สรุป การกระทาความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัจจุบัน พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายตั้งแต่ ๒๓ เม.ย.๕๙ มีหลักการสาคัญตามมาตรา ๗ คือ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งได้กาหนดให้การกระทาบางอย่างเป็นความผิดซึ่งมีโทษทางอาญา สรุปได้ดังนี้
ความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ
อัตราโทษ
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐ(รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหาร) ใช้ตาแหน่งหน้าทีหรื
่ อปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายตาม พ.ร.บ. ฉบับโดยมิ
นี้ ชอบ
จาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และ
(มาตรา ๕๖)
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
๒. ขัดขวางการปฏิบัติงานของ กกต. กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยออกเสียง (มาตรา ๕๗)
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ขัดขวางไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างไปใช้สิทธิออกเสียง (มาตรา ๕๘)
๔. ทาลายบัตรออกเสียง (มาตรา ๕๙)
๕. ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเสียง (๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.) หากกระทาดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๐)
- ออกเสียง หรือพยายามออกเสียง โดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกเสียง
- นาบัตรออกเสียงออกไปจากสถานที่ออกเสียง
- นาบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนแล้ไวปแสดงให้ผู้อื่นทราบว่าได้ออกเสียงหรือไม่ได้ออกเสียง
- ถ่ายรูปบัตรออกเสียงที่ลงคะแนนไปแล้ว
๖. กระทาการดังต่อไปนี้ (มาตรา ๖๑)
- ก่อให้เกิดความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เล่นพนันผลประชามติ ที่เป็นการจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง
- ให้ทรัพย์สิน เพื่อจูงใจไม่ให้ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง
- รับเงิน หรือทรัพย์สิน เพื่อจะไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างอย่างหนึ่ง
สธน.ทหาร

จาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๑ ปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

จาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

จาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และอาจถูกศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๕ ปี

-๒ความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฯ
๗. ขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตออกเสียง ระหว่าง ๑๘.๐๐ น. ของวันก่อนวันออกเสียงจนสิ้นสุด
วันออกเสียง (มาตรา ๖๑)
๘. เผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อต่างๆ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Line ฯลฯ) ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริง
หรือ มีลักษณะปลุกระดม หยาบคาย โดยมุ่งหวังให้ผู้อื่นไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง (มาตรา ๖๑ วรรคสอง)

อัตราโทษ
จาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาคุกไม่เกิน ๑๐ ปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท และอาจถูกศาล
สั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๕ ปี

๙. จัดยานพาหนะ นาผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังที่ออกเสียง เพื่อการออกเสียง หรือ นากลับจากที่ออกเสียง โดย ไม่ต้อง จาคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๕ ปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
เสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างที่ต้องเสียตามปกติ เพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ไปใช้สิทธิออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง ๕ ปี
(ยกเว้นหน่วยงานของรัฐจัดยานพาหนะเพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง) (มาตรา ๖๒)
๑๐. เผยแพร่ผลการสารวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียง ในระหว่างเวลา ๗ วันก่อนวันออกเสียง
จนถึงเวลาสิ้นสุดการออกเสียง (มาตรา ๖๓)
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จาคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

-๓-

สิ่งที่ทาได้

ประกาศ กกต.เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.๒๕๕๙”
ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใช้บังคับตั้งแต่ ๒ พ.ค.๕๙ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่สามารถทาได้และไม่สามารถทาได้
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้

๑. ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม ให้เข้าใจอย่างครบถ้วน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็น
๒. แสดงความคิดเห็นโดยใช้ถ้อยคาที่สุภาพ
๓. แสดงความคิดเห็นด้วยข้อมูลที่ ชัดเจน ไม่กากวม อันอาจทาให้บุคคลอื่นเห็นว่า
เป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
๔. การนาเสนอหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ และควร ตรวจสอบความถูกต้อง
พร้อมแสดงที่มาของงานวิจัยนั้นด้วย
๕. การสัมภาษณ์ผ่านสื่อเพื่อแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
๖. การโพสต์ หรือแชร์ข้อมูล โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ข้อสังเกต

สิ่งที่ทาไม่ได้

๑. การสัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วย ข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีลักษณะก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย
ปลุกระดม หรือข่มขู่
๒. การโพสต์ หรือแชร์ ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่
๓. การทาหรือส่งสัญลักษณ์ ที่มีลักษณะก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่
๔. การจัดเวทีสัมมนา อภิปราย ที่ไม่มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชน
เข้าร่วม และมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง
๕. การชักชวนให้ใส่เสื้อ หรือติดป้าย เข็มกลัด ธง ริบบิ้น หรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์
ความเห็น หรือการขาย แจกจ่ายสิ่งของ เพื่อนาไปสู่การปลุกระดมทางการเมือง
๖. การแจกเอกสารใบปลิว หรือแผ่นพับ ที่มีข้อความอันเป็นเท็จ ก้าวร้าว รุนแรง หยาบคาย
ปลุกระดม หรือข่มขู่ เพื่อก่อความวุ่นวายหรือการชุมนุมทางการเมือง
๗. การรายงานข่าวหรือการจัดรายการของสื่อมวลชน ที่นาไปสู่การปลุกระดมหรือสร้าง
ความวุ่นวายในสังคม
๘. การรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตาม ของคนในสังคม ที่ เป็นการปลุกระดม หรือขัดขวาง
การออกเสียง

๑. ผู้ที่กระทาความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาจมีความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ,
พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ , ประกาศ คสช. เป็นต้น
๒. ผู้ที่พบเห็นการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ สามารถแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนได้ทันที โดยไม่ต้องร้องเรียนผ่าน กกต. เนื่องจาก
กฎหมายไม่ได้เขียนให้อานาจ กกต. เป็นผู้เสียหายที่จะวินิจฉัยความผิดเบื้องต้นได้
๓. ผู้ที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย กรณีทาให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงใด
๔. หากผู้กระทาความผิดเป็นทหาร ต้องดาเนินคดีในศาลทหาร เนื่องจากเป็นความผิดทางอาญา

สธน.ทหาร

