
“ประชามติ” หมายถึง มติของประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศทีแ่สดงออกในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ หรอืทีใ่ดทีห่นึง่ ส่วน 
“การออกเสียงประชามติ” หมายถึง การขอความเห็นชอบจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึง
ประโยชน์ส่วนได้เสยีของประเทศชาติหรอืประชาชน โดยวธิกีาร
ให้ออกเสียงลงมติโดยตรง๑ ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติเป็น
กลไกการมส่ีวนร่วมของประชาชนในทางการเมอืงรปูแบบหนึง่
ที่มีความส�าคัญ และมักน�าระบบการออกเสียงประชามติ
มาใช้เมื่อต้องการให้ประชาชนตัดสินใจหรือเมื่อต้องการรับฟัง
ความคดิเหน็ของประชาชนในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ซึง่อาจเป็นเรือ่ง
ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้บังคับ หรือนโยบาย
ส�าคัญที่จะน�ามาใช้ในการบริหารประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย๒ ได้บัญญัติถึง
การออกเสียงประชามติไว้ในรัฐธรรมนูญหลายมาตราด้วยกัน 
กล่าวคือ 

๑)  มาตรา ๕๐ (๗) ทีก่�าหนดว่า บคุคลมหีน้าทีไ่ปใช้สทิธิ
เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศเป็นส�าคัญ

๒)  มาตรา ๑๖๖ ที่บัญญัติให้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 
คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใด
อันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับ
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๓)  มาตรา ๒๒๔ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีหน้าที่และอ�านาจด�าเนินการให้มีการจัดการออกเสียง
ประชามติ และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย และให้มีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่จ�าเป็นหรือที่เห็นสมควร หากพบเห็นการกระท�าที่มีเหตุ

อันควรสงสัยว่าการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้มีอ�านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด�าเนินการออกเสียง
ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย

๔)  มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างท่ีพระราชกฤษฎกีาประกาศ
ให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง 
หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระท�าความผิด 

๕)  มาตรา ๒๕๖ (๘) ทีบั่ญญตัใิห้ในกรณทีีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
รัฐธรรมนูญ หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือ
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของศาลหรือ
องค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่หรืออ�านาจได้ ก่อนน�าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิม่เตมิขึน้ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวาย ให้จดัให้มกีารออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ

๖)  มาตรา ๒๕๘ ก. ด้านการเมือง (๑) ให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ในการด�าเนนิกจิกรรมทางการเมอืง รวมตลอดทัง้การตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรฐั รูจ้กัยอมรบัในความเหน็ทางการเมอืงโดยสจุรติ
ท่ีแตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�าไม่ว่าด้วยทางใด

ส�าหรับกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามตินั้น 
ในปัจจุบันยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีการออกเสียง
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การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการออกเสียงการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญประชามติเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

* จัดท�าโดย นางกิตติมา  อรุณพูลทรัพย์ วิทยากรช�านาญการ ส�านักกฎหมาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓)
๑ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔, https://dictionary.orst.go.th
๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก (๑๖ เมษายน ๒๕๖๒): มาตรา ๑๖๖ 

หน้า ๔๘, มาตรา ๒๕๖ (๘) หน้า ๗๖.
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ประชามติที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย แต่โดยทีป่ระกาศคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป นั้น  
ได้ก�าหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไป
โดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก 
ดังน้ัน หากจะท�าการออกเสียงประชามติต้องด�าเนินการตาม
กฎหมายฉบับเดิม ซึ่งบทบัญญัติบางประการยังมิได้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้ง
กฎหมายดังกล่าวเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังมีผลใช้บังคับอยู ่
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ 
ดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะ
รัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓๓ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้เสนอ ซึง่ร่างพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้ป็นการก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ  
โดยยังคงหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีการแก้ไข 
เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน 

สาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญติัว่าด้วยการออกเสยีง
ประชามติ พ.ศ. .... นั้น เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถด�าเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและควบคุม 
ดูแลการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

๑. ก�าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ�านาจวางระเบียบ 
เกีย่วกบัการปฏบิติัหน้าทีข่องเจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการออกเสยีง 
รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จ�าเป็นได้เท่าที ่
ไม่ขัดหรือแย้ง หรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ 

๒. ก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียง
ประชามติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตัวบคุคลหรอืคณะบคุคลใดกไ็ด้ และให้นายก
รัฐมนตรีประกาศให้มกีารออกเสยีงในราชกจิจานเุบกษา โดยให้
มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องในการจัดท�าประชามติหรือเพื่อให้มี

ข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู ้มีสิทธิออกเสียง หรือเพื่อให้ 
ค�าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี 

กรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ 
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
หรือเรื่องท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อ�านาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องท่ีท�าให้ศาลหรือ
องค์กรอสิระไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีห่รอือ�านาจได้ ให้ผูม้อี�านาจตาม
กฎหมายประกาศให้มกีารออกเสยีงในราชกจิจานเุบกษา โดยมี
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และหากไม่มีผู ้มีอ�านาจตาม
กฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจออกประกาศ
ให้มกีารออกเสยีงตามกฎหมายนัน้ ให้รฐัอดุหนนุหรอืจดัสรรค่า 
ใช้จ่ายอย่างเพยีงพอแก่คณะกรรมการการเลือกต้ังและหน่วยงาน
ของรฐัทีร่บัผดิชอบในเรือ่งทีจ่ะจดัท�าประชามตทิีต้่องด�าเนนิการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดท�าประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง 

๓.  ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ
ก�าหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในระยะเวลา 
ท่ีก�าหนด วันออกเสียงต้องก�าหนดเป็นวันเดียวกันทุกเขต 
ออกเสียง และต้องก�าหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาตามที่
ก�าหนด ผู้ออกเสียงอาจเสนอค�าฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อ
ให้มีค�าวินิจฉัยว่าการให้มีการออกเสียงไม่เป็นไปตามกฎหมาย  

๔.  ก�าหนดให้การออกเสยีง ให้ใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนน
โดยตรงและลับ และให้การออกเสียงถือว่ามีข้อยุติต้องมี 
ผู้ออกเสียงเป็นจ�านวนเสียงข้างมากและมีจ�านวนเสียงเกินกว่า
กึง่หนึง่ของผูม้าออกเสยีง ในกรณกีารออกเสยีงเพือ่ให้ค�าปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรีให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนการออกเสียงตามที่มี
กฎหมายบัญญัติ ให้ถือจ�านวนคะแนนเสียงตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

๕. ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะ
จดัท�าประชามตต้ิองด�าเนนิการให้ข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีจ่ะจดัท�า
ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีก�าหนด และต้องน�าไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จัดท�าเอกสารส่งให้เจ้าบ้านทราบ รวมทั้งให้มีการ 
เผยแพร่ข้อมลูดงักล่าวทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงและสถานวีทิยุ
โทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ตลอดจนให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนการออกเสียง 
ให้ผู ้มีสิทธิออกเสียงทราบ และการจัดให้มีการรับฟังความ 
คิดเห็นในเรื่องการจัดท�าประชามติด้วย และในกรณีการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติและ
สาระส�าคญัของร่างรฐัธรรมนญูให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป

๖. ก�าหนดให้การออกเสียงกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้มี
การออกเสียง ให้ใช้เขตที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

๓ ท�าเนียบรัฐบาล, สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34889  
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ก�าหนดเป็นเขตออกเสียง ส�าหรับการออกเสียงเกี่ยวกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ใช้เขตจังหวัด
เป็นเขตออกเสยีง และก่อนวนัออกเสยีงตามระยะเวลาท่ีก�าหนด 
ให้คณะกรรมการออกเสียงประจ�าเขตออกเสียงก�าหนดหน่วย
ออกเสยีงทีจ่ะพงึมีในเขตออกเสียง และท่ีออกเสียงของแต่ละหน่วย
ออกเสยีงตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด เช่น เขตหมูบ้่านเป็นเขตของ
หน่วยออกเสียง หรือให้ถือเกณฑ์จ�านวนผู้มีสิทธิออกเสียง 
หน่วยละ ๑,๐๐๐ คน เป็นประมาณ 

๗. ก�าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก�าหนด เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต�่ากว่า ๑๘ ปีในวัน 
ออกเสียง และก�าหนดลักษณะต้องห้ามข้องผู้มีสิทธิออกเสียง 
เช่น ต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช บุคคลผู้ที่
อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 

๘. ก�าหนดให้เมือ่ประกาศก�าหนดวนัออกเสยีง ให้คณะ
กรรมการการออกเสียงประจ�าเขตออกเสียงหรือผู ้ ซ่ึ ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย จัดท�าบัญชีรายช่ือ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียงและปิดประกาศไว้ 
ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง หรือสถานที่ 
ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ ิ
ออกเสียงในทะเบยีนบ้านไปยงัเจ้าบ้านให้ทราบตามระยะเวลา
ทีก่�าหนด และให้เจ้าบ้านมีสทิธยิืน่ค�าร้องขอเพ่ิมชือ่หรอืถอนชือ่
ต่อคณะกรรมการฯ ถ้าหากมีการยกค�าร้อง ผู้ยื่นมีสิทธิยื่น
ค�าร้องขอต่อศาลยุติธรรมที่ตนมีภูมิล�าเนาและให้ค�าสั่งศาล 
เป็นที่สุด 

๙. ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�านาจ 
แต่งตัง้เจ้าพนกังานผูด้�าเนนิการออกเสยีงในการออกเสยีงแต่ละคร้ัง
ตามที่ก�าหนด โดยให้อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ
กรรมการเป็นไปตามที่ก�าหนด และให้กรรมการ เลขาธิการ  
ผู้ตรวจการเลือกต้ัง ผู้อ�านวยการการเลือกต้ังประจ�าจังหวัด 
และเจ้าพนักงานผู้ด�าเนินการออกเสียง เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

๑๐. ก�าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้ม ี
หีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียงโดยมีลักษณะท่ีเหมาะสม
และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ลักษณะและ
ขนาดของหบีบตัรออกเสยีง บตัรออกเสยีง และวธิกีารลงคะแนน
ในบัตรออกเสียง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�าหนด และ
ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวธิกีารลงคะแนนออกเสยีงและการนบั
คะแนน และก�าหนดเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง การ
อ�านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู ้สูงอายุในการ 
ลงคะแนนออกเสียง

๑๑. ก�าหนดให้เปิดหบีบตัรออกเสยีงต่อหน้าประชาชน 
ณ ทีอ่อกเสยีง แล้วด�าเนนิการนบัคะแนนโดยเปิดเผย ณ ทีอ่อกเสยีง
จนเสร็จ โดยมิให้เลื่อนหรือประวิงการนับคะแนนก�าหนด
ลักษณะของบัตรเสีย เช่น บัตรปลอม บัตรที่ท�าเครื่องหมาย 

เป ็นที่สังเกต และก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
นับคะแนนใหม่หรือการลงคะแนนออกเสียงใหม่ หรือการท่ี 
ไม่สามารถนับคะแนนได้อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย และ 
การประกาศผลการออกเสียง 

๑๒. ก�าหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด 
เห็นว่าการออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม มีสิทธิยื่นค�าคัดค้านโดยมีรายละเอียดแห่ง
พฤติการณ์หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการออกเสียงนั้น 
ไม่ถกูต้องหรอืไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลอืกตัง้
ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

๑๓. ก�าหนดความผิดและบทก�าหนดโทษจ�าคุก ปรับ 
หรอืเพกิถอนสทิธกิารเลอืกตัง้ กรณกีารฝ่าฝืน หรอืการไม่ปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีศาลมีค�าพิพากษาลงโทษ 
ผู้ใดตามฐานกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และผู้นั้น 
เป็นผูก้ระท�าให้การออกเสยีงไม่เป็นไปโดยสจุรติและเทีย่งธรรม
อันเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงใด  
ให้ศาลมีค�าพิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�าหรับ 
การออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการ 
สั่งให้ต้องมีการออกเสียงใหม่นั้นด้วย

เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ฉบับนี้แล้ว พบว่าเป็นร่างกฎหมายที่
แสดงออกถึงการปกครองตามหลักประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหารราชการ 
แผ่นดิน การปรับปรุงระเบียบเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นการด�าเนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศของรัฐธรรมนูญแห ่ ง 
ราชอาณาจักรไทย ส่วนการออกกฎหมายล�าดับรองนั้นมีจ�านวน 
๑ ฉบับ คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย 
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งจะด�าเนินการหลังจาก 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ๑๘๐ วัน

การออกเสียงประชามติเป็นกระบวนการส�าคัญในการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เนื่องจากสามารถ
สะท้อนถึงความต้องการหรือความคิดเห็นของสาธารณชนได้ 
โดยเรือ่งทีจ่ะน�ามาออกเสยีงประชามตต้ิองมคีวามส�าคัญและมี
ผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน
โดยไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล นอกจากนี้ สิ่งส�าคัญที่ควรค�านึงถึง 
เพื่อให้การออกเสียงประชามติเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
คือ ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดท�า
ประชามติได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  
และผลกระทบในประเด็นดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือ 
ท�าให้กระบวนการการออกเสียงประชามติเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและแสดงออกถงึความเหน็ของประชาชนได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด 
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