เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีสถานะเปนแมแบบใหกฎหมายอื่น ๆ ตองอยู
ในกรอบของรั ฐ ธรรมนู ญ และต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ โดยบทเฉพาะกาล
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญเปนบทบัญญัติที่ยกเวนเนื้อหาในรัฐธรรมนูญ เปนบทบัญญัติที่จําเปนตองมีขึ้น
เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชวงเปลี่ยนผานระหวางการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับกอนกับฉบับปจจุบัน
และเพื่อใหการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันเปนไปไดอยางราบรื่นและเหมาะสมกับสภาพบานเมือง
ในระยะเริ่มแรก ถึงแมวาบทเฉพาะกาลจะเปนบทบัญญัติที่ใชเปนการชั่วคราวในระยะเริ่มแรกเทานั้น
แตบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญก็มีสภาพบังคับในฐานะที่เปนรัฐธรรมนูญทุกประการ เพียงแตเปนบทบัญญัติ
ที่เปนขอยกเวนของบทบัญญัติหลัก ซึ่งจะตองนํามาบังคับใชเปนอันดับแรก
บทบัญญัติมาตรา ๒๗๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนบทเฉพาะกาล
ที่ยกเวนบทบัญญัติหลักวาดวยการดํารงตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได บั ญ ญั ติ ถึ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละวาระการดํ า รงตํ า แหน ง
ของผูดํารงตําแหนงดังกลาวไว แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๓ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงินแผนดินที่ดํารงตําแหนงอยูกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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พุทธศักราช ๒๕๖๐ คงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป ซึ่งเทากับยกเวนทั้งคุณสมบัติและวาระ
การดํ า รงตํ า แหน ง ในบทบั ญ ญั ติ ห ลั ก ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของบังคับใชแลว บุคคลดังกลาวจะดํารงตําแหนง
ตอไปไดหรือไมเพียงใด ใหเปนไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
ที่จะไดตราขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การดํารงตําแหนงตอไปตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ดัง กล าวบัญ ญัติ จึง เป น ข อยกเวน ของบทบั ญ ญั ติห ลัก ในรัฐ ธรรมนูญ อัน เป น ข อยกเวน ที่รั ฐ ธรรมนู ญ
แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญ ญัติใหกระทําไดทั้ง ใน
สวนของคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนง
การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
บัญญัติวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตํา แหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ใ ช บั ง คั บ ยั ง คงอยู ใ นตํ า แหน ง ต อ ไปจนกว า จะครบวาระ
ตามที่ กํ า หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๒
หรือพน จากตํ าแหน ง ตามมาตรา ๑๘* เวน แตกรณีต าม (๓) ในส ว นที่เ กี่ยวกั บ การขาดคุ ณสมบั ติ
*

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๑๘ บัญญัติวา “นอกจากการพนจากตําแหนง
ตามวาระ ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
เมื่อประธานผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงประธานผูตรวจการแผนดิน ใหพนจากตําแหนงผูตรวจการแผนดินดวย
ในกรณีที่มีปญหาวาผูตรวจการแผนดินผูใดพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม ใหเปนหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา
เปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนที่สุด
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานผูตรวจการแผนดินหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหผูตรวจการแผนดินซึ่งอาวุโสสูงสุดทําหนาที่
แทนประธานผูตรวจการแผนดิน
ในระหวางที่ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมีการแตงตั้งผูตรวจการแผนดินแทนตําแหนงที่วาง ใหผูตรวจการแผนดิน
เทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตถามีผูตรวจการแผนดินเหลืออยูเพียงคนเดียว จะใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖ ไมได เวนแต
กรณีมีความจําเปนเรงดวนและหากไมดําเนินการในเรื่องดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
ในกรณีที่ผูตรวจการแผนดินจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหาผูตรวจการแผนดินใหมภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนวันที่
ผูตรวจการแผนดินครบวาระ แตถาผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นนอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหา
ผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง”
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ตามมาตรา ๘** มิใหนํามาใชบังคับ” โดยยกเวนบทบัญญัติเรื่องคุณสมบัติบางประการให จึงเปนไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
ที่รับรองใหกระทําไดทั้งการยกเวนคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนง
อนึ่ง ทั้ง ในส ว นของคุณสมบั ติแ ละวาระการดํารงตําแหนง ของประธานผูต รวจการแผน ดิ น
และผูตรวจการแผนดินที่ไดรับยกเวนตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ก็ยังคงเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใชอยู ณ เวลาที่บุคคลดังกลาวเขาสู
การดํารงตําแหนง อัน เปน การชอบดว ยกฎหมายมาแตตน แลว การที่รางมาตรา ๕๖ มิไ ดบัญ ญัติ
ใหมีผลเปนการจํากัดตัดสิทธิของบุคคลดังกลาวจึงชอบดวยหลักนิติธรรมและมีเหตุผลอันสมควรใหกระทําได
หาไดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตประการใดไม
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นายจรัญ ภักดีธนากุล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

**

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๘ บัญญัติวา “ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน
ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา
หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบได ไมต่ํากวากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาหาป
จํานวนสองคน
(๒) ผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายี่สิบป จํานวนหนึ่งคน
ลักษณะการมีประสบการณ และกิจการอันเปนสาธารณะตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด ในการกําหนด
ดังกลาวใหคํานึงถึงการที่จะไดบุคคลที่มีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจการแผนดิน”

