สรุปคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๓-๑๔ /๒๕๔๑
เรื่อง

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ประธานวุฒิส ภาและประธานสภาผูแ ทนราษฎรสง ความเห็น ของสมาชิก วุฒิส ภาและสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรซึ่งเห็นวา รางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติ แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัย

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ประธานวุ ฒิ ส ภาส ง ความเห็ น ของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา จํ า นวน ๑๒๗ คน ซึ่ ง เห็ น ว า
รางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดย
ไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และประธานสภาผูแทนราษฎรสงความเห็นของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จํ า นวน ๖๖ คน ซึ่ ง เห็ น ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. .... ตราขึ้ น โดยไม ถู ก ต อ งตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๒๖๒ (๑) ของรัฐธรรมนูญ
ขอเท็จจริงปรากฏตามเอกสารที่ประธานวุฒิสภาและประธานสภาผูแทนราษฎรสงมาวา
๑. รางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ....
สภาผูแทนราษฎรลงมติเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๔๑ เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ และสงใหวุฒิสภาพิจารณาตอไป
ตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และลงมติ
ใหแกไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๕ (๓) เพื่อใหมาตราตาง ๆ สมบูรณขึ้น และเนื่องจากรางพระราช
บัญญัติดังกลาวมีบทบัญญัติจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว แตมิไดระบุบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง จึงไดแกไขเพิ่มเติมคําปรารภ
เปนดังนี้
"โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนและ
คุมครองระบบสหกรณ กับทั้งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสหกรณหรือกลุม
เกษตรกร เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน และเพื่อมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ
ประกอบกับมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยการตราเปน
พระราชบัญญัติ
เมื่อสภาผูแทนราษฎรรับรางพระราชบัญญัติดังกลาวคืนมาจากวุฒิสภาแลว สภาผูแทนราษฎร
ไดประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๑ และลงมติไมเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา และ
ตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวตาม มาตรา ๑๗๕ (๓) ตอมาคณะกรรมาธิการ
รวมกันพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเสร็จแลว ไดรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาทั้งสอง

๒
คือ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันปรากฏตามรายงานของ
คณะกรรมาธิการรวมกันวา เห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา และแกไขเพิ่มเติมคําปรารภเปน
ดังนี้
"โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ อันมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในเคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร
ซึ่งมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เมื่อวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรรับรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... พรอมทั้งรายงาน
ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการรวมกันแลว วุฒิสภาลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๑ เห็นชอบดวย
กับรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการรวมกันเสนอมา แตสภาผูแทนราษฎรลงมติเมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑ ไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการ
รวมกันเสนอ จึงเปนผลใหรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ถูกยับยั้งไว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕
(๓) และโดยที่รางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎร
จึงอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง ยกรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ขึ้นพิจารณาใหมในวันที่
๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ และลงมติยืนยันตามรางเดิมของสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียง ๒๑๓ คะแนน ซึ่ง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร แตโดยที่รางเดิมของสภาผูแทน
ราษฎรมิไดมีขอความที่ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล อันจะเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ สภาผูแทนราษฎรจึงลงมติในวันเดียวกันดวย
เสียงขางมากใหเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๓ ทวิ ซึ่งภายหลังไดปรับปรุงเลขมาตราเปน มาตรา ๔ มีขอความวา
"พระราชบัญญัติฉบับนี้เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพในเคหสถาน และ
การจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสหกรณหรือกลุมเกษตรกร ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕
และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๒. ร า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ แ ร ง งา น รั ฐ วิ สา ห กิ จ สั ม พั น ธ พ . ศ.
....
สภาผูแทนราษฎรลงมติเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๔๐ เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอ และสงให
วุฒิสภาพิจารณาตอไปตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภาไดพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาวเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๔๐ โดยลงมติใหแกไขเพิ่มเติมตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๗๕ (๓) และสงคืนใหสภาผูแทนราษฎร ตอมา
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๐ สภาผูแทนราษฎรพิจารณา รางพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาไดแกไขเพิ่มเติมแลว
และลงมติไมเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา และตั้งคณะกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณาราง
พระราชบัญญัติดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๕ (๓) เมื่อคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณารางพระราช

๓
บัญญัติดังกลาวเสร็จแลวไดรายงานและเสนอรางพระราชบัญญัติตอสภาทั้งสอง วุฒิสภาลงมติเมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๐ เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ แตสภาผูแทนราษฎร
ลงมติเมื่อ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๑ ไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการรวมกันเสนอ
จึงเปนผลใหรางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ถูกยับยั้งไวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๗๕ (๓) แตดวยเหตุที่รางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติที่ไมเกี่ยวดวยการเงิน จึงตองรอ
ระยะเวลาใหลวงพนหนึ่งรอยแปดสิบวัน สภาผูแทนราษฎรจึงจะยกขึ้นพิจารณาใหมได ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันแลว เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ สภาผูแทนราษฎร
จึงอาศัยมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ยกรางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ขึ้นพิจารณาใหม
และลงมติยืนยันรางเดิมของสภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร แตโดยที่รางเดิมของรางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
พ.ศ. .... ของสภาผูแทนราษฎรมิไดมีขอความที่ระบุบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรา
กฎหมายจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล อันจะเปนการไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ สภาผูแทนราษฎร
จึงลงมติในวันเดียวกันดวยเสียงขางมากใหเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๓ ทวิ ซึ่งภายหลังไดปรับปรุงเลขมาตราเปน
มาตรา ๔ มีขอความวา "พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดเสรีภาพใน
เคหสถาน และการจํากัดเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุม เกษตรกร
องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดสงรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ที่ สภา
ผูแทนราษฎรไดเพิ่มรางมาตรา ๔ ในรางเดิมไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนายกรัฐมนตรี ดําเนินการ
ตอไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๓
๒. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
ประเด็นที่หนึ่ง การที่สภาผูแทนราษฎรเพิ่มมาตรา ๔ ของรางพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. .... ภายหลังจากที่สภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมของสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๗๖ จะทําใหรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และตองตกไปตามมาตรา ๒๖๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ หรือไม
ประเด็นที่สอง มาตรา ๑๒๑ ของรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ หรือไม
ประเด็นที่สาม การที่สภาผูแทนราษฎรเพิ่มมาตรา ๔ ของรางพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ภายหลังที่สภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมของสภาผูแทนราษฎรตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ จะทําใหรางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไม

๔
ถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และตองตกไปตามมาตรา ๒๖๒ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญหรือไม
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแลวเห็นวา
ประเด็นที่หนึ่ง กระบวนการตราพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๒ บัญญัติ วา
รางพระราชบัญญัติจะตราขึ้นเปนกฎหมายไดก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา มาตรา ๙๐ บัญญัติ
วา รัฐสภาประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา มาตรา ๑๖๙ บัญญัติใหสมาชิก สภาผูแทนราษฎรหรือ
คณะรัฐมนตรีเปนผูเสนอรางพระราชบัญญัติ ถาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี มาตรา ๑๗๒ บัญญัติใหการเสนอรางพระราชบัญญัติ
ตองเสนอตอสภาผูแทนราษฎรกอน เมื่อสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลวใหสภาผูแทนราษฎรเสนอราง
พระราชบัญญัติตอวุฒิสภา และวุฒิสภาจะตองพิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นใหเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามมาตรา ๑๗๔ ถาพิจารณาไมเสร็จใหถือวาวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัตินั้นและให
ดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓ คือ ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแต
วันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย แตถาวุฒิสภา
พิจารณารางพระราชบัญญัติที่สภาผูแทนราษฎรเสนอมาเสร็จภายในกําหนดเวลา จะตองพิจารณาตามมาตรา
๑๗๕ คือ สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตามมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ตอเมื่อลวงพนหนึ่งรอย
แปดสิบวันนับแตวันที่วุฒิสภาสงรางพระราชบัญญัติคืนไปยังสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๗๕ (๒) และ
นับแตวันที่สภาใดสภาหนึ่งไมเห็นชอบดวยสําหรับกรณียับยั้งตามมาตรา ๑๗๕ (๓) แตถารางพระราชบัญญัติ
ที่ถูกยับยั้งนั้น เปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงิน สภาผูแทนราษฎรอาจยกรางพระราชบัญญัตินั้น
ขึ้นพิจารณาใหมไดทันที ตามมาตรา ๑๗๖ วรรคสอง ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรยกรางพระราชบัญญัติที่ถูก
ยับยั้งขึ้นพิจารณาใหมตามมาตรา ๑๗๖ นี้ ไมวาจะเปนรางพระราชบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงินหรือไม ถาสภา
ผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมหรือรางที่คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎรแลว ใหถือวารางพระราชบัญญัตินั้นเปน อัน
ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖ ในกรณีที่สภาผูแทนราษฎรยกรางพระราชบัญญัติที่ ถูกยับยั้ง
ขึ้นพิจารณาใหมนั้น สภาผูแทนราษฎรลงมติไดเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ ยืนยันรางเดิม หรือยืนยันรางที่
คณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณา การยืนยันรางเดิมของสภาผูแทนราษฎรหมายถึง การยืนยันรางพระราชบัญญัติ
เดิมที่สภาผูแทนราษฎรไดเสนอไปยังวุฒิสภาทุกประการ ซึ่งมีผลตามมาตรา ๑๗๖ ที่ใหถือวารางพระราช
บัญญัตินั้นเปนอันไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาซึ่งจะตองดําเนินการตอไปตามมาตรา ๙๓
การที่สภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางเดิมของ
สภาผูแทนราษฎรดวยคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร
และลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากในวันเดียวกันใหเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๓ ทวิ ซึ่งภายหลังไดปรับปรุงเลข
มาตราเปนมาตรา ๔ เพื่อระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวตามมาตรา ๒๙ วรรคสองดวยนั้น เปนบทบัญญัติที่เพิ่มขึ้นโดยยัง

๕
ไมไดผานการพิจารณาของวุฒิสภา จึงถือไมไดวารางพระราชบัญญัตินั้นไดรับความเห็นชอบของรัฐสภา
เพราะตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๙๐ รัฐสภาตองประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
การที่สภาผูแทนราษฎรดําเนินการเพิ่มบทบัญญัติมาตรา ๔ ภายหลังที่ลงมติยืนยันรางเดิม
ของสภาผูแทนราษฎรแลว เปนการตรากฎหมายที่ไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๖
ประกอบมาตรา ๙๓ มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๐ เมื่อรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ตราขึ้น โดยไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... จึงตกไปทั้งฉบับตามมาตรา
๒๖๒ วรรคสาม
ประเด็ นที่ สอง มาตรา ๑๒๑ ของรางพระราชบัญญั ติสหกรณ พ.ศ. .... ขัดหรือ แยงตอ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ หรือไมนั้น เห็นวา เมื่อศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยประเด็นแรกแลววาการตราราง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. .... ไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ อันมีผลใหรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวตกไปทั้งฉบับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม แลว ก็ไมจําเปนตองวินิจฉัยประเด็นที่สองนี้
ประเด็น ที่ สาม การที่สภาผูแทนราษฎรลงมติดว ยคะแนนเสีย งขางมากเพิ่มบทบัญญั ติ
มาตรา ๔ ภายหลังที่สภาผูแทนราษฎรลงมติยืนยันรางเดิมของสภาผูแทนราษฎรตามมาตรา ๑๗๖ แลวนั้น
เปนการตรากฎหมายที่ไมถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ พ.ศ. .... จึงตกไปทั้งฉบับตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม ดวยเหตุผลเดียวกันกับกรณี
การตรารางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ....
๔. ผลคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
โดยเหตุผลดังไดพิจารณาขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ รางพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้จึงตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๒ วรรคสาม

หมายเหตุ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๕ ตอนที่ ๙๗ ก
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

