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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ความเห็น
โดยที่รัฐ ธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
ที่บัญญัติวา “ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวันกอนวัน ประกาศใช รัฐ ธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลา
ที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ” เปนบทบัญญัตใิ นบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
วาดวยการรองรับสถานะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปและเมื่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว การดํารงตําแหนงตอไป
เพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว เมื่อขณะเวลานีไ้ ดมีรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ บัญญัติวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
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ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวน
ที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ” เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงอยู
ของประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ โดยมีสาระสําคัญเปนสองสวน คือ
(๑) การกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง กลาวคือ ผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันกอนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตํ า แหน ง ตามมาตรา ๑๘ ของร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ โดยพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหวาระ
การดํารงตําแหนงของผูตรวจการแผนดินใหเปนไปตามที่บญ
ั ญัติไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐธรรมนูญที่ใชบังคับ
ขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๒ วรรคหา บัญญัติ
ใหผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง หรืออาจพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘ ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ นั่นคือ การตายหรือลาออก
(๒) การกําหนดเหตุยกเวนในเรื่องคุณสมบัติ กลาวคือ รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ กําหนดมิใหนําเอาคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาใชบังคับ
กับผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
โดยมาตรา ๘ เปนบทบัญญัติที่กําหนดคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินวาจะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา
หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนดโดยตอง
ดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอ ยกวาหาป จํานวนสองคน และผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการ
อั น เป น สาธารณะมาแล ว ไม น อ ยกว า ยี่ สิ บ ป จํ า นวนหนึ่ ง คน ซึ่ ง เป น บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ
ของผูตรวจการแผนดินไวสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘ วรรคสอง
เห็น วา การที่ รัฐ ธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ไดบั ญ ญัติใ หการดํ ารงอยูในตํ าแหน ง
ของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตอไปเพียงใดนั้นใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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หมายความว า การดํ า รงอยู ใ นตํ า แหน ง ของผู ดํ า รงตํ า แหน ง ในองค ก รอิ ส ระจะมี ร ะยะเวลาเท า ใด
ย อ มขึ้ น อยู กั บ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ขององค ก รนั้ น ๆ เป น สํ า คั ญ แสดงให เ ห็ น ว า
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ยอมรับในหลักการของความแตกตางระหวางหนาที่และอํานาจ
ขององคกรอิสระตามรัฐ ธรรมนูญ ของแตละองคกรวา การที่ผูดํารงตําแหนง ในองคกรอิสระจะดํารง
อยูในตําแหนงตอไปไดเพียงใดนั้นยอมตองเปนไปตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กลาวคือ
อาจบัญญัติใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระนั้นอยูตอไปจนครบวาระเดิมที่มีอยู หรือใหเฉพาะผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระที่มีคุณสมบัติครบถว นคงอยูในตําแหนง ตอไป หรือใหผูดํารงตําแหนง ในองคกรอิสระ
ที่ดํ า รงตํ า แหน ง อยู ใ นป จ จุ บั น พ น จากตํ า แหน ง ทั้ ง คณะก็ ไ ด ย อ มขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสม เหตุ ผ ล
ความจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของแตละองคกรดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพในการบริหาร
เพื่อประโยชนสูงสุดของประเทศชาติเปนสําคัญ โดยตองยอมรับวาอํานาจและหนาที่ของแตละองคกรอิสระ
มีความแตกตางกันไป ดังนั้น การที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งเปนผูทําหนาที่ตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญไดพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนของการใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินเปนเพียง
องคกรที่ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือคณะรัฐมนตรี หรือแสวงหาขอเท็จจริง
เมื่อผูมารองเรียน และเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเทานั้น การดําเนินการของผูตรวจการแผนดิน
จึงมิไดมีลักษณะเปนองคกรที่ทําหนาที่วินิจฉัยชี้ขาดและผลของการใชอํานาจจะไปกระทบสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนไดและเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ขององคกรนี้เปนไปอยางตอเนื่อง ประกอบกับเปนการรักษา
สิทธิป ระโยชนที่บุคคลซึ่ง ไดรับ การสรรหาใหดํารงตําแหนงมาโดยชอบดว ยกฎหมายตามรัฐ ธรรมนูญ
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดิมไดถูกจํากัดสิทธิที่ไดรับมาแลวโดยชอบธรรม จึงบัญญัติ
ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘
เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับนั้นจึงเปน
บทบัญญัติที่มีเหตุผล ความจําเปน และความเหมาะสมเพียงพอและเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
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อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดว ย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

