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การปรับปรุงกฎหมายวาดวยการออกเสียง
ประชามติเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
“ประชามติ ” หมายถึ ง มติ ข องประชาชนส่ ว นใหญ่
ในประเทศทีแ่ สดงออกในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรือทีใ่ ดทีห่ นึง่ ส่วน
“การออกเสียงประชามติ” หมายถึง การขอความเห็นชอบจาก
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึง
ประโยชน์สว่ นได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธกี าร
ให้ออกเสียงลงมติโดยตรง๑ ทั้งนี้ การออกเสียงประชามติเป็น
กลไกการมีสว่ นร่วมของประชาชนในทางการเมืองรูปแบบหนึง่
ที่ มี ค วามส� า คั ญ และมั ก น� า ระบบการออกเสี ย งประชามติ
มาใช้เมื่อต้องการให้ประชาชนตัดสินใจหรือเมื่อต้องการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ อาจเป็นเรือ่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายที่จะประกาศใช้บังคับ หรือนโยบาย
ส�าคัญที่จะน�ามาใช้ในการบริหารประเทศ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ๒ ได้ บั ญ ญั ติ ถึ ง
การออกเสียงประชามติไว้ในรัฐธรรมนูญหลายมาตราด้วยกัน
กล่าวคือ
๑) มาตรา ๕๐ (๗) ทีก่ า� หนดว่า บุคคลมีหน้าทีไ่ ปใช้สทิ ธิ
เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค�านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศเป็นส�าคัญ
๒) มาตรา ๑๖๖ ที่บัญญัติให้ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร
คณะรั ฐ มนตรี จ ะขอให้มีก ารออกเสียงประชามติในเรื่องใด
อันมิใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
ตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๓) มาตรา ๒๒๔ ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
มี ห น้ า ที่ แ ละอ� า นาจด� า เนิ น การให้ มี ก ารจั ด การออกเสี ย ง
ประชามติ และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติให้เป็นไป
โดยชอบด้วยกฎหมาย และให้มีอ�านาจสืบสวนหรือไต่สวนได้
ตามที่จ�าเป็นหรือที่เห็นสมควร หากพบเห็นการกระท�าที่มีเหตุ

อันควรสงสัยว่าการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ให้มีอ�านาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกการออกเสียงประชามติ และสั่งให้ด�าเนินการออกเสียง
ประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งบางหน่วย หรือทุกหน่วย
๔) มาตรา ๒๒๗ ในระหว่างทีพ่ ระราชกฤษฎีกาประกาศ
ให้มีการออกเสียงประชามติ มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้จับคุมขัง
หรือหมายเรียกตัวกรรมการการเลือกตั้งไปสอบสวน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือในกรณีที่จับ
ในขณะกระท�าความผิด
๕) มาตรา ๒๕๖ (๘) ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ในกรณีทแี่ ก้ไขเพิม่ เติม
รัฐธรรมนูญ หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ หรือ
หมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของศาลหรือ
องค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ อ� า นาจได้ ก่ อ นน� า ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แก้ ไข
เพิม่ เติมขึน้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ให้จดั ให้มกี ารออกเสียง
ประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
๖) มาตรา ๒๕๘ ก. ด้านการเมือง (๑) ให้ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วม
ในการด�าเนินกิจกรรมทางการเมือง รวมตลอดทัง้ การตรวจสอบ
การใช้อา� นาจรัฐ รูจ้ กั ยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต
ที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียง
ประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง�าไม่ว่าด้วยทางใด
ส�าหรับกฎหมายว่าด้ว ยการออกเสียงประชามติ นั้น
ในปัจจุบันยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีการออกเสียง

* 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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ประชามติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย แต่โดยทีป่ ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไป นั้น
ได้ก�ำหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไป
โดยมิได้สะดุดลงจนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
ดังนั้น หากจะท�ำการออกเสียงประชามติต้องด�ำเนินการตาม
กฎหมายฉบับเดิม ซึ่งบทบัญญัติบางประการยังมิได้เป็นไปตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย อี ก ทั้ ง
กฎหมายดังกล่าวเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ถูก
ยกเลิกไปแล้ว แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ยังมีผลใช้บังคับอยู่
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๗
ดังกล่าวข้างต้น
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คณะ
รัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓๓ ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตัง้ เสนอ ซึง่ ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ป็นการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกเสียงประชามติ
โดยยังคงหลักการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมให้เป็นปัจจุบัน
สาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... นั้น เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ออกเสี ย งประชามติ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย และเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สามารถด�ำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติและควบคุม
ดูแลการออกเสียงประชามติเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้
๑. ก�ำหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ�ำนาจวางระเบียบ
เกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการออกเสียง
รวมทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใดที่จ�ำเป็นได้เท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้ง หรือที่มิได้มีบัญญัติไว้แล้วเป็นการเฉพาะ
๒. ก�ำหนดให้คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียง
ประชามติในเรื่องใดที่ไม่ใช่เรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ และให้นายก
รัฐมนตรีประกาศให้มกี ารออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยให้
มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องในการจัดท�ำประชามติหรือเพื่อให้มี
๓
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ข้ อ ยุ ติ โ ดยเสี ย งข้ า งมากของผู ้ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง หรื อ เพื่ อ ให้
ค�ำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
กรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด ๑๕ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรือ
อ�ำนาจของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท�ำให้ศาลหรือ
องค์กรอิสระไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีห่ รืออ�ำนาจได้ ให้ผมู้ อี ำ� นาจตาม
กฎหมายประกาศให้มกี ารออกเสียงในราชกิจจานุเบกษา โดยมี
รายละเอี ย ดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น และหากไม่ มี ผู ้ มี อ� ำ นาจตาม
กฎหมาย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจออกประกาศ
ให้มกี ารออกเสียงตามกฎหมายนัน้ ให้รฐั อุดหนุนหรือจัดสรรค่า
ใช้จา่ ยอย่างเพียงพอแก่คณะกรรมการการเลือกตัง้ และหน่วยงาน
ของรัฐทีร่ บั ผิดชอบในเรือ่ งทีจ่ ะจัดท�ำประชามติทตี่ อ้ งด�ำเนินการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะจัดท�ำประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง
๓. ก� ำ หนดให้ ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประกาศ
ก�ำหนดวันออกเสียงในราชกิจจานุเบกษาภายในระยะเวลา
ที่ ก� ำ หนด วั น ออกเสี ย งต้ อ งก� ำ หนดเป็ น วั น เดี ย วกั น ทุ ก เขต
ออกเสียง และต้องก�ำหนดวันออกเสียงภายในระยะเวลาตามที่
ก�ำหนด ผู้ออกเสียงอาจเสนอค�ำฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อ
ให้มีค�ำวินิจฉัยว่าการให้มีการออกเสียงไม่เป็นไปตามกฎหมาย
๔. ก�ำหนดให้การออกเสียง ให้ใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนน
โดยตรงและลั บ และให้ ก ารออกเสี ย งถื อ ว่ า มี ข ้ อ ยุ ติ ต ้ อ งมี
ผู้ออกเสียงเป็นจ�ำนวนเสียงข้างมากและมีจ�ำนวนเสียงเกินกว่า
กึง่ หนึง่ ของผูม้ าออกเสียง ในกรณีการออกเสียงเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา
แก่คณะรัฐมนตรีให้ถือเสียงข้างมาก ส่วนการออกเสียงตามที่มี
กฎหมายบัญญัติ ให้ถือจ�ำนวนคะแนนเสียงตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
๕. ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในเรื่องที่จะ
จัดท�ำประชามติตอ้ งด�ำเนินการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเรือ่ งทีจ่ ะจัดท�ำ
ประชามติแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงได้รับทราบอย่างเพียงพอ โดยมี
รายละเอียดตามที่ก�ำหนด และต้องน�ำไปประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จัดท�ำเอกสารส่งให้เจ้าบ้านทราบ รวมทั้งให้มีการ
เผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ตลอดจนให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งเผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง
ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงทราบ และการจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องการจัดท�ำประชามติด้วย และในกรณีการแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติและ
สาระส�ำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไป
๖. ก�ำหนดให้การออกเสียงกรณีที่คณะรัฐมนตรีขอให้มี
การออกเสียง ให้ใช้เขตที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ท�ำเนียบรัฐบาล, สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ๘ กันยายน ๒๕๖๓, https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/34889
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ก�ำหนดเป็นเขตออกเสียง ส�ำหรับการออกเสียงเกี่ยวกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ให้ใช้เขตจังหวัด
เป็นเขตออกเสียง และก่อนวันออกเสียงตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ให้คณะกรรมการออกเสียงประจ�ำเขตออกเสียงก�ำหนดหน่วย
ออกเสียงทีจ่ ะพึงมีในเขตออกเสียง และทีอ่ อกเสียงของแต่ละหน่วย
ออกเสียงตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด เช่น เขตหมูบ่ า้ นเป็นเขตของ
หน่วยออกเสียง หรือให้ถือเกณฑ์จ�ำนวนผู้มีสิทธิออกเสียง
หน่วยละ ๑,๐๐๐ คน เป็นประมาณ
๗. ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงต้องมีคุณสมบัติตามที่
ก�ำหนด เช่น มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต�่ำกว่า ๑๘ ปีในวัน
ออกเสียง และก�ำหนดลักษณะต้องห้ามข้องผู้มีสิทธิออกเสียง
เช่น ต้องไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช บุคคลผู้ที่
อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
๘. ก�ำหนดให้เมือ่ ประกาศก�ำหนดวันออกเสียง ให้คณะ
กรรมการการออกเสี ย งประจ� ำ เขตออกเสี ย งหรื อ ผู ้ ซึ่ ง
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มอบหมาย จั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียงและปิดประกาศไว้
ณ ที่ออกเสียงหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่ออกเสียง หรือสถานที่
ที่ประชาชนสะดวกในการตรวจสอบ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ
ออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบตามระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด และให้เจ้าบ้านมีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้องขอเพิม่ ชือ่ หรือถอนชือ่
ต่อคณะกรรมการฯ ถ้าหากมีการยกค�ำร้อง ผู้ยื่นมีสิทธิยื่น
ค�ำร้องขอต่อศาลยุติธรรมที่ตนมีภูมิล�ำเนาและให้ค�ำสั่งศาล
เป็นที่สุด
๙. ก�ำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ�ำนาจ
แต่งตัง้ เจ้าพนักงานผูด้ ำ� เนินการออกเสียงในการออกเสียงแต่ละครัง้
ตามที่ก�ำหนด โดยให้อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและ
กรรมการเป็นไปตามที่ก�ำหนด และให้กรรมการ เลขาธิการ
ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ผู้อ�ำนวยการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัด
และเจ้าพนักงานผู้ด�ำเนินการออกเสียง เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
๑๐. ก�ำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี
หีบบัตรออกเสียงและบัตรออกเสียงโดยมีลักษณะที่เหมาะสม
และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียง ลักษณะและ
ขนาดของหีบบัตรออกเสียง บัตรออกเสียง และวิธกี ารลงคะแนน
ในบัตรออกเสียง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก�ำหนด และ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารลงคะแนนออกเสียงและการนับ
คะแนน และก�ำหนดเวลาเปิดการลงคะแนนออกเสียง การ
อ� ำ นวยความสะดวกให้ แ ก่ ค นพิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ ใ นการ
ลงคะแนนออกเสียง
๑๑. ก�ำหนดให้เปิดหีบบัตรออกเสียงต่อหน้าประชาชน
ณ ทีอ่ อกเสียง แล้วด�ำเนินการนับคะแนนโดยเปิดเผย ณ ทีอ่ อกเสียง
จนเสร็ จ โดยมิ ให้เ ลื่อนหรือประวิง การนับ คะแนนก�ำ หนด
ลักษณะของบัตรเสีย เช่น บัตรปลอม บัตรที่ท�ำเครื่องหมาย

เป็ น ที่ สั ง เกต และก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารในการ
นับคะแนนใหม่หรือการลงคะแนนออกเสียงใหม่ หรือการที่
ไม่ ส ามารถนั บ คะแนนได้ อั น เนื่ อ งมาจากเหตุ สุ ด วิ สั ย และ
การประกาศผลการออกเสียง
๑๒. ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิออกเสียงในหน่วยออกเสียงใด
เห็นว่าการออกเสียงในหน่วยออกเสียงนั้นเป็นไปโดยไม่สุจริต
และเที่ยงธรรม มีสิทธิยื่นค�ำคัดค้านโดยมีรายละเอียดแห่ง
พฤติการณ์หรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการออกเสียงนั้น
ไม่ถกู ต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อคณะกรรมการการเลือกตัง้
ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
๑๓. ก�ำหนดความผิดและบทก�ำหนดโทษจ�ำคุก ปรับ
หรือเพิกถอนสิทธิการเลือกตัง้ กรณีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณีศาลมีค�ำพิพากษาลงโทษ
ผู้ใดตามฐานกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และผู้นั้น
เป็นผูก้ ระท�ำให้การออกเสียงไม่เป็นไปโดยสุจริตและเทีย่ งธรรม
อันเป็นเหตุให้ต้องมีการออกเสียงใหม่ในหน่วยออกเสียงใด
ให้ศาลมีค�ำพิพากษาว่าผู้นั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
การออกเสียงในหน่วยออกเสียงที่เป็นเหตุให้คณะกรรมการ
สั่งให้ต้องมีการออกเสียงใหม่นั้นด้วย
เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ พ.ศ. .... ฉบับนี้แล้ว พบว่าเป็นร่างกฎหมายที่
แสดงออกถึงการปกครองตามหลักประชาธิปไตยซึ่งสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน การปรับปรุงระเบียบเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
อีกทั้งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังเป็นการด�ำเนินการตาม
หมวด ๑๖ การปฏิ รู ป ประเทศของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ส่วนการออกกฎหมายล�ำดับรองนั้นมีจ�ำนวน
๑ ฉบับ คือ ร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ซึ่งจะด�ำเนินการหลังจาก
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ๑๘๐ วัน
การออกเสียงประชามติเป็นกระบวนการส�ำคัญในการ
มีส ่ว นร่ว มทางการเมืองของประชาชน เนื่องจากสามารถ
สะท้อนถึงความต้องการหรือความคิดเห็นของสาธารณชนได้
โดยเรือ่ งทีจ่ ะน�ำมาออกเสียงประชามติตอ้ งมีความส�ำคัญและมี
ผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน
โดยไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล นอกจากนี้ สิ่งส�ำคัญที่ควรค�ำนึงถึง
เพื่ อ ให้ ก ารออกเสี ยงประชามติ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
คือ ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ
และเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดท�ำ
ประชามติได้แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
และผลกระทบในประเด็นดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อ
ท� ำ ให้ ก ระบวนการการออกเสี ย งประชามติ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและแสดงออกถึงความเห็นของประชาชนได้อย่าง
ชัดเจนที่สุด 
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