
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามต	ิพ.ศ.	....	ต่อรัฐสภา๒	ซึ่งเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่จะตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด	 ๑๖	 
การปฏิรูปประเทศ	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น	
	 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 มีสาระส�าคัญเป็นการ
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญติัของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	
และเพ่ือให้คณะกรรมการการเลอืกต้ังสามารถด�าเนนิการจดัให้
มีการออกเสียงประชามติและควบคุมการออกเสียงประชามติ
เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	 โดยเมื่อวิเคราะห์ร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าวแล้ว	พบว่ามีเนื้อหาบางประการที่เป็นประเด็น
ปัญหาทางกฎหมายที่น่าสนใจ	กล่าวคือ	ร่างพระราชบัญญัตินี้
ได้มกีารยกเลิกพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามต	ิพ.ศ.	๒๕๕๒	 (ร่างมาตรา	๓)	จึงมีปัญหา
เกีย่วกบัล�าดบัศกัดิก์ฎหมายทีจ่ะต้องพจิารณาว่ากฎหมายล�าดบัศกัดิ์
พระราชบัญญัติจะสามารถยกเลิกกฎหมายล�าดับศักดิ์ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้หรือไม่	 เพียงใด	 
ซึ่งสามารถพิจารณาได้	ดังนี้
 ค�าว่า	 “กฎหมาย”	 ตามความหมายของกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ	 จะหมายความรวมถึงรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ	 กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบ 
ราชสนัตตวิงศ์	พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	พระราชบญัญตัิ	
พระราชก�าหนด	พระราชกฤษฎีกา	 นอกจากนี้	 ยังอาจรวมถึง
บรรดาค�าสั่งหรือประกาศของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งท�าการ

ปฏิวัติหรือรัฐประหารที่มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎหมาย	 
เมื่อกฎหมายมีหลายประเภทจึงเกิดทฤษฎีในการจัดล�าดับชั้นในทาง
กฎหมาย	เรียกว่า	“ล�าดับศักดิ์ทางกฎหมาย”	(Hierarchy	of	
Laws)	 กล่าวคือ	 กฎหมายมีศักดิ์กฎหมาย	 ซ่ึงห้ามกฎหมายท่ี
ล�าดบัศกัดิต์�า่กว่าขดัหรอืแย้งกบักฎหมายทีม่ลี�าดบัศกัดิส์งูกว่า	
หลักการนี้มิได้มีการบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 แต่ศาล
รัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยไว้ในค�าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่	 ๕๐/๒๕๔๒	 ว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไป	 หลักนี้มีขึ้นเพราะ
กฎหมายมีหลายระดับ	 หากขัดแย้งกันอาจมีปัญหาว่าจะใช้
กฎหมายใดบังคับ	 จึงมีการก�าหนดหลักการดังกล่าวไว้ใน
รฐัธรรมนญูว่ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยเป็นกฎหมาย
สงูสดุของประเทศ	บทบญัญตัใิดของกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบงัคบั	
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	บทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้
		 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการส�าคัญของการ
ก�าหนดล�าดับศักดิ์ของกฎหมาย	 จึงขอขยายความเกี่ยวกับ 
หลักการของล�าดับศักดิ์ของกฎหมายซึ่งมีอยู่	๓	ประการ	ดังนี้
 ประการทีห่นึง่	กฎหมายทีม่ลี�าดบัศกัดิต์�า่กว่าจะตราขึน้
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์สูงกว่าไม่ได้	 เช ่น	 
พระราชกฤษฎกีาซึง่มลี�าดบัศกัดิข์องกฎหมายทีต่�า่กว่าพระราช
บัญญัติ	 ท้ังนี้ 	 เนื่องจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย	มาตรา	๑๗๕	ก�าหนดว่า	พระมหากษัตริย์
ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ�านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดย 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย	ดังนั้น	จึงไม่สามารถตราพระราชกฤษฎีกา 
ที่มีเนื้อหาขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติได้

๑	นายอมร		สุวรรณโรจน	์นิติกรช�านาญการ	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา	
๒	เสนอต่อรัฐสภา	ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๒	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่สอง)	วันอังคารที่	๑	ธันวาคม	๒๕๖๓	และที่ประชุม 

ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้พิจารณา

     วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... : 

บทยกเลิกกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์ต่างกัน

โดย ส�านักกฎหมาย๑
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 ประการทีส่อง	กฎหมายทีม่ลี�าดับศกัด์ิเท่ากนัสามารถ
ใช้กฎหมายที่ตราขึ้นในภายหลังแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
กฎหมายที่มีศักดิ์เท่ากันที่ตราขึ้นใช้บังคับมาก่อนได้	 เช่น	
กฎหมายฉบับหนึ่งตราขึ้นในรูปแบบ	 “พระราชบัญญัติ”	 ใน 
ภายหลังสามารถตรา	 “พระราชก�าหนด”	 แก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือยกเลิกพระราชบัญญัตินั้นได	้เพราะพระราชก�าหนดมีศักดิ์
ทางกฎหมายเท่ากับพระราชบัญญัติ	 ทั้งน้ี	 ดังจะเห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๑๗๒	 วรรคหนึ่ง	
บัญญัติว ่า	 “ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความ
ปลอดภัยของประเทศ	 ความปลอดภัยสาธารณะ	 ความมั่นคง 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	
พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชก�าหนดให้ใช้บงัคับดงัเช่น
พระราชบัญญัติก็ได้”	
  ประการที่สาม	 หากมีกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์ต�่ากว่า
ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่มีล�าดับศักด์ิสูงกว่า	 ก็ต้องบังคับใช ้
ตามกฎหมายที่มีล�าดับศักดิ์ที่สูงกว่า	 เช่น	 เนื้อหาของพระราช
กฤษฎีกาขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติ	 เช่นนี้ก็ต้องใช้บังคับ
ตามเนื้อหาในพระราชบัญญัติ
	 เมื่อเข ้าใจหลักการเบื้องต ้นของล�าดับศักดิ์ของ
กฎหมายแล้ว	 ประเด็นปัญหาต่อมามีว่า	 พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีล�าดับศักดิ์ทางกฎหมายในล�าดับใด 
ในระบบกฎหมายไทย			
	 ส�าหรับในประเด็นน้ี	 เมื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	จะเห็นได้ว่า	ยังคง
มีการบัญญัติให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไว้	 
โดยก�าหนดไว้เช ่นเดียวกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พุทธศกัราช	๒๕๔๐	และ	๒๕๕๐	โดยรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไป	ดังนี้
 ประการแรก	 ผู ้มีอ�านาจเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
มาตรา	๑๓๑	ก�าหนดว่าร่างพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญู
จะเสนอได้ก็แต่โดย
		 (๑)		คณะรัฐมนตรี	 โดยข้อเสนอแนะของศาลฎีกา	 
ศาลรัฐธรรมนูญ	หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง
		 (๒)		สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า	 ๑	
ใน	 ๑๐	 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทน
ราษฎร

		 ในขณะที่ผู ้มีอ� านาจเสนอร ่างพระราชบัญญัต	ิ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 มาตรา	 ๑๓๓	 ก�าหนดว่า 
ร่างพระราชบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดย
  (๑)		คณะรัฐมนตรี
		 (๒)		สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจ�านวนไม่น้อยกว่า	 
๒๐	คน
		 (๓)		ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้จ�านวนไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	คน
เข้าชือ่เสนอกฎหมายตามหมวด	๓	สทิธแิละเสรภีาพของปวงชน
ชาวไทย	หรือหมวด	๕	หน้าที่ของรัฐ	ทั้งนี	้ตามกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
  ประการที่สอง	 กระบวนการพิจารณาร่างพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 กล่าวคือ	 ร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีกระบวนการพิจารณาที่แตกต่างจาก 
ร่างพระราชบัญญัติ	ดังนี้	
		 (๑)		การเสนอร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ให้เสนอต่อรัฐสภา	 และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูให้แล้วเสรจ็ภายในเวลา	
๑๘๐	วนันบัแต่วนัเสนอร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู	
โดยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม	 ต้องมีคะแนนเสียง
เห็นชอบด้วยมากกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่ 
มีอยู่ของรัฐสภา	 ถ้าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาไม ่
แล้วเสร็จภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความ 
เห็นชอบตามร่างที่เสนอตามมาตรา	๑๓๑
	 (๒)		ภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความ 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ให้รัฐสภา 
ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา	
ศาลรัฐธรรมนูญ	หรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ความเห็น	 
ในกรณทีีศ่าลฎกีา	ศาลรฐัธรรมนญู	หรอืองค์กรอสิระท่ีเกีย่วข้อง	 
ไม่มีข้อทักท้วงภายใน	 ๑๐	 วันนับแต่วันท่ีได้รับร่างดังกล่าว	 
ให้รัฐสภาด�าเนินการต่อไป
		 (๓)		ในกรณีที่ศาลฎีกา	 ศาลรัฐธรรมนูญ	หรือองค์กร
อสิระทีเ่กีย่วข้อง	เห็นว่าร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ที่รัฐสภาให ้ความเห็นชอบมีข ้อความใดขัดหรือแย ้งต ่อ
รัฐธรรมนูญ	 หรือท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้	 ให้เสนอความเห็นไปยังรัฐสภา
และให้รัฐสภาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน	
๓๐	วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นดังกล่าว	ในการนี้	ให้รัฐสภา
มีอ�านาจแก ้ไขเพิ่มเติมตามข ้อเสนอของศาลฎีกา	 ศาล
รัฐธรรมนูญ	 หรือองค์กรอิสระ	 ตามท่ีเห็นสมควรได้	 และเมื่อ
ด�าเนินการเสร็จแล้ว	ให้รัฐสภาด�าเนินการต่อไป
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	 ส่วนการเสนอร่างพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พุทธศกัราช	๒๕๖๐	บญัญตัใิห้เสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎรก่อน	 และเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา 
ร่างพระราชบญัญตัแิละลงมตเิหน็ชอบแล้ว	ให้สภาผูแ้ทนราษฎร
เสนอร่างพระราชบัญญัตินั้นต่อวุฒิสภา	 วุฒิสภาต้องพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมานั้นให้เสร็จภายใน	๖๐	วัน	แต่ถ้า
ร่างพระราชบัญญติัน้ันเป็นร่างพระราชบญัญัติเกีย่วด้วยการเงนิ
ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน		ทั้งน้ี	 เว้นแต่วุฒิสภา 
จะได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษซึ่งต้องไม่เกิน	
๓๐	วัน
		 จงึเหน็ได้ว่า	เมือ่พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
เป ็นกฎหมายขยายหลักการที่บัญญัติไว ้ ในรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะ	จงึมคีวามส�าคญัและใกล้ชดิกบัรฐัธรรมนญูมากกว่า 
พระราชบญัญัตซิึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัเรือ่งใดเรือ่งหนึง่โดยเฉพาะ
และไม ่จ�าเป ็นต ้องเกี่ยวข ้องกับหลักการที่บัญญัติไว ้ใน
รัฐธรรมนูญเสมอไป	 ประกอบกับเมื่อพิจารณาหลักการตามที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 ได้
บัญญตัถิงึหลกัการทีเ่ป็นข้อแตกต่างอนัมนียัส�าคญั	เช่น	องค์กร
ผู้มีสิทธิเสนอกฎหมาย	 กระบวนการพิจารณา	 ในช้ันนี้จึงสรุป 
ได้ว่า	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีสถานะหรือ 
ล�าดับศักดิ์ทางกฎหมายสูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไป
	 ในประการสดุท้ายทีไ่ด้ก�าหนดเป็นประเด็นปัญหาทาง
กฎหมายไว้ว่า	การยกเลกิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	โดยการใช้กฎหมาย
ในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือยกเลิกน้ัน	 จะกระท�าได้หรือไม่	
เพียงใด	 กล่าวโดยเฉพาะคือ	 กรณีร ่างพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามต	ิพ.ศ.	....	มาตรา	๓	ได้ก�าหนด
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ออกเสียงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๒	จึงมีประเด็นปัญหาว่าจะตรา
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญได้หรือไม	่เพียงใดนั้น	มีข้อพิจารณา	ดังนี้
  ประการที่หนึ่ง	 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๖๐	ก�าหนดให้มพีระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ	จ�านวน	๑๐	ฉบับ	ดังนี้

(๑)		พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(๒)		พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

(๓)		พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง

(๔)		พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
พรรคการเมือง

(๕)		พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

(๖)		พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

(๗)		พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
ผู้ตรวจการแผ่นดิน

(๘)		พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๙)		พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน

(๑๐)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ที่ก�าหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ	ในมาตรา	๑๓๘	(๔)	
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	
๒๕๖๐	มาตรา	๑๖๖	ก�าหนดให้ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีจะขอ
ให้มกีารออกเสยีงประชามตใินเรือ่งใดทีไ่ม่ใช่เรือ่งทีข่ดัหรอืแย้ง
ต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใด
ก็ได้	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	มาตรา	๒๒๔	ได้ก�าหนดให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าท่ีและอ�านาจในการจัดหรือ
ด�าเนนิการให้มกีารจดัการออกเสยีงประชามตแิละควบคมุดแูล
การออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	และ
ตามมาตรา	 ๒๕๖	 (๘)	 ในกรณีที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วย 
ในการท่ีจะออกใช้รัฐธรรมนูญท่ีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทย	หมวด	๑	บททัว่ไป	หมวด	๒	พระมหากษัตรย์ิ	
หรือหมวด	 ๑๕	 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หรือเรื่องท่ี 
เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ต่าง	ๆ	ตามรัฐธรรมนูญ	หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ�านาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ	 หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กร
อิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ�านาจได้	 จะต้องจัดให้มี 
การออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ	 จึงมีความจ�าเป็นจะต้องมีการตราพระราชบัญญัต ิ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามต	ิพ.ศ.	....

ประการท่ีสอง	 ตามประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาต	ิฉบับที่	๕๗/๒๕๕๗	เรื่อง	ให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป	 ลงวันที่	 ๗	 มิถุนายน	
๒๕๕๗	โดยความในข้อ	๓	ก�าหนดให้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
มีผลใช้ต่อเน่ืองต่อไปโดยมิให้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมาย
แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก	 เมื่อมีการจัดท�าพระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติขึ้นใหม่	 ส�าหรับเพื่อใช้เป็น 
หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเง่ือนไขในการจดัให้มกีารออกเสยีงประชามติ
ตามหลกัการของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๖๐	 จึงมีความจ�าเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสยีงประชามต	ิพ.ศ.	๒๕๕๒	ซ่ึงเป็น
กฎหมายที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหลักของการออกเสียง

ประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๖๐	

จึงเห็นได้ว่า	 แม้โดยล�าดับศักดิ์ของกฎหมายจะถือว่า
พระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูมศีกัดิท์างกฎหมายสงูกว่า
พระราชบัญญัติก็ตาม	 แต่โดยประกาศคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๕๗/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๗	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 
ข้อ	๓	ได้ให้อ�านาจในการตรากฎหมายแก้ไขเพิม่เตมิหรือยกเลิก
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๒ ได้ ประกอบกับตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	ก�าหนดให้มีกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญเพียงจ�านวน	๑๐	ฉบับ	โดยมิได้ก�าหนดให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแต่ประการใด	
กระบวนการตรากฎหมายจึงไม่สามารถยกเลิกพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการออกเสยีงประชามติ	พ.ศ.	๒๕๕๒ 
โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้	ดังนั้น	ด้วยเหตุผล
และความจ�าเป็นดงัทีไ่ด้กล่าวมาโดยล�าดบั	จงึเหน็ว่าการยกเลกิ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามต	ิพ.ศ.	๒๕๕๒ โดยพระราชบญัญตัว่ิาด้วยการออกเสยีง
ประชามติ	จึงสามารถกระท�าได้	

สารวุฒิสภา
The Senate Newsletter16

<?>		 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความ
ช�ารุดบกพร่องของสินค้า	พ.ศ....ตรวจพิจารณาแล้ว	เรื่องเสร็จที่	๗๓๖/๒๕๖๓




