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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒ - ๓/๒๕๖๒
วันที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผู แ ทนราษฎรส ง ความเห็ น ของสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร
ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑)
วา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือไม

ระหวาง

ประธานสภาผูแทนราษฎร
-

ผูรอง
ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อขอให
ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) รวม ๒ คํารอง โดยมีขอ เท็จจริง
สรุปไดดงั นี้
คํารองที่หนึ่ง (เรื่องพิจารณาที่ ๒/๒๕๖๓)
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ปรากฏเหตุการณที่มีผูใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติของนายฉลอง เทอดวีระพงศ สมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคภูมใิ จไทย ไปลงมติเห็นชอบรางพระราชบัญญัตดิ งั กลาว ในขณะที่
นายฉลอง เทอดวีระพงศ ไมไดอยูใ นทีป่ ระชุมสภาผูแ ทนราษฎร อาจทําใหกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๑๐๙ คน จึงไดเขาชือ่ เสนอความเห็นตอผูร อ งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๓๙
เพื่อสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนี้

๑๒๑

คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑. กระบวนการตรารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขัดหรือแยงตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ หรือไม
๒. หากขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ จะถือวารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไปทัง้ ฉบับหรือเฉพาะมาตราทีไ่ ดใชบตั รอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติ
แทนผูอื่นโดยมิชอบ และกรณีดังกลาวนี้จะถือวาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยหาวันนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง หรือไม
๓. หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไป
ทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่ไดใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอื่น จะตองดําเนินการ
อยางไร
คํารองที่สอง (เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๖๓)
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ปรากฏวา
มีการใชบตั รอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอ นื่ ในวาระทีส่ อง ตัง้ แตมาตรา ๓๑ ถึงมาตรา ๕๕
ในวาระที่สาม ขั้นการพิจารณาใหความเห็นชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในขอสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ ไดปรากฏชือ่ ของนายฉลอง เทอดวีระพงศ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จังหวัดพัทลุง
พรรคภูมใิ จไทย ลงมติเห็นดวย ทัง้ ทีข่ อ เท็จจริงปรากฏวาในระหวางเวลาดังกลาว นายฉลอง เทอดวีระพงศ
ไมไดเขาประชุมสภาผูแ ทนราษฎร แตอยูใ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดพัทลุง แมยงั ไมชดั เจนวาบุคคลใดเปนผูล งมติแทน
แตการที่มีชื่อนายฉลอง เทอดวีระพงศ ลงมติเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น แสดงวามี
สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรคนอืน่ ไดนาํ บัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติของนายฉลอง เทอดวีระพงศ
ไปลงคะแนนแทน
นอกจากนี้ ยังปรากฏขอเท็จจริงวา ในการลงคะแนนในวาระทีส่ องดังกลาว มีสมาชิกสภาผูแ ทน
ราษฎรของพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมใิ จไทยคนเดียวไดใชบตั รอิเล็กทรอนิกส ๒ ใบ อันสอใหเห็น
พฤติกรรมวามีการลงคะแนนแทนบุคคลอื่นดวย นอกจากนี้การกระทําเชนนี้เปนการละเมิดหลักการ
พืน้ ฐานของการเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรซึง่ เปนผูแ ทนปวงชนชาวไทยทีต่ อ งปฏิบตั หิ นาทีโ่ ดยไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
เพือ่ ประโยชนสว นรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกัน
แหงผลประโยชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ ขัดตอหลักความซือ่ สัตยสจุ ริตทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
ไดปฏิญาณตนไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ และขัดตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม ดังนั้น กระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และถือไดวามติ
ของสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนมติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
มีผลทําใหรา งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึน้ โดยไมถกู ตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยกรณีทํานองเดียวกันนี้ไวแลว
ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ – ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
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สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร จํานวน ๘๔ คน จึงไดเขาชือ่ เสนอความเห็นตอผูร อ งตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) เพือ่ สงใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยวารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
หรือไม
๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง
ทั้งสองนี้ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) บัญญัตวิ า กอนทีน่ ายกรัฐมนตรี
จะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๘๑ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวาราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแ ทนราษฎร ประธานวุฒสิ ภา หรือประธานรัฐสภา
แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพือ่ วินจิ ฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชกั ชา เมือ่ ขอเท็จจริงตามคํารองทัง้ สองและเอกสาร
ประกอบเปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๐๙ คน (เรื่องพิจารณาที่ ๒/๒๕๖๓) และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๘๔ คน (เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๖๓) ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภาเขาชื่อขอใหสงความเห็นดังกลาว
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธพี จิ ารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองทั้งสองไววินิจฉัย
๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณีมปี ระเด็นทีศ่ าลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาวินจิ ฉัยวา รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา คดีนไี้ มมปี ระเด็นใหศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยเกีย่ วกับขอความหรือเนือ้ หา
สาระของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้แตอยางใด ทั้งไมมีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือ
ทางจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใด คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณา
วินจิ ฉัยเฉพาะเรือ่ งกระบวนการตรารางพระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ทานัน้ สวนบุคคลใดจะตองรับผิดรับโทษ
อยางไรหรือไม เปนเรื่องที่ตองไปดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
เมื่อขอเท็จจริงในคํารองทั้งสองปรากฏวา สภาผูแทนราษฎรมีการประชุมเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง วาระที่สาม

๑๒๓
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และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ในวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ และเมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬกา ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ปรากฏชือ่ นายฉลอง เทอดวีระพงศ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสดงตนและลงมติเห็นดวย แตนายฉลอง เทอดวีระพงศ รับตอศาลวาตน
ไมอยูในที่ประชุมตามวันและเวลาดังกลาว จึงรับฟงไดวา ในการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ในวาระ
ทีส่ อง วาระทีส่ าม และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามวันและเวลาดังกลาว มีการใชบตั รอิเล็กทรอนิกส
แสดงตนและลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ แทนนายฉลอง เทอดวีระพงศ
การใชสทิ ธิออกเสียงลงมติแทนผูท ไี่ มไดอยูร ว มประชุมดวยนัน้ เปนการกระทําโดยไมสจุ ริต
อันเปนการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ตองปฏิบัติหนาที่
โดยไมอยูใ นอาณัตมิ อบหมายของผูใ ด และตองปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแหงผลประโยชน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ และขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริตที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดปฏิญาณตนไวกอ นเขารับหนาทีต่ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๕ ทัง้ สมาชิกคนหนึง่ ยอมมีเสียงหนึง่
ในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนน
จะกระทําแทนกันมิไดตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๘๐ วรรคสาม
เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬกา ถึงวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม ปรากฏการแสดงตนและลงมติ
ของนายฉลอง เทอดวีระพงศ สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร ทัง้ ทีน่ ายฉลอง เทอดวีระพงศ รับเองวาตนไมอยู
ในทีป่ ระชุมตามวันและเวลาดังกลาว การทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรมิไดอยูใ นหองประชุม แตปรากฏ
วามีการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทน ยอมมีผลเปนการออกเสียงลงคะแนน
ที่ไมสุจริต ทําใหผลการลงมติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาดังกลาวไมสอดคลองกับหลักนิติธรรมและไมชอบดวยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ เปนเหตุใหรา งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
มีประเด็นพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไปทัง้ ฉบับเชนเดียวกับคําวินจิ ฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕ – ๑๘/๒๕๕๖
และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ – ๔/๒๕๕๗ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นขอวินิจฉัย พฤติการณแหงคดี และบทกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในคําวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทัง้ สองฉบับดังกลาวแตกตางจากประเด็นขอวินจิ ฉัย พฤติการณแหงคดี
และบทกฎหมายในคดีนอี้ ยางมีนยั สําคัญ กลาวคือ คดีนไี้ มมปี ระเด็นเกีย่ วกับขอความอันเปนสาระสําคัญ
ของรางพระราชบัญญัติขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด คงมีปญหาที่กระบวนการตราราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้เทานั้น ทั้งขอเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดวาการพิจารณาออกเสียงลงมติ
ของสภาผูแ ทนราษฎรในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกอนเสนอให

๑๒๔

สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

สภาผูแ ทนราษฎรพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราในวาระทีส่ อง ไดดาํ เนินการไปโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ทุกประการ ถือไดวาเปนขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณกอนแลว นอกจากนี้ ยังมีเหตุจําเปนเรงดวน
ที่ประเทศชาติจะตองใชกฎหมายฉบับนี้ไปชวยแกปญหาความลาชาและอุปสรรคในการเบิกจาย
งบประมาณแผนดินอีกดวย ประกอบกับในปจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บัญญัตใิ หศาลรัฐธรรมนูญกําหนดคําบังคับไวใน
คําวินจิ ฉัยไดดว ย ซึง่ บทกฎหมายดังกลาวนีม้ ไิ ดมอี ยูใ นอดีต ดังนัน้ แมรา งพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญ
แตมผี ลใหรา งพระราชบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไปเฉพาะ
การพิจารณาลงมติในวาระทีส่ อง วาระทีส่ าม และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ รวมทัง้ การพิจารณา
ใหความเห็นชอบของวุฒิสภาเทานั้น สวนการพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาผูแทนราษฎร
ในวาระทีห่ นึง่ ขัน้ รับหลักการ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกอนเสนอใหสภาผูแ ทนราษฎร
พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราในวาระที่สองไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปกอนแลวโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญทุกประการ จึงไมเสียไป กรณีจึงมีเหตุจําเปนและสมควรที่จะตองกําหนดคําบังคับให
สภาผูแทนราษฎรดําเนินการพิจารณาลงมติในวาระที่สอง วาระที่สาม และขอสังเกตของคณะ
กรรมาธิการใหถูกตองตามรัฐธรรมนูญ แลวเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญตอไป พรอมทัง้ ใหสภาผูแ ทนราษฎรรายงานผลการปฏิบตั ติ ามคําบังคับตอศาลรัฐธรรมนูญ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔
๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวนิ จิ ฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินจิ ฉัยวา รางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เฉพาะการพิจารณาลงมติในวาระที่สอง วาระที่สาม และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเทานั้น
โดยกําหนดคําบังคับใหสภาผูแ ทนราษฎรดําเนินการใหถกู ตองตามบทบัญญัตแิ หงรัฐธรรมนูญเฉพาะ
ในวาระที่สอง วาระที่สาม และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ทีแ่ กไขใหถกู ตองดังกลาวตอวุฒสิ ภาเพือ่ ดําเนินการตอไปตามรัฐธรรมนูญ พรอมทัง้ ใหสภาผูแ ทนราษฎร
รายงานผลการปฏิบัติตามคําบังคับดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔

๑๒๕

