” หมายความรวมถึง เมืองพัทยา
ขอ ๔ เมื่ อ สภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได จั ด ทํ า ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เสร็ จ แล ว ให ป ระธานสภา
รางรัฐธรรมนูญโดยความเห็น ชอบของสภารางรัฐ ธรรมนูญประกาศกําหนดวัน ที่นํารางรัฐ ธรรมนูญ
ออกเผยแพรใหประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๕ ใหประธานสภารางรัฐธรรมนูญรักษาการตามประกาศสภารางรัฐธรรมนูญนี้ และ
ใหมีอํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อใหเปนไปตามประกาศสภารางรัฐธรรมนูญนี้
คําสั่ง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การเผยแพรรางรัฐธรรมนูญและกระบวนการ ขั้นตอนการออกเสียง
ขอ ๖ ในการเผยแพรรางรัฐธรรมนูญตามขอ ๔ ใหคณะกรรมาธิการที่ไดรับแตงตั้งจาก
สภารางรัฐธรรมนูญทําหนาที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญและจัดทําเอกสารชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบ
และทําความเขาใจอยางทั่วถึง วารางรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นใหมนั้น มีสาระสําคัญอยางไร และมีความ
แตกตางกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในเรื่องใด
นอกจากการจัดทําเอกสารเผยแพรแลว ใหคณะกรรมาธิการตามวรรคหนึ่งพิจารณารูปแบบ
แนวทางและวิธีการในการเผยแพรประชาสัม พัน ธ โดยประสานความรวมมือกับสื่อประชาสัม พัน ธ
ทั้งภาครั ฐและเอกชน เพื่อใหก ารเผยแพร ประชาสัม พั น ธ เปน ไปอยา งกว างขวางและทั่ วถึ ง ทั้ง นี้
อาจมอบหมายให บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คล คณะหนึ่ ง หรื อ หลายคณะ ดํ า เนิ น การในการเผยแพร
ประชาสัมพันธดวยก็ได
ขอ ๗ ในการออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพรกระบวนการและขั้นตอน
การออกเสี ย งให ป ระชาชนได รั บ ทราบอย า งทั่ ว ถึ ง ตามที่ ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ มอบหมาย ทั้ ง นี้
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ใหพิจารณารูปแบบ แนวทางและวิธีการในการเผยแพรประชาสัมพันธดวย โดยอาจมอบหมายใหบุคคล
หรือคณะบุคคล คณะหนึ่งหรือหลายคณะ ดําเนินการในการเผยแพรประชาสัมพันธดวยก็ได
หมวด ๒
หลักเกณฑและวิธีการในการออกเสียง
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๘ ในการจัดทําประชามติตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูดําเนินการจัดและควบคุม
การออกเสียงใหเปนไปดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามที่สภารางรัฐธรรมนูญมอบหมาย โดยใหมี
อํานาจออกประกาศและระเบียบอันจําเปนแกการปฏิบัติในการดําเนินการตามประกาศนี้
สภารางรัฐธรรมนูญอาจแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล คณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทําหนาที่
ใหขอเสนอแนะ ประสาน ใหความชวยเหลือ สนับสนุนแกคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งติดตาม
ใหมีการปฏิบัติตามประกาศสภารางรัฐธรรมนูญนี้
ขอ ๙ การจัดทําประชามติตามขอ ๘ ใหสภารางรัฐธรรมนูญกําหนดวันออกเสียง โดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งวันออกเสียงตองไมเร็วกวาสิบหาวันและไมชากวาสามสิบวันนับแตวันเผยแพร
รางรัฐธรรมนูญตามขอ ๔ และการออกเสียงนั้นจะตองกระทําภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร
ขอ ๑๐ การออกเสียง ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
สวนที่ ๒
เขตออกเสียง และหนวยออกเสียง
ขอ ๑๑ การออกเสียงใหใชเขตจังหวัดเปนเขตออกเสียง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมี
อํานาจหนาที่ในเขตออกเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย
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ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดหนวยออกเสียงที่จะพึงมีในแตละจังหวัดและ
กําหนดที่ออกเสียงของหนวยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงจํานวนของผูมีสิทธิออกเสียงในแตละ
หนวยออกเสียงจํานวนแปดรอยคนเปนประมาณ และความสะดวกในการเดินทางไปใชสิทธิออกเสียง
และประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงทราบ ไมนอยกวายี่สบิ วันกอนวันออกเสียง
ในกรณีจําเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงตามประกาศในวรรคหนึ่ง
เปนสถานที่อื่นตามที่เห็นเหมาะสมก็ได โดยตองประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงใหทราบกอนวันออกเสียง
ไมนอยกวาหาวัน เวนแตในกรณีฉุกเฉินจะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่ออกเสียงนอยกวาระยะเวลา
ดังกลาวก็ได
สวนที่ ๓
ผูมีสิทธิออกเสียง และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
ขอ ๑๓ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิออกเสียง
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุ คคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติไทย
มาแลวไมนอยกวาหาป
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการออกเสียง และ
(๓) มีชื่ออยูใ นทะเบีย นบานในเขตออกเสียงมาแล วเปน เวลาไมนอ ยกวา สามสิ บวัน นั บ
ถึงวันออกเสียง
ในกรณี ที่ มี ก ารย า ยทะเบี ย นบ า นออกจากเขตออกเสี ย งหนึ่ ง ไปยั ง อี ก เขตออกเสี ย งหนึ่ ง
อันทําใหบุคคลมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตออกเสียงเปนเวลาติดตอกันนอยกวาสามสิบวันนับถึงวัน
ออกเสี ย งให บุ ค คลนั้ น มี สิ ท ธิ ล งคะแนนออกเสี ย งในเขตออกเสี ย งที่ ต นมี ชื่ อ อยู ใ นทะเบี ย นบ า น
ครั้งสุดทายเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๑๔ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ในวันออกเสียง เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิออกเสียง คือ
(๑) วิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๒) เปนภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
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ขอ ๑๕ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงของแตละจังหวัด
และปดประกาศบัญชีรายชื่อดังกลาว พรอมทั้งประกาศของสภารางรัฐธรรมนูญที่กําหนดวันออกเสียง
ตามขอ ๙ ไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ สํานักงานเทศบาล ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ที่ทําการผูใหญบาน และที่ออกเสียงหรือบริเวณใกลเคียงกับที่ออกเสียงไมนอยกวายี่สิบวันกอนวันออกเสียง
ขอ ๑๖ ในกรณีที่ผูมีสิทธิออกเสียงหรือเจาบานผูใดเห็นวาตนหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
ของตน ไมมีรายชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแหงหนวยออกเสียงที่ตนหรือผูนั้นสมควรมีชื่อ
เปนผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้น มีสิทธิยื่นคํารองขอเพิ่มชื่อตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดกอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งแลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรวจสอบ
หลักฐาน และถาเห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูมีสิทธิออกเสียง ก็ใหสั่งเติมชื่อ
ตามที่ยื่นคํารองลงในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงโดยเร็ว ถาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เห็นวาผูยื่นคํารองหรือผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานเปนผูไมมีสิทธิออกเสียง ก็ใหสั่งยกคํารอง และแจงให
ผูย่นื คํารองทราบภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง โดยแสดงเหตุผลไวดวย
ขอ ๑๗ ผูมีสิทธิออกเสียงผูใ ดเห็น วาในบั ญชีรายชื่อผู มีสิทธิออกเสียงที่ไดป ระกาศตาม
ขอ ๑๕ มีชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิออกเสียง ผูมีสิทธิออกเสียงผูน้ันมีสิทธิยื่น คํารองตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดไดกอนวันออกเสียงไมนอยกวาสิบวัน เพื่อใหถอนชื่อผูซึ่งไมมีสิทธิออกเสียงนั้น
ออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพิจารณาแลวเห็นวาสมควรสั่งถอนชื่อผูซึ่งไมมี
สิทธิออกเสียงออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงหรือสมควรยกคํารอง ก็ใหมีคําสั่งถอนชื่อผูนั้นหรือ
ยกคํารอง แลวแตกรณี และใหแจงคําสั่งใหผูนั้นและเจาบานทราบ
ถาเจาบานผูใดเห็นวาในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงปรากฏชื่อบุคคลอื่นอยูในทะเบียนบาน
ของตนโดยที่บุคคลนั้นมิไดมีชื่ออยูในทะเบียนบานดังกลาวจริง เมื่อเจาบานนําหลักฐานทะเบียนบาน
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มาแสดงวาไมมีชื่อบุคคลนั้น ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหรือคณะกรรมการประจําหนวย
ออกเสียง แลวแตกรณี มีคําสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง
สวนที่ ๔
เจาพนักงานผูดําเนินการออกเสียง
ขอ ๑๘ ภายใตบังคับขอ ๑๑ วรรคสอง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่
อื่นของรัฐ บุคคลหรือคณะบุคคล คณะหนึ่งหรือหลายคณะ หรือผูแทนองคการเอกชน เพื่อปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับการออกเสียงตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย และแจงใหสภารางรัฐธรรมนูญทราบ
ขอ ๑๙ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงแตละแหง
ไมนอยกวาหาคน เพื่อทําหนาที่ดําเนินการและรักษาความเรียบรอยในการลงคะแนนเพื่อออกเสียงและ
การนับคะแนนในที่ออกเสียงนั้น
การแตงตั้งกรรมการประจําหนวยออกเสียง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียง
ในหนวยออกเสียงนั้น เปนประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่น อีกไมนอยกวาสี่คน ถาใน
วันออกเสียงมีกรรมการประจําหนวยออกเสียงมาปฏิบัติหนาที่ไมถึงหาคน ใหกรรมการที่เหลืออยู
แตงตั้งผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้นเปนกรรมการประจําหนวยออกเสียงจนครบหาคน
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาปฏิบัติหนาที่หรือไมอยูใ นที่ออกเสียงหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการแทนหรือปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
จนกวาประธานกรรมการจะสามารถปฏิบัติหนาที่ได แลวแตกรณี
ขอ ๒๐ ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีหนาที่ดําเนินการและรักษาความเรียบรอยในที่
ออกเสียง และมีหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ในกรณีที่ผูใดขัดขวางการออกเสียง ใหกรรมการประจําหนวยออกเสียงมีอํานาจสั่งใหผูนั้น
ออกไปจากที่ออกเสียงได แตตองไมขดั ขวางตอการที่ผูมีสิทธิออกเสียงจะใชสิทธิออกเสียง
ขอ ๒๑ นอกจากที่กําหนดไวโดยเฉพาะในประกาศนี้แลว ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจ
กําหนดวิธีปฏิบัติหนาที่ของบุคคลซึ่งไดรับแตงตั้งตามขอ ๑๘ และคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงได
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คาตอบแทนของบุคคลซึ่งไดรับ แตงตั้งตามขอ ๑๘ และกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และแจงใหสภารางรัฐธรรมนูญทราบ
สวนที่ ๕
หีบบัตรออกเสียง และบัตรออกเสียงประชามติ
ขอ ๒๒ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดใหมีหีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียงประชามติ
โดยมีลักษณะที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิออกเสียง
ขอ ๒๓ บัตรออกเสียงประชามติใหใชกระดาษ มีขนาดกวางยาวตามความจําเปน และให
เย็บเปนเลม ๆ ละไมเกินหาสิบบัตร ใหมีปกหนาและปกหลัง และมีรอยปรุเพื่อใหฉีกบัตรออกเสียง
ประชามติจากตนขั้วบัตรออกเสียงประชามติได
ปกหนาตอนบนมีขอความวา “เลมที่.......... เลขที่........... ถึงเลขที่.......... จํานวน..........บัตร”
ถัดลงไปมีขอความวา “บัตรออกเสียงประชามติ” ถัดลงไปมีขอความวา “หนวยออกเสียงที่.............
หมูที่.......ตําบล/แขวง ......……………(เทศบาล…………………….) อําเภอ/เขต..................................
ที่ออกเสียง...................เขตออกเสียงจังหวัด........................” และมีชอ งสําหรับลงลายมือชื่อผูมอบบัตร
ออกเสียงประชามติและผูรับบัตรออกเสียงประชามติ
ปกหลังอยางนอยใหมีรายการดังนี้ “บัตรออกเสียงประชามติ จํานวน................บัตร ใชแลว
จํานวน........ บัตร ไดตรวจสอบจํานวนบัตรออกเสียงประชามติแ ลวเหลือ จํานวน...............บัตร”
และมีชองสําหรับลงลายมือชื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง ผูตรวจสอบและนําสง
ขอ ๒๔ ดานในของบัตรออกเสียงประชามติมีรอยปรุฉีกขาดได ระหวางตนขั้วมีขอความวา
“เลมที่. ......เลขที่...............” ของบัตรออกเสียงประชามติและชองใสลําดับที่ของผูมีสิทธิออกเสียง
ตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง รวมทั้งใหมีชองสําหรับลงลายมือชื่อของกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ผูที่จายบัตรออกเสียงประชามติและมีชองสําหรับใหผูมีสิทธิออกเสียงลงลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ
เพื่อเปนหลักฐานการรับบัตรออกเสียงประชามติ

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๓๐ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐

ด า นในของบั ต รออกเสี ย งประชามติ ต อนบนบริ เ วณรอยต อ กั บ ต น ขั้ ว มี ข อ ความระบุ ว า
“การออกเสียงประชามติใ หความเห็น ชอบหรือไมเห็น ชอบรางรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ” ถัดลงไป มีขอความวา “ใหทําเครื่องหมาย กากบาท (X) จํานวนเครื่องหมายเดียว
ในชองทําเครื่องหมายใตขอความแสดงความเห็นที่ทานเลือก” ถัดลงไปใตรอยพับของบัตรออกเสียง
ประชามติเปนชองสําหรับทําเครื่องหมายลงคะแนนเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
ขอ ๒๕ การลงคะแนนในบัตรออกเสียงประชามติ ใหผูออกเสียงทําเครื่องหมายกากบาท
(X) จํานวนเครื่องหมายเดียวในชองทําเครื่องหมายใตขอความแสดงความเห็นที่ผูออกเสียงเลือก
ขอ ๒๖ ลั ก ษณะของบั ต รออกเสี ย งประชามติ ให เ ป น ไปตามตั ว อย า งท า ยประกาศนี้
โดยอนุโลม
สวนที่ ๖
การลงคะแนนออกเสียง การลงคะแนนสําหรับผูมีสิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดและการนับคะแนน
ขอ ๒๗ ในวันออกเสียง ใหเปดการลงคะแนนออกเสียงตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกาถึงเวลา
๑๖.๐๐ นาฬิกา
ขอ ๒๘ ผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมีชื่ออยูใ นบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงในที่ออกเสียงใดให
ออกเสียง ณ ที่ออกเสียงนั้น
ใหผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนออกเสียงในที่ออกเสียงที่ตนมีสิทธิไดเพียงแหงเดียว และใหผู
มีสิทธิออกเสียงที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ในหนวยออกเสียงใด ใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
หนวยออกเสียงนั้น
ขอ ๒๙ กอนเริ่มเปดใหมีการออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนับจํานวนบัตร
ออกเสียงประชามติทั้งหมดของหนวยออกเสียงนั้น และปดประกาศจํานวนบัตรทั้งหมด ในที่ออกเสียง
ไวในที่เปดเผย และเมื่อถึงเวลาเปดการลงคะแนนใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง เปดหีบบัตร
ออกเสียงในที่เปดเผย แสดงใหผูมีสิทธิออกเสียง ซึ่งอยู ณ ที่ออกเสียงนั้นเห็นวาเปนหีบเปลา และให
ปดหีบบัตรออกเสียงตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดแลวใหทําการบันทึกการดําเนินการ
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ดังกลาว โดยใหผูมีสิทธิออกเสียงไมนอยกวาสองคนซึ่งอยูในที่ออกเสียงในขณะนั้นลงลายมือชื่อใน
บันทึกนั้นดวย เวนแตไมมีผูมีสิทธิออกเสียงอยูในขณะนั้น
ขอ ๓๐ ในระหวางเวลาเปดการลงคะแนน ใหผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งประสงคจะลงคะแนน
ไปแสดงตนตอกรรมการประจําหนวยออกเสียง โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใด
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
เมื่อคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงแลวใหอานชื่อ
และที่อยูของผูนั้น ดัง ๆ ถาไมมีผูใดทักทวง ใหหมายเหตุไวในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงโดยให
จดหมายเลขบัต รและสถานที่ออกบัตร และให ผูมีสิทธิออกเสีย งลงลายมือชื่อหรือพิม พลายนิ้วมื อ
ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียงเปนหลักฐานตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด แลวให
กรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบบัตรออกเสียงประชามติใหแกผูนั้นเพื่อไปลงคะแนน
ในกรณีที่มีผูทักทวงหรือกรรมการประจําหนวยออกเสียงสงสัยวาผูมีสิทธิออกเสียงซึ่งมาแสดง
ตนนั้น ไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดวาผูถูกทักทวง หรือผูถูกสงสัยเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออก
เสียงหรือไม และในกรณีที่คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงวินิจฉัยวาผูถูกทักทวงหรือผูถูกสงสัย
ไมใชเปนผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงทําบันทึกคําวินิจฉัย
และลงลายมือชื่อไวดวย และใหปฏิบัติตามคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนั้น
ขอ ๓๑ เมื่อถึงกําหนดเวลาปดการลงคะแนนออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออก
เสียงประกาศปดการลงคะแนนและงดจายบัตรออกเสียงประชามติ และใหทําเครื่องหมายในบัต ร
ที่เหลืออยูใหเปนบัตรที่ใชลงคะแนนไมไดตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด และกรณีที่มี
ผูมาแสดงตนขอใชสิทธิตามขอ ๒๘ เหลืออยูในที่ออกเสียง แตยังไมไดรับบัตรออกเสียงประชามติ
ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงจายบัตรออกเสียงประชามติใหแกผูมาแสดงตนนั้น และเมื่อได
ทําการลงคะแนนออกเสีย งเสร็จ สิ้น แลว ใหค ณะกรรมการประจําหนว ยออกเสียงปด ชอ งใส บัต ร
ออกเสียงประชามติของหีบบัตรออกเสียง และจัดทํารายงานเกี่ยวกับจํานวนบัตรออกเสียงประชามติทั้งหมด
จํานวนผูมาแสดงตนและรับบัตรออกเสียงประชามติและจํานวนบัตรที่เหลือ โดยใหกรรมการประจํา
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หนวยออกเสียงที่ปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้นทุกคนลงลายมือชื่อไวและประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียง
ซึ่งอยูที่นั้นทราบ
ขอ ๓๒ เมื่ อ ป ด การออกเสี ย งแล ว ให ค ณะกรรมการประจํ า หน ว ยออกเสี ย งแต ล ะแห ง
นับคะแนน ณ หนวยออกเสียงนั้น โดยเปดเผยติดตอกันจนแลวเสร็จ
วิธีการนับคะแนนใหเปนไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๓๓ บัตรออกเสียงประชามติดังตอไปนี้ ใหถือเปนบัตรเสีย
(๑) บัตรปลอม
(๒) บัตรที่มิไดทําเครื่องหมายลงคะแนน
(๓) บัตรที่ไมอาจทราบไดวาลงคะแนนในทางใด
(๔) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนนอกชองทําเครื่องหมาย
(๕) บัตรที่มิใชบัตรที่กรรมการประจําหนวยออกเสียงมอบให
(๖) บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนมากกวาหนึ่งเครื่องหมาย
(๗) บัตรที่มีการเขียนขอความหรือถอยคําอื่นใดลงไป
(๘) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวาเปนบัตรเสีย
ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงสลักหลังในบัตรที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งวา “เสีย”
พรอมทั้งระบุเหตุผลวาเปนบัตรเสียตามวงเล็บใด แลวลงลายมือชื่อกํากับไวไมนอยกวาสามคน และ
หามมิใหนับบัตรเสียเปนคะแนน แตใหนับรวมเปนจํานวนผูมาออกเสียงประชามติดวย
ขอ ๓๔ เมื่อนับคะแนนเสร็จแลว ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียงนําบัตรออกเสียง
ประชามติของผูมาใชสิทธิทั้งหมดใสไวในหีบบัตรออกเสียง พรอมทั้งรายงานผลการนับคะแนนแลวปดหีบ
บัตรออกเสียงจัดสงไปใหคณะกรรมการการเลือกตั้งตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
ขอ ๓๕ ผูมีสิทธิออกเสียงใดมีถิ่น ที่อยูซึ่งอยูใ นจังหวัดอื่น นอกจากจังหวัดที่ตนมีชื่ออยู
ในทะเบียนบาน หากประสงคจะขอใชสิทธิลงคะแนนออกเสียงในจังหวัดที่ตนอยู ใหยื่นคําขอลงทะเบียน
กอนวันออกเสียงอยางนอยสามสิบวัน
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ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชสิทธิออกเสียง
ของผูมีสิทธิออกเสียงตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๓๖ ในกรณีที่การลงคะแนนออกเสียงในหนวยออกเสียงแหงใดไมสามารถกระทําได
เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอยางอื่น ถาเหตุดังกลาวเกิดขึ้นกอนวันออกเสียง
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดหนวยออกเสียงใหมใหผูมีสิทธิออกเสียงสามารถไป
ลงคะแนนไดโดยสะดวก แลวรายงานตอคณะกรรมการการเลือกตั้ง และใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง
แจงสภารางรัฐธรรมนูญภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
ในกรณีที่เหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันออกเสียง ใหคณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง
ประกาศงดลงคะแนนในหนวยออกเสียงนั้น และประกาศใหผูมีสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้น
ไปใชสทิ ธิออกเสียงที่หนวยออกเสียงกลางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดกําหนดแทน แลวรายงาน
ตอคณะกรรมการการเลือกตั้งและใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงสภารางรัฐธรรมนูญภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
สวนที่ ๗
การคัดคานการออกเสียง
ขอ ๓๗ เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนออกเสียง หากผูมาใชสิทธิออกเสียงจํานวนไมนอยกวา
รอยละสิบของผูมาใชสิทธิออกเสียงในหนวยออกเสียงใด เห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้น
เปนไปโดยไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานพรอมทั้งแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตการลงคะแนนออกเสียงสิ้นสุดลง
ขอ ๓๘ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับคํารองคัดคานแลว ใหดําเนินการไตสวนและ
แสวงหาหลักฐานทั้งปวงเพื่อใหไดขอเท็จจริงโดยพลัน ถาเห็นวาการออกเสียงในหนวยออกเสียงนั้น
ไมสุจริตและเที่ยงธรรม ใหมีคําสั่งใหดําเนินการออกเสียงใหมในหนวยออกเสียงนั้น ทั้งนี้ ตองไมชากวา
สามสิบวันนับแตวันที่เผยแพรรางรัฐธรรมนูญ เวนแตการออกเสียงใหมจะไมทําใหผลการออกเสียงของ
ทั้งประเทศเปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคําสั่งยกคํารองคัดคานนั้นเสีย และแจงให
สภารางรัฐธรรมนูญทราบ
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การพิจารณาคํารองคัดคานการออกเสียง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งกําหนด
สวนที่ ๘
การประกาศผลการออกเสียง
ขอ ๓๙ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งไดรับรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงจากหนวยออกเสียง
ทุกหนวยทั้งประเทศ ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงผลการออกเสียงและจํานวนผูมาใชสิทธิออกเสียง
ใหสภารางรัฐธรรมนูญทราบโดยเร็วเพื่อประกาศผลการออกเสียงประชามติในราชกิจจานุเบกษา
การประกาศผลการออกเสียงประชามติของสภารางรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง ใหถือเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
นรนิติ เศรษฐบุตร
ประธานสภารางรัฐธรรมนูญ

(ปกหนา)

เลมที่................เลขที่...................ถึงเลขที่...........................จํานวน.....................บัตร

บัตรออกเสียงประชามติ
หนวยออกเสียงที่............หมูที่.........ตําบล/แขวง.......................(เทศบาล...................)อําเภอ/เขต...........................
ที่ออกเสียง............................เขตออกเสียงจังหวัด....................................

ผูมอบบัตรออกเสียงประชามติ

ผูรับมอบบัตรออกเสียงประชามติ

ไดตรวจสอบจํานวนบัตรออกเสียงประชามติแลวครบถวน........บัตร ไดตรวจสอบจํานวนบัตรออกเสียงประชามติแลวครบถวน........บัตร

............................. ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(.........................) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(.........................) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
.............................กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
(.........................) หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

.............................. ประธานกรรมการประจําหนวยออกเสียง
(...................................)
...................................... กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(...................................)
...................................... กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(...................................)
...................................... กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(...................................)
...................................... กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(...................................)

(ตนขั้วบัตรออกเสียงประชามติ)
เลมที่ .............………..
ลงชื่อ
(……………………………………………………)
กรรมการประจําหนวยออกเสียง

เลขที่.....………………

ลําดับที่ ..................................

.............................................................
ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือของผูมีสิทธิออกเสียง

--ปรุฉีก----------------------------------------------------------------------------------------

การออกเสียงประชามติใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ
รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช . . . .
ใหทําเครื่องหมาย กากบาท (X)
จํานวนเครื่องหมายเดียว
ใน “ชองทําเครื่องหมาย” ใตขอความแสดงความเห็นที่ทานเลือก
รอยพับ

เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
ชองทําเครื่องหมาย

--ปรุฉีก----------------------------------------------------------------------------------------

คําเตือน

บัตรออกเสียงประชามติ

หามมิใหผูมีสิทธิออกเสียง นําบัตรออกเสียงประชามติ
ออกไปจากที่ออกเสียงหรือทําเครื่องหมายเพื่อเปนที่สังเกตไว ที่
บัตรออกเสียงประชามติ
“โปรดอานขอความกอนทําเครื่องหมายกากบาท”

(ปกหลัง)
บัตรออกเสียงประชามติ จํานวน ............................บัตร ใชแลว ......................บัตร
ไดตรวจสอบจํานวนบัตรแลวเหลือ จํานวน ........................... บัตร

คณะกรรมการประจําหนวยออกเสียง / ผูนําสงหีบบัตรออกเสียง
......................................................... ประธานกรรมการประจําหนวยออกเสียง
(...........................................................)
............................................................ กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(............................................................)
............................................................. กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(.............................................................)
.............................................................. กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(............................................................)
............................................................. กรรมการประจําหนวยออกเสียง
(............................................................)
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชประกาศสภารางรัฐ ธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๙
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ บัญญัติวา
เมื่อสภารางรัฐ ธรรมนูญจัดทํารางรัฐธรรมนูญเสร็จแลว ใหเผยแพรใหประชาชนทราบ และจัดใหมี
การออกเสียงประชามติวาจะใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบรางรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งจะตองจัดทํา
ไม เ ร็ วกว า สิ บห า วั น และไมช า กว าสามสิบ วั น นั บแต วั น ที่เ ผยแพร ร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ดัง กล า ว ทั้ ง นี้
ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารที่ ส ภาร า งรั ฐ ธรรมนู ญ ประกาศกํ า หนด จึ ง จํ า เป น ต อ งออกประกาศ
สภารางรัฐธรรมนูญนี้

