
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม  กลุ่มกฎหมำย  โทร. ๐  ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ต่อ ๑๐๘                                 
ง                                                                      
ที่  พม ๐๗๐๑/      วันที่         พฤษภำคม   ๒๕๕๙                                      

.                       

เร่ือง  สรุปสำระส ำคัญร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ      
         ร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

๑. เรื่องเดิม 
    ตำมที่อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร ได้มอบหมำยให้กลุ่มกฎหมำย 

สรุปสำระส ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติ
ร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เก่ียวข้องกับคนพิกำร นั้น  

๒. ข้อเท็จจริง 
    ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม ได้สรุปสำระส ำคัญของร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

และพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เก่ียวข้องกับคนพิกำรดังนี้ 
๒.๑ ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ก ำหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร้ำงควำม

เข้มแข็งแก่กำรปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยกำรจัดโครงสร้ำงของหน้ำที่และอ ำนำจขององค์กรต่ำง ๆ          
ตำมรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภำพระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับฝ่ำยบริหำรให้เหมำะสม กำรให้สถำบันศำลและ
องค์กรอิสระอ่ืนซึ่งมีหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สุจริต     
เที่ยงธรรม และมีส่วนในกำรป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศ ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม กำร
รับรอง ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่ำงกว้ ำงขวำงยิ่งขึ้น 
โดยถือว่ำกำรมีสิทธิเสรีภำพเป็นหลัก กำรจ ำกัดตัดสิทธิเสรีภำพเป็นข้อยกเว้น แต่กำรใช้สิทธิเสรีภำพดังกล่ำว
ต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ เพ่ือคุ้มครองส่วนรวม กำรก ำหนดให้รัฐมีหน้ำที่ต่อประชำชนเช่นเดียวกับกำรให้
ประชำชนมีหน้ำที่ต่อรัฐ กำรวำงกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด 
เด็ดขำด เพ่ือมิให้ผู้บริหำรที่ปรำศจำกคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลเข้ำมำมีอ ำนำจในกำรปกครอง 
บ้ำนเมืองหรือใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ และกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรวิกฤติกำรณ์ของ
ประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ก ำหนดกลไกอ่ืน ๆ ตำมแนวทำงที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ระบุไว้  โดยมีประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับสิทธิคนพิกำรและแนวนโยบำยของ
รัฐเกี่ยวกับคนพิกำร ดังนี้ 

๒.๑.๑ มำตรำ ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำย มีสิทธิและเสรีภำพและได้รับ          
ควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน 

 ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน  
 กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่ำด้วยเหตุควำมแตกต่ำงในเรื่อง  

ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล  ฐำนะทำง
เศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  อันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ำมิได้  

บุคคลผู้เป็นทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ และพนักงำนหรือ
ลูกจ้ำง ขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภำพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ำกัดไว้ในกฎหมำยเฉพำะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกำรเมือง สมรรถภำพ วินัย หรือจริยธรรม 



/ ๒.๑.๒  ... 
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๒.๑.๒ มำตรำ ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ 
พ้ืนฐำนที่ส ำคัญของสังคม จัดให้ประชำชนมีที่อยู่อำศัยอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมและพัฒนำกำร สร้ำงเสริม
สุขภำพเพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำให้ไปสู่
ควำมเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  

รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภำพและ 
ควำมสำมำรถสูงขึ้น  

รัฐพึงให้ควำมช่วยเหลือเด็ก เยำวชน สตรีผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ยำกไร้  และ
ผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่ำว ถูกใช้ควำมรุนแรง
หรือปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้กำรบ ำบัด ฟื้นฟูและเยียวยำ ผู้ถูกกระท ำกำรดังกล่ำว  

ในกำรจัดสรรงบประมำณ รัฐพึงค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำร           
ที่แตกต่ำงกันของเพศ วัย และสภำพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อควำมเป็นธรรม 

๒.๑.๓ มำตรำ ๑๒๘ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำมีอ ำนำจตรำข้อบังคับกำรประชุม
เกี่ยวกับกำรเลือกและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรื่องหรือกิจกำร อันเป็นหน้ำที่และ
อ ำนำจของคณะกรรมำธิกำรสำมัญแต่ละชุด กำรปฏิบัติหน้ำที่และองค์ประชุม  ของคณะกรรมำธิกำร วิธีกำร
ประชุม กำรเสนอและพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่ำงพระรำชบัญญัติ กำรเสนอญัตติ 
กำรปรึกษำ กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ กำรเปิดเผยกำรลงมติ กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเปิด
อภิปรำยทั่วไป กำรรักษำระเบียบและควำมเรียบร้อย และกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ ำนำจตรำข้อบังคับ
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของสมำชิก และกรรมำธิกำร และกิจกำรอ่ืนเพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ  

ในข้อบังคับตำมวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรวินิจฉัยว่ำมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ หรือคนพิกำรหรือทุพพลภำพ ต้องก ำหนดให้บุคคลประเภทดังกล่ำวหรือผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ท ำงำน
เกี่ยวกับบุคคลประเภทนั้นโดยตรง ร่วมเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญด้วยไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม  ของจ ำนวน
กรรมำธิกำรวิสำมัญทั้งหมด และในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำชื่อ
เสนอ ต้องก ำหนดให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้ำชื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวร่วมเป็นกรรมำธิกำร
วิสำมัญด้วย ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมำธิกำรวิสำมัญทั้งหมด 

๒.๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๕๙ มำตรำ ๓๙/๑ บัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำร
ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรออกเสียงประชำมติ โดยหลักเกณฑ์วิธีกำร และก ำหนดเวลำในกำรจัดให้มี กำรออกเสียง
ประชำมติ คุณสมบัตริ่ำงรัฐธรรมนูญ กำรออกเสียงประชำมติ กำรนับคะแนน บัตรเสีย และกำรประกำศผลกำร
ออกเสียงประชำมติให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  โดยพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลงประชำมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร ดังนี้ 

๒.๒.๑ มำตรำ ๒๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  
 (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้

สัญชำติไทยมำแล้ว ไม่น้อยกว่ำห้ำปี  
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ  



/(๓) … 
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(๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตออกเสียงมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบ
วันนับถึงวันออกเสียง  

 ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน หรือมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน ในเขตออกเสียงเป็นเวลำน้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันออกเสียง ย่อมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนออกเสียง ตำมมำตรำ ๔๒  

 ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งเป็นคนพิกำรหรือทุพพล
ภำพหรือผู้สูงอำยุ ย่อมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสอง 

๒.๒.๒ มำตรำ ๓๙ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพ
หรือผู้สูงอำยุ ในกำรลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
มอบหมำย จัดให้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรลงคะแนนออกเสียงของคนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือ
ผู้สูงอำยุไว้เป็นพิเศษ หรือจัดให้มีกำรช่วยเหลือในกำรลงคะแนนออกเสียงภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยออกเสียง แต่กำรให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวต้องให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือ
ผู้สูงอำยุ ได้ลงคะแนนออกเสียงด้วยตนเอง เว้นแต่ลักษณะทำงกำยภำพท ำให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือ
ผู้สูงอำยุ ไม่สำมำรถท ำเครื่องหมำยลงในบัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมกำรประจ ำหน่วยออกเสียงเป็น 
ผู้กระท ำกำรแทนโดยควำมยินยอมและเป็นไปตำมเจตนำของคนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุนั้น ทั้งนี้    
ให้ถือเป็นกำรลงคะแนนออกเสียงโดยตรงและลับ  

 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นสมควร อำจก ำหนดให้มีกำรจัดที่ออก
เสียงส ำหรับคนพิกำร หรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือ
ผู้สูงอำยุได้ลงทะเบียน เพ่ือขอใช้สิทธิออกเสียง ณ สถำนที่ดังกล่ำว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วให้หมดสิทธิออก
เสียงในหน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  

กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรลงคะแนนออกเสียงแทนตำมวรรคหนึ่ง 
รวมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวก โดยกำรจัดที่ออกเสียงเป็นกรณีพิเศษและกำรลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิตำม
วรรคสอง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

๒.๓ ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงประชำมติ 
ณ ที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๒.๓.๑ ได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรกำรลงคะแนนออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ 
หรือผู้สูงอำยุ   

๒.๓.๒ ได้ก ำหนดให้มีสถำนที่กำรลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำร
หรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ  

๒.๓.๓ ได้ก ำหนดให้มลีงคะแนนออกเสียงโดยกำรใช้บัตรออกเสียงและต้องจัดให้มีกำร
สื่อสำรที่แสดงขั้นตอนและวิธีกำรลงคะแนนออกเสียง พร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำรหรือ
ทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ ในกำรลงคะแนนออกเสียง 

๒.๓.๔ ได้ก ำหนดให้มีแผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์ส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ 
หรือผู้สูงอำยุ   

  ๓. ข้อเสนอ 
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
สรุปสาระส าคัญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติว่าด้วยการออก
เสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 
 

 ๑  ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ได้ก ำหนดกลไกเพ่ือจัดระเบียบและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
แก่กำรปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยกำรจัดโครงสร้ำงของหน้ำที่และอ ำนำจขององค์กรต่ำง ๆ ตำมรัฐธรรมนูญ 
และสัมพันธภำพระหว่ำงฝ่ำยนิติบัญญัติกับฝ่ำยบริหำรให้เหมำะสม กำรให้สถำบันศำลและองค์กรอิสระอ่ืนซึ่งมี
หน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจรัฐสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วนใน
กำรป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศ ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม กำรรับรอง ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภำพของปวงชนชำวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่ำงกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น โดยถือว่ำกำรมีสิทธิเสรีภำพ 
เป็นหลัก กำรจ ำกัดตัดสิทธิเสรีภำพเป็นข้อยกเว้น แต่กำรใช้สิทธิเสรีภำพดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์       
เพ่ือคุ้มครองส่วนรวม กำรก ำหนดให้รัฐมีหน้ำที่ต่อประชำชนเช่นเดียวกับกำรให้ประชำชนมีหน้ำที่ต่อรัฐ กำรวำง
กลไกป้องกัน ตรวจสอบ และขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้มงวด เด็ดขำด เพ่ือมิให้ผู้บริหำรที่ปรำศจำก
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลเข้ำมำมีอ ำนำจในกำรปกครอง บ้ำนเมืองหรือใช้อ ำนำจตำมอ ำเภอใจ    
และกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรวิกฤติกำรณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ตลอดจน
ได้ก ำหนดกลไกอ่ืน ๆ ตำมแนวทำงที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ 
ระบุไว้  โดยมีประเด็นทีเ่กี่ยวข้องกับสิทธิคนพิกำรและแนวนโยบำยของรัฐเกี่ยวกับคนพิกำร ดังนี้ 
       ๑.๑ มำตรำ ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำย มีสิทธิและเสรีภำพและได้รับควำมคุ้มครอง
ตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน 

ชำยและหญิงมีสิทธิเท่ำเทียมกัน  
                กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่ำด้วยเหตุควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก ำเนิด      
เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล  ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือ
สังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำอบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง  อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รฐัธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระท ำมิได้  
               บุคคลผู้เป็นทหำร ต ำรวจ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่อ่ืนของรัฐ และพนักงำนหรือลูกจ้ำง  ของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภำพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ำกัดไว้ในกฎหมำยเฉพำะในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรเมือง สมรรถภำพ วินัย หรือจริยธรรม 
         ๑.๒ มำตรำ ๗๑ รัฐพึงเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ พ้ืนฐำนที่
ส ำคัญของสังคม จัดให้ประชำชนมีที่อยู่อำศัยอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมและพัฒนำกำร สร้ำงเสริมสุขภำพเพ่ือให้
ประชำชนมีสุขภำพที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนำกำรกีฬำให้ไปสู่ควำมเป็นเลิศ
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  
          รัฐพึงส่งเสริมและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภำพและควำมสำมำรถสูงขึ้น  
                  รัฐพึงให้ควำมช่วยเหลือเด็ก เยำวชน สตรีผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ยำกไร้  และผู้ด้อยโอกำส        
ให้สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ และคุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่ำว  ถูกใช้ควำมรุนแรงหรือปฏิบัติ
อย่ำงไม่เป็นธรรม รวมตลอดท้ังให้กำรบ ำบัด ฟื้นฟูและเยียวยำ ผู้ถูกกระท ำกำรดังกล่ำว  
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ในกำรจัดสรรงบประมำณ รัฐพึงค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันของเพศ 

วัย และสภำพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อควำมเป็นธรรม 
 ๑.๓ มำตรำ ๑๒๘ สภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำมีอ ำนำจตรำข้อบังคับกำรประชุมเกี่ยวกับกำร
เลือกและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนสภำ รองประธำนสภำ เรื่องหรือกิจกำร อันเป็นหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญแต่ละชุด กำรปฏิบัติหน้ำที่และองค์ประชุม  ของคณะกรรมำธิกำร วิธีกำรประชุม กำร
เสนอและพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่ำงพระรำชบัญญัติ กำรเสนอญัตติ กำรปรึกษำ 
กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรบันทึกกำรลงมติ กำรเปิดเผยกำรลงมติ กำรตั้งกระทู้ถำม กำรเปิดอภิปรำยทั่วไป 
กำรรักษำระเบียบและควำมเรียบร้อย และกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ ำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับประมวล
จริยธรรมของสมำชิก และกรรมำธิกำร และกิจกำรอื่นเพ่ือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  
 ในข้อบังคับตำมวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกำรตั้งกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือพิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติที่ประธำนสภำผู้แทนรำษฎรวินิจฉัยว่ำมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ หรือคน
พิกำรหรือทุพพลภำพ ต้องก ำหนดให้บุคคลประเภทดังกล่ำวหรือผู้แทนองค์กรเอกชน ที่ท ำงำนเกี่ยวกับบุคคล
ประเภทนั้นโดยตรง ร่วมเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญด้วยไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม ของจ ำนวนกรรมำธิกำรวิสำมัญ
ทั้งหมด และในส่วนที่เกี่ยวกับกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้ำชื่อเสนอ ต้องก ำหนดให้
ผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้ำชื่อเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวร่วมเป็นกรรมำธิกำรวิสำมัญด้วย ไม่น้อย
กว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนกรรมำธิกำรวิสำมัญทั้งหมด 
 ๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรออกเสียงประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๙ เหตุผลในกำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช 
๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (ฉบับชั่วครำว) พุทธศักรำช ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๒) 
พุทธศักรำช ๒๕๕๙ มำตรำ ๓๙/๑ บัญญัติให้เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งในกำรด ำเนินกำรจัดให้
มีกำรออกเสียงประชำมติ โดยหลักเกณฑ์วิธีกำร และก ำหนดเวลำในกำรจัดให้มี กำรออกเสียงประชำมติ 
คุณสมบัติร่ำงรัฐธรรมนูญ กำรออกเสียงประชำมติ กำรนับคะแนน บัตรเสีย และกำรประกำศผลกำรออกเสียง
ประชำมติให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยบัญญัติ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  โดยพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลงประชำมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนพิกำร ดังนี้ 
 ๒.๑ มำตรำ ๒๕ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิออกเสียง  
 (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติ ต้องได้สัญชำติไทย
มำแล้ว ไม่น้อยกว่ำห้ำปี  
 (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ  

 

 (๓) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตออกเสียงมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบวัน 
นับถึงวันออกเสียง  
 ผู้มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน หรือมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้ำน ในเขตออกเสียงเป็นเวลำน้อยกว่ำเก้ำสิบวันนับถึงวันออกเสียง ย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ออกเสียง ตำมมำตรำ ๔๒  
 ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งเป็นคนพิกำรหรือทุพพลภำพ
หรือผู้สูงอำยุ ย่อมมีสิทธิลงคะแนนออกเสียงตำมมำตรำ ๓๙ วรรคสอง 
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 ๒.๒ มำตรำ ๓๙ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุ 
ในกำรลงคะแนนออกเสียง ให้คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งหรือผู้ที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งมอบหมำย  จัดให้มี
กำรอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรลงคะแนนออกเสียงของคนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุไว้เป็นพิเศษ 
หรือจัดให้มีกำรช่วยเหลือในกำรลงคะแนนออกเสียงภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยออก
เสียง แต่กำรให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวต้องให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุ ได้ลงคะแนนออกเสียงด้วย
ตนเอง เว้นแต่ลักษณะทำงกำยภำพท ำให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุ ไม่สำมำรถท ำเครื่องหมำยลงใน
บัตรออกเสียงได้ ให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมกำรประจ ำหน่วยออกเสียงเป็น ผู้กระท ำกำรแทนโดยควำมยินยอมและ
เป็นไปตำมเจตนำของคนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุนั้น ทั้งนี้    ให้ถือเป็นกำรลงคะแนนออกเสียง
โดยตรงและลับ  
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งเห็นสมควร อำจก ำหนดให้มีกำรจัดที่ออกเสียง
ส ำหรับคนพิกำร หรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุเป็นกรณีพิเศษ โดยจัดให้คนพิกำรหรือทุพพลภำพหรือผู้สูงอำยุได้
ลงทะเบียน เพ่ือขอใช้สิทธิออกเสียง ณ สถำนที่ดังกล่ำว และเมื่อได้ลงทะเบียนแล้วให้หมดสิทธิออกเสียงใน
หน่วยออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน  
 กำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรลงคะแนนออกเสียงแทนตำมวรรคหนึ่ง รวมทั้งกำร
อ ำนวยควำมสะดวก โดยกำรจัดที่ออกเสียงเป็นกรณีพิเศษและกำรลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิตำมวรรคสอง     
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 
 ๒.๓ ประกำศคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงประชำมติ            
ณ ที่ออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๒.๓.๑ ได้ก ำหนดให้มีวิธีกำรกำรลงคะแนนออกเสียงส ำหรับคนพิกำรหรือ       
ทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ   
 ๒.๓.๒ ได้ก ำหนดให้มีสถำนที่กำรลงคะแนนออกเสียง ณ ที่ออกเสียงส ำหรับ        
คนพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ  

 ๒.๓.๓ ได้ก ำหนดให้มีลงคะแนนออกเสียงโดยกำรใช้บัตรออกเสียงและต้องจัดให้มี
กำรสื่อสำรที่แสดงขั้นตอนและวิธีกำรลงคะแนนออกเสียง พร้อมอุปกรณ์หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่คนพิกำร
หรือทุพพลภำพ หรือผู้สูงอำยุ ในกำรลงคะแนนออกเสียง 
  ๒.๓.๔  ได้ก ำหนดให้มีแผนผังที่ออกเสียงและแบบพิมพ์ส ำหรับคนพิกำรหรือทุพพลภำพ 
หรือผู้สูงอำยุ 


