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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายนครินทร เมฆไตรรัตน 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 บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
จัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินใหแลวเสร็จ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ และวรรคสองบัญญัติวา การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
จะจัดทํารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และตองมุงหมายใหมีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ และตองทําใหแลวเสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และวรรคหา
บัญ ญั ติ ว า เมื่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ พิจ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ แล ว เสร็ จ
ให ส ง ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น ให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ องค ก รอิ ส ระที่ เ กี่ ย วข อ ง
และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถาศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ใหแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ และใหสภานิติบัญญัตแิ หงชาติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองคกรอิสระที่เกี่ยวของ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมายฝายละหาคน เพื่อพิจารณาแลว

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เสนอต อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ภ ายในสิ บ ห า วั น นั บ แต วั น ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เพื่ อ ให ค วามเห็ น ชอบ
ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของสภานิติบัญ ญัติแ หง ชาติ ใหรางพระราชบัญ ญัติประกอบรั ฐ ธรรมนูญ นั้น เปน อันตกไป ในกรณีที่
สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมถึงสองในสามดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ
ตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอและใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณดังที่ปรากฏในคําปรารภตอนหนึ่งวา ใหมีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
มีหนาที่รางรัฐธรรมนูญเพื่อใชเปนหลักในการปกครอง และเปนแนวทางในการจัดทํากฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอืน่ โดยไดกาํ หนดกลไกเพื่อจัดระเบียบและสรางความเขมแข็งแกการปกครองประเทศ
ขึ้นใหมดวยการจัดโครงสรางของหนาที่และอํานาจขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพ
ระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารใหเหมาะสม การใหสถาบันศาลและองคกรอิสระอื่นซึ่งมีหนาที่
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรมและมีสวน
ในการปองกันหรือแกไขวิกฤติของประเทศตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยหมวด ๑๒ วาดวย
องคกรอิสระ สวนที่ ๑ บททั่วไป และสวนที่ ๓ ผูตรวจการแผนดิน อันเปนบทถาวรนั้นไดบัญญัติ
กําหนดการไดมา คุณสมบัติหรือลักษณะตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง หนาที่
และอํานาจ และในบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวันกอนวัน ประกาศใชรัฐ ธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลา
ที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... บทเฉพาะกาล มาตรา ๕๖ กําหนดใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระตามที่กํ าหนดในพระราชบั ญ ญัติ ป ระกอบรัฐ ธรรมนู ญ วา ดว ยผูต รวจการแผ น ดิ น
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พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ
เมื่อพิจารณาคํารอง เอกสารประกอบ และความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติทั้งสองฝายแลว
ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไดจัดทําและเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยมีเหตุผล
และความจําเปนเพื่อใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน กําหนดหนาที่และอํานาจ
ของผูตรวจการแผนดินใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดกลไกการดําเนินการตามหนาที่
ของผูตรวจการแผน ดินใหมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และใชอํานาจโดยสุจริต เที่ยงธรรม
กลาหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใชดุลยพินิจ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการปฏิบัติหนาที่
ของผูตรวจการแผนดินที่จะสงเสริม สนับสนุน และใหคําแนะนํา เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ํา อํานวยประโยชนใหแกประชาชน
อยางทัดเทียมกัน ลดภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนโดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ รวมทั้งขจัดหรือระงับ
ความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมที่หนวยงานของรัฐปฏิบัติตอประชาชน ตอมาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดลงมติใหความเห็นชอบในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ใหผูตรวจการแผนดินซึ่งเปนองคกรอิสระที่เกี่ยวของและคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญเพื่อใหพิจารณาวารางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ วาดว ยผูตรวจการแผน ดิน
พ.ศ. .... ดังกลาว ตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
เมื่อครบกําหนดสิบวัน แลว ผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการรางรัฐ ธรรมนูญมิไดแจงความเห็น
มายังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... ดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแลวเห็นวา บทบัญญัติมาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญมีนัยคือ การกําหนดกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการตรากฎหมายที่มเี นือ้ หาเปนรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ ฉบับ ประกอบดวยบรรทัดฐานทางกฎหมาย
ซึ่งวางกฎเกณฑเกี่ยวกับสถาบันและกลไกทางการเมือง ไดแก การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง พรรคการเมือง วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
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วิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ผูตรวจการแผนดิน การปองกันและปราบปรามการทุจริต
การตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉะนั้น กระบวนการตรารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญยอมถือเปนกระบวนการนิติบัญญัติที่ดําเนินตอเนื่องจากกระบวนการสถาปนารัฐธรรมนูญ
โดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่จัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แตละฉบับเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเหลานั้น
โดยในสวนของผูตรวจการแผนดินนั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติรับรอง
สถานะของบุ ค คลซึ่ ง ดํา รงตํ า แหนง อยู ใ นวั น ก อ นวั น ประกาศใช รั ฐธรรมนู ญ นี้ ให ยั ง คงอยูใ นตํ า แหน ง
เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไป โดยการพน จากตําแหนง ยอมเปน ไปตามรัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้ง นี้ เมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ยผูต รวจการแผน ดิ น
พ.ศ. .... ที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ซึ่งในบทเฉพาะกาลของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไดกําหนดการดํารงอยูในตําแหนงของผูตรวจการแผนดิน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหมีความตอเนื่อง
และเปนไปดวยความเรียบรอยตามเจตนารมณของบทเฉพาะกาล (transitory provisions) อันเปนเรื่องเฉพาะ
ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ ในชวงเริ่มแรกหรือชวงหัวเลี้ยวหัวตอของกฎหมาย ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ไดใหความหมายของคําวา “บทเฉพาะกาล” ไววา หมายถึง “บทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการใชบงั คับกฎหมายใหมทมี่ ีตอ กรณีทเี่ กิดขึ้นกอนกฎหมายใหมใชบงั คับ หรือวิธีดําเนินการ
กับกรณีขอเท็จจริงหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนหรือในวันใชบังคับกฎหมายใหม หรือที่เกิดขึ้นในระยะเวลา
ที่กําหนดภายหลังจากที่กฎหมายใหมใชบังคับแลว”
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีสาระสําคัญเปนสองสวน คือ
(๑) การกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง กลาวคือ ผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
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ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘ ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหวาระการดํารงตําแหนง
ของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับขณะนั้น คือ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๒ วรรคหา บัญญัติใหผูตรวจการแผนดิน
มีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง หรืออาจพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไดแก ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๙
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
(๒) การกําหนดขอยกเวนในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะ กลาวคือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ กําหนดมิใหนําเอาคุณสมบัติตามมาตรา ๘ อันเปนคุณสมบัติเฉพาะ
มาเปนเหตุใหผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยมาตรา ๘ เปนบทบัญญัติที่กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินวา
จะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวา
อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน
และผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายี่สิบป จํานวนหนึ่งคน
ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินไวสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘
วรรคสอง
ทั้งนี้ ผูตรวจการแผนดินและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรที่มีอํานาจในการตรวจสอบวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินดังกลาวตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญหรือไม
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา มิไดแจงความเห็นมายังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เมื่อพิจารณา
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญดังปรากฏในคําปรารภประกอบกับการทีร่ ัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึง่
บัญญัติใหผูซึ่งดํารงตําแหนงอยูในองคกรอิสระจะดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ยอมแสดงใหเห็นวา การดํารงอยูของแตละองคกรอาจมีความแตกตางกันไดตามบทบาท
และอํานาจหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ
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เมื่อพิจารณาองคประกอบ คุณสมบัติเฉพาะ วาระการดํารงตําแหนง หนาที่และอํานาจของ
ผูต รวจการแผ น ดิ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ เปรี ยบเทีย บกั บ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พบวาในสวนองคประกอบ มาตรา ๒๒๘
วรรคหนึ่ง คงบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินมีองคประกอบจํานวนสามคนเชนเดิม ในสวนของคุณสมบัติเฉพาะ
มาตรา ๒๒๘ วรรคสอง ไดบัญญัติคุณสมบัติไวโดยถือวาสูงกวาบทบัญญัติเดิมที่กําหนดคุณสมบัติไว
แตเพียงตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณในการบริหาร
ราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ และมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนที่ประจักษ ในสวนของวาระการดํารงตําแหนง มาตรา ๒๒๙ บัญญัติใหมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดป
เพิ่มขึ้นจากบทบัญญัติเดิมที่กําหนดไวเพียงหกป และในสวนของหนาที่และอํานาจนั้น มาตรา ๒๓๐
มิไดบัญญัติหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินเพิ่มมากขึ้นในภาพรวมแตอยางใด โดยไดลดอํานาจ
เกี่ยวกับการดําเนินการดานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ หรือการตรวจสอบ
การละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญ
และองคกรในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ หากพิจารณาในเรื่องรูป แบบของการใชอํานาจนั้น
การใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินเปนเพียงองคกรที่ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
หรือคณะรัฐมนตรี หรือแสวงหาขอเท็จจริงเมื่อมีผูมารองเรียนและเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเมื่อเห็นวามีกรณีบทบัญญัติแหงกฎหมายมีปญหา
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญ และกฎ คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐ
มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
ดัง นั้น การที่รางพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ อันเปนบทเฉพาะกาล กําหนดใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึง่ ดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนง ตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีต าม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘
มิใหนํามาใชบังคับ เนื่องจากไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะไวสูงขึ้นกวาบทบัญญัติเดิมนั้น จึงเปนบทบัญญัติ
ที่ มี ค วามเหมาะสมเพี ย งพอ เพื่ อ ให ผู ต รวจการแผ น ดิ น ในฐานะสถาบั น หลั ก ที่ มี ห น า ที่ ต รวจสอบ
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การใชอํานาจรัฐและมีบทบาทสัมพันธกับการทํางานของกลไกตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ สามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพความจําเปนของสถานการณในชวงเปลี่ยนผาน
ของระบบการเมืองในขณะนี้ อันเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติม าตรา ๒๗๓
วรรคหนึ่งแลว
อาศั ย เหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น จึ ง เห็ น ว า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นายนครินทร เมฆไตรรัตน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

