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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระและผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ยัง คงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และเมื่อพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ
ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลาที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้น
ตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
และผูวาการตรวจเงิน แผนดินใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ บัญญัติใหมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญรวม ๑๐ ฉบับ
และกําหนดกระบวนการตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวเปนการเฉพาะ โดยวรรคสอง
ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขึ้นใหมหรือแกไข
เพิ่มเติมก็ได เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และตองมุงหมายใหมีการขจัด
การทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและตองทําใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศ
ใชรัฐธรรมนูญนี้ วรรคสี่บัญญัตใิ หสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติตองพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ไดรับจากคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติ

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ ถาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในเวลาใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว และวรรคหาบัญญัติใหเมื่อสภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลวเสร็จ ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
ใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถาศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว
ไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบภายในสิบวันนับแตวันที่
ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น และใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองคกรอิสระที่เกี่ยวของ
และสมาชิกสภานิติบัญ ญัติแหง ชาติ และกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
มอบหมายฝายละหาคน เพื่อพิจารณาแลวเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแตงตั้งเพื่อใหความเห็นชอบ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินสองในสาม
ของจํานวนสมาชิกทัง้ หมดเทาที่มีอยูของสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
เปนอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมถึงสองในสามดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ใหความเห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอและใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ ประกอบมาตรา ๒๖๗ ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลไดกําหนด
กระบวนการตรารางพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ไวเปน การเฉพาะ เห็น ไดว า รัฐ ธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๓ ไดรับรองใหตลุ าการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระและผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวันกอนวัน ประกาศใชรัฐ ธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไป
แตจะอยูปฏิบัติห นาที่ตอไปไดในระยะเวลาเทาใดนั้น รัฐ ธรรมนูญมาตรา ๒๗๓ และมาตรา ๒๖๗
ไดมอบใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูพิจารณากําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของ
ซึ่งการจะกําหนดใหผูดํารงตําแหนงขางตนดํารงตําแหนงตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ไดเพียงใดนั้น มีได ๓ แนวทาง คือ ใหผูดํารงตําแหนงนั้นดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งเปนที่มาแหงการดํารงตําแหนงของตน
หรือ ใหผู ดํา รงตํ าแหนง ที่มีคุ ณสมบัติ ต ามรัฐ ธรรมนูญ ฉบั บ ปจ จุบัน เท านั้น ที่จะดํา รงตํ าแหนง ตอไปได
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หรือใหผูดํารงตําแหนงพนจากตําแหนงพรอมกันทั้งหมดก็ได ทั้งนี้ การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติจะเลือก
แนวทางใดมากําหนดการดํารงตําแหนงตอของผูดํารงตําแหนงขางตนนั้น จะตองพิจารณาใหตรงตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวย
สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
ที่กําหนดใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘
เว น แตก รณี ต าม (๓) ในส ว นที่ เ กี่ ยวกั บ การขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๘ ไมใ ห นํ า มาใช บัง คั บ นั้ น
เปนบทบัญญัติที่มสี าระ ๒ สวน สวนที่หนึ่ง คือ รับรองใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
และสวนที่สอง บัญญัติยกเวนคุณสมบัติของประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน โดยไมตอง
นําคุณสมบัติตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึ่งบัญญัติไว
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาใชกับประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดินที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ นี้รับรองใหยังคงอยูในตําแหนงจนครบวาระตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
พิจารณาแลว รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ ในสวนที่หนึ่งที่รับรองใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ วาดว ยผูต รวจการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้ น
เนื่องจากรางมาตรา ๕๖ นี้ อยูในบทเฉพาะกาลจึงมีผลใชบังคับเพียงระยะเวลาหนึ่ง คือ เพียงระยะเวลา
เทาที่ผูตรวจการแผนดินครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ เทานั้น ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาตามที่กําหนดแลวบทบัญญัตินี้จะไมไดถูกนํามาใชอีกตอไป
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จึงไมมีผลกระทบตอวาระการดํารงตําแหนงปกติตามรัฐธรรมนูญของผูตรวจการแผนดินที่จะไดรับการสรรหา
มาแทนประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินที่ไดรับการรับรองใหอยูในตําแหนงตอตามราง
มาตรา ๕๖ นี้
ในส ว นของคุ ณ สมบั ติที่ ร า งพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น
พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ กําหนดใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไป โดยไมตองนํา
คุณสมบัติตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึ่งบัญญัติไว
เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาใชนั้น เมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของผูตรวจการแผนดินเดิม ที่วาตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู และมีประสบการณ
ในการบริห ารราชการแผน ดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอัน เปนประโยชนรวมกัน ของสาธารณะและมี
ความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษกับคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญนี้ มาตรา ๒๒๘
ที่วาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทาหรือหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรม ตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาว
เปนเวลาไมนอยกวาหาปจํานวนสองคน และเปนผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะ
มาแล ว ไม น อ ยกว า ยี่ สิ บ ป จํ า นวนหนึ่ ง คนแล ว แม ว า ตามรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ จ ะกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ที่ สู ง ขึ้ น
มากกวาเดิมทั้งตําแหนงและระยะเวลาที่มีประสบการณ แตลักษณะโดยรวมของคุณสมบัติก็เปนเรื่องของ
ความซื่อสัตยสุจริตเหมือนกัน นอกจากนี้ คุณสมบัติเดิมยังไดกาํ หนดในเรื่องของการเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือ
ของประชาชน ซึ่งเปนจุดเกาะเกี่ยวกับประชาชนซึ่งเปนเจาของอํานาจอธิปไตยอีกดวย ประกอบกับ
เรื่องของคุณสมบัติเปนเรื่องที่จะตองพิจารณาตอนที่บุคคลเขาสูตําแหนง เมื่อประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดินคนเดิมเปนผูที่มคี ุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๕๒ กํ า หนดแล ว
การที่รา งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ บัญญัติยกเวน
ไมตองนําคุณสมบัติตามรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาใชกับประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินที่รางมาตรา ๕๖ ใหอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปนั้น
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จึงเปนขอยกเวนเพียงระยะเวลาเทาที่ประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินครบวาระตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ เทานั้น บทบัญญัติ
ของรางมาตรา ๕๖ ในสวนนีไ้ มไดมีผลกระทบตอคุณสมบัติที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘ กําหนดไวแตอยางใด
อนึ่ง เมื่อพิจารณาหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๐
ประกอบดวยแลว เห็นไดวา หนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินไดถูกกําหนดใหนอยลงไปกวาเดิม
และผู ต รวจการแผ น ดิ น มีห นา ที่แ ละอํ านาจเพีย งจั ด ทํ าข อ เสนอแนะตอ หน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ งเทา นั้ น
ไมไดมีหนาที่และอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องใดดังเชนองคกรอิสระบางองคกร การรับรองใหประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว าด ว ยผู ต รวจการแผ น ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และยกเวน คุ ณ สมบั ติ ของประธาน
ผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน โดยไมตองนําคุณสมบัติตามรางพระราชบัญญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ซึ่งบัญญัติไวเชนเดียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาใชกับประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินที่รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนูญ วาดว ยผู ต รวจการแผน ดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ รับ รองใหอยูป ฏิบัติห นา ที่
เพียงระยะเวลาหนึ่ง จึงไมไดเปนอุปสรรคตอการมีผูตรวจการแผนดินเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญนี้
ดังนั้น การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติไดใชดุลพินิจโดยเสียงขางมากเห็นชอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... แลว จึงเปนการใชอํานาจของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ซึ่งเปนองคกรผูใชอํานาจนิติบัญญัติในการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตามที่รัฐธรรมนูญ
มอบหมาย และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
ที่กําหนดวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ”
ไมไดมีขอความขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญในการมีผูตรวจการแผนดินเขามาปฏิบัติหนาที่ตามที่รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑ บัญญัติไวแตอยางใด
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีความเห็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

