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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๒ - ๓/๒๕๖๒ 

วันที ่๗ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๓
เรื่อง ประธานสภาผู แทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผู แทนราษฎร 

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
วา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ หรือไม

             ประธานสภาผูแทนราษฎร                      ผูรอง
       ระหวาง 

                 -                                                     ผูถูกรอง

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูรอง สงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อขอให

ศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) รวม ๒ คาํรอง โดยมขีอเทจ็จรงิ 
สรปุไดดงันี้

คํารองที่หนึ่ง (เร่ืองพิจารณาที่ ๒/๒๕๖๓)
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ปรากฏเหตุการณที่มีผูใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติของนายฉลอง เทอดวีระพงศ สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร จงัหวดัพทัลงุ พรรคภูมใิจไทย ไปลงมตเิหน็ชอบรางพระราชบัญญตัดิงักลาว ในขณะที่
นายฉลอง เทอดวรีะพงศ ไมไดอยูในท่ีประชมุสภาผูแทนราษฎร อาจทาํใหกระบวนการตรารางพระราชบญัญตัิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จาํนวน ๑๐๙ คน จงึไดเขาชือ่เสนอความเห็นตอผูรองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๑๓๙ 
เพื่อสงใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยดังนี้
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ� พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๒๒

๑. กระบวนการตรารางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ขัดหรือแยงตอหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ หรือไม

๒. หากขดัรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๒๐ จะถอืวารางพระราชบัญญตังิบประมาณรายจายประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไปท้ังฉบับหรือเฉพาะมาตราท่ีไดใชบตัรอิเลก็ทรอนิกสแสดงตนและลงมติ
แทนผูอื่นโดยมิชอบ และกรณีดังกลาวนี้จะถือวาสภาผูแทนราษฎรพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยหาวันนับแตวันที่
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมาถึงสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓ วรรคหน่ึง หรือไม

๓. หากรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไป
ทั้งฉบับหรือเฉพาะมาตราที่ไดใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอื่น จะตองดําเนินการ
อยางไร

คํารองท่ีสอง (เรื่องพิจารณาท่ี ๓/๒๕๖๓)
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

สภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ปรากฏวา
มกีารใชบตัรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทนผูอืน่ ในวาระท่ีสอง ตัง้แตมาตรา ๓๑ ถงึมาตรา ๕๕ 
ในวาระท่ีสาม ขั้นการพิจารณาใหความเห็นชอบของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และในขอสังเกต
ของคณะกรรมาธกิาร ไดปรากฏชือ่ของนายฉลอง เทอดวีระพงศ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร จงัหวัดพทัลงุ 
พรรคภมูใิจไทย ลงมตเิหน็ดวย ทัง้ทีข่อเทจ็จรงิปรากฏวาในระหวางเวลาดงักลาว นายฉลอง เทอดวีระพงศ 
ไมไดเขาประชุมสภาผูแทนราษฎร แตอยูในพ้ืนทีจ่งัหวัดพัทลงุ แมยงัไมชดัเจนวาบคุคลใดเปนผูลงมติแทน 
แตการที่มีชื่อนายฉลอง  เทอดวีระพงศ ลงมติเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้น แสดงวามี
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรคนอืน่ไดนาํบตัรอเิลก็ทรอนกิสแสดงตนและลงมตขิองนายฉลอง เทอดวรีะพงศ 
ไปลงคะแนนแทน 

นอกจากน้ี ยงัปรากฏขอเทจ็จรงิวา ในการลงคะแนนในวาระท่ีสองดงักลาว มสีมาชกิสภาผูแทน
ราษฎรของพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมใิจไทยคนเดียวไดใชบตัรอิเลก็ทรอนิกส ๒ ใบ อนัสอใหเหน็
พฤติกรรมวามีการลงคะแนนแทนบุคคลอื่นดวย นอกจากนี้การกระทําเชนนี้เปนการละเมิดหลักการ
พืน้ฐานของการเปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรซ่ึงเปนผูแทนปวงชนชาวไทยท่ีตองปฏบัิตหินาทีโ่ดยไมอยู
ในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใด ๆ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
เพือ่ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกนั
แหงผลประโยชนตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๑๔ ขดัตอหลกัความซือ่สตัยสจุรติทีส่มาชกิสภาผูแทนราษฎร
ไดปฏญิาณตนไวตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๑๕ และขดัตอหลกัการออกเสยีงลงคะแนนตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม ดังนั้น กระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ และถือไดวามติ
ของสภาผูแทนราษฎรในกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนมติที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 
มผีลทาํใหรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราข้ึนโดยไมถกูตอง
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญไดเคยมีคําวินิจฉัยกรณีทํานองเดียวกันน้ีไวแลว
ตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ – ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
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๑๒๓

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาํนวน ๘๔ คน จงึไดเขาชือ่เสนอความเห็นตอผูรองตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหน่ึง (๑) เพือ่สงใหศาลรัฐธรรมนญูวนิจิฉัยวารางพระราชบญัญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
หรือไม

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารอง

ทั้งสองนี้ไววินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) หรือไม
พจิารณาแลวเหน็วา รฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) บญัญตัวิา กอนทีน่ายกรัฐมนตรี

จะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๘๑ หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู ของทั้งสองสภา เห็นวาราง
พระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือตราข้ึนโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนูญ ใหเสนอความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒสิภา หรอืประธานรัฐสภา 
แลวแตกรณี แลวใหประธานแหงสภาท่ีไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพ่ือวนิจิฉยั และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชกัชา เมือ่ขอเท็จจรงิตามคาํรองท้ังสองและเอกสาร
ประกอบเปนกรณีที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๑๐๙ คน (เรื่องพิจารณาที่ ๒/๒๕๖๓) และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จาํนวน ๘๔ คน (เรื่องพิจารณาที่ ๓/๒๕๖๓) ซึ่งเปนจํานวนไมนอยกวา
หน่ึงในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภาเขาชื่อขอใหสงความเห็นดังกลาว
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ กรณีเปนไปตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึง่ (๑) ประกอบพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยวธิพีจิารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๑) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคําสั่งรับคํารองทั้งสองไววินิจฉยั

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
กรณมีปีระเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูตองพจิารณาวนิจิฉยัวา รางพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
หรือไม

พจิารณาแลวเห็นวา คดนีีไ้มมปีระเด็นใหศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉยัเก่ียวกับขอความหรือเน้ือหา
สาระของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้แตอยางใด ทั้งไมมีประเด็นเกี่ยวกับความผิดทางอาญาหรือ
ทางจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนใด คงมีประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตองพิจารณา
วนิจิฉยัเฉพาะเรือ่งกระบวนการตรารางพระราชบญัญตัฉิบบันีเ้ทานัน้ สวนบคุคลใดจะตองรบัผดิรบัโทษ
อยางไรหรือไม เปนเรื่องที่ตองไปดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป

เมื่อขอเท็จจริงในคํารองทั้งสองปรากฏวา สภาผูแทนราษฎรมีการประชุมเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สอง วาระที่สาม 
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คําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒ - ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๗ กุมภาพันธ� พุทธศักราช ๒๕๖๓

๑๒๔

และขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการ ในวนัที ่๘ ถงึวนัที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ และเมือ่วนัที ่๑๐ มกราคม 
๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬกา ถงึวันที ่๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ปรากฏช่ือนายฉลอง เทอดวรีะพงศ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แสดงตนและลงมติเห็นดวย แตนายฉลอง เทอดวีระพงศ รับตอศาลวาตน
ไมอยูในที่ประชุมตามวันและเวลาดังกลาว จึงรับฟงไดวา ในการประชุมของสภาผูแทนราษฎร ในวาระ
ทีส่อง วาระท่ีสาม และขอสงัเกตของคณะกรรมาธิการ ตามวันและเวลาดังกลาว มกีารใชบตัรอิเลก็ทรอนิกส
แสดงตนและลงมติใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ แทนนายฉลอง  เทอดวีระพงศ

การใชสทิธอิอกเสียงลงมตแิทนผูทีไ่มไดอยูรวมประชมุดวยนัน้เปนการกระทําโดยไมสจุริต 
อันเปนการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีตองปฏิบัติหนาที่
โดยไมอยูในอาณตัมิอบหมายของผูใด และตองปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สตัยสจุรติ เพือ่ประโยชน
สวนรวมของประเทศชาตแิละความผาสกุของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขดักนัแหงผลประโยชน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๑๔ และขัดตอหลักความซื่อสัตยสุจริตที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดปฏญิาณตนไวกอนเขารบัหนาทีต่ามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๑๕ ท้ังสมาชกิคนหนึง่ยอมมเีสยีงหนึง่
ในการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม และการออกเสียงลงคะแนน
จะกระทําแทนกันมิไดตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอ ๘๐ วรรคสาม

เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๙.๓๐ นาฬกา ถึงวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งเปนการพิจารณาวาระที่สองและวาระที่สาม ปรากฏการแสดงตนและลงมติ
ของนายฉลอง เทอดวรีะพงศ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ทัง้ทีน่ายฉลอง เทอดวรีะพงศ รบัเองวาตนไมอยู
ในทีป่ระชมุตามวนัและเวลาดงักลาว การทีส่มาชกิสภาผูแทนราษฎรมิไดอยูในหองประชุม แตปรากฏ
วามีการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสแสดงตนและลงมติแทน ยอมมีผลเปนการออกเสียงลงคะแนน
ที่ไมสุจริต ทําใหผลการลงมติรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันและเวลาดังกลาวไมสอดคลองกับหลักนิติธรรมและไมชอบดวยบทบัญญัติ
แหงรฐัธรรมนญู เปนเหตใุหรางพระราชบญัญัตงิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

มีประเด็นพิจารณาวินิจฉัยตอไปวา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไปทัง้ฉบบัเชนเดยีวกบัคําวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญูที ่๑๕ – ๑๘/๒๕๕๖ 
และคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๓ – ๔/๒๕๕๗ หรือไม

พิจารณาแลวเห็นวา ประเด็นขอวินิจฉัย พฤติการณแหงคดี และบทกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ในคําวินจิฉยัของศาลรัฐธรรมนูญทัง้สองฉบับดังกลาวแตกตางจากประเด็นขอวินจิฉยั พฤตกิารณแหงคดี
และบทกฎหมายในคดีนีอ้ยางมีนยัสําคญั กลาวคือ คดนีีไ้มมปีระเด็นเกีย่วกบัขอความอันเปนสาระสําคญั
ของรางพระราชบัญญัติขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด คงมีปญหาท่ีกระบวนการตราราง
พระราชบัญญัติฉบับน้ีเทานั้น ทั้งขอเท็จจริงในคดีนี้ก็ปรากฏชัดวาการพิจารณาออกเสียงลงมติ
ของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหนึง่ ขัน้รบัหลกัการ และการพิจารณาของคณะกรรมาธิการกอนเสนอให
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สรุปคําพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยป�ญหาข�อกฎหมายที่น�าสนใจ

๑๒๕

สภาผูแทนราษฎรพจิารณาเรยีงตามลาํดบัมาตราในวาระทีส่อง ไดดาํเนนิการไปโดยชอบดวยรฐัธรรมนูญ
ทุกประการ ถือไดวาเปนขั้นตอนที่เสร็จสิ้นไปโดยสมบูรณกอนแลว นอกจากนี ้ยังมีเหตุจําเปนเรงดวน
ที่ประเทศชาติจะตองใชกฎหมายฉบับนี้ไปชวยแกปญหาความลาชาและอุปสรรคในการเบิกจาย
งบประมาณแผนดินอีกดวย ประกอบกับในปจจุบันมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี
พจิารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔ บญัญตัใิหศาลรัฐธรรมนูญกาํหนดคําบงัคบัไวใน
คาํวนิจิฉยัไดดวย ซึง่บทกฎหมายดงักลาวนีม้ไิดมอียูในอดตี ดงันัน้ แมรางพระราชบญัญตังิบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัตแิหงรฐัธรรมนญู 
แตมผีลใหรางพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตกไปเฉพาะ
การพิจารณาลงมตใินวาระท่ีสอง วาระท่ีสาม และขอสังเกตของคณะกรรมาธกิาร รวมทัง้การพจิารณา
ใหความเห็นชอบของวุฒิสภาเทานั้น สวนการพิจารณาออกเสียงลงมติของสภาผูแทนราษฎร 
ในวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการ และการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารกอนเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเรียงตามลําดับมาตราในวาระที่สองไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปกอนแลวโดยชอบดวย
รัฐธรรมนูญทุกประการ จึงไมเสียไป กรณีจึงมีเหตุจําเปนและสมควรที่จะตองกําหนดคําบังคับให
สภาผูแทนราษฎรดําเนินการพิจารณาลงมติในวาระที่สอง วาระที่สาม และขอสังเกตของคณะ
กรรมาธิการใหถูกตองตามรัฐธรรมนูญ แลวเสนอใหวุฒิสภาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตาม
รฐัธรรมนญูตอไป พรอมทัง้ใหสภาผูแทนราษฎรรายงานผลการปฏบิติัตามคําบงัคบัตอศาลรฐัธรรมนญู 
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔

๔. ผลคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดวินจิฉยัขางตน ศาลรฐัธรรมนญูจึงวนิจิฉัยวา รางพระราชบญัญตังิบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
เฉพาะการพิจารณาลงมติในวาระท่ีสอง วาระท่ีสาม และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการเทานั้น 
โดยกาํหนดคาํบังคบัใหสภาผูแทนราษฎรดาํเนนิการใหถกูตองตามบทบญัญัติแหงรฐัธรรมนญูเฉพาะ
ในวาระท่ีสอง วาระท่ีสาม และขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ และใหเสนอรางพระราชบัญญัติ
ทีแ่กไขใหถกูตองดงักลาวตอวฒุสิภาเพือ่ดาํเนนิการตอไปตามรฐัธรรมนญู พรอมทัง้ใหสภาผูแทนราษฎร
รายงานผลการปฏิบัติตามคําบังคับดังกลาวตอศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของ
ศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๔

121-131-MAC6.indd   125121-131-MAC6.indd   125 11/14/20   10:59 AM11/14/20   10:59 AM

creo



