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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายปญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา “ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวันกอนวัน ประกาศใชรัฐ ธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห น าที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลา
ที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ”
เปนบทเฉพาะกาลที่บญ
ั ญัติใหผูดาํ รงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งผูดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ยัง คงอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป และเมื่อพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ที่เกี่ยวของ
ที่จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว
การดํ า รงตํ าแหน ง ตอ ไปเพี ยงใดใหเ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดัง กล า ว ดัง นั้ น
การที่จะอยูในตําแหนง เพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไปหรือไม เพียงใด จึง ขึ้น อยูกับ สภานิติบัญ ญัติแ หงชาติ
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ซึ่งทําหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง ซึ่งเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗
เห็นวา มีประเด็นการพิจารณาทั้งดานรูปแบบและดานเนื้อหา กรณีแรกดานรูปแบบกลาวคือ
การพิจารณาใหความเห็นชอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
อยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปหรือไม เพียงใด เปนหนาที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง เชน อาจบัญญัติ
ให ผู ดํ า รงตํ า แหน ง ดั ง กล า วทุ ก คนพ น จากตํ า แหน ง นั บ แต วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ที่เกี่ยวของนั้นใชบังคับ หรืออาจบัญญัติใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวซึง่ เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามรัฐธรรมนูญยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามรัฐธรรมนูญ หรืออาจบัญญัติใหผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวทุกคนยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามรัฐธรรมนูญ เปนตน ดังนั้น รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐ เปนพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยรางมาตรา ๕๖ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวบัญญัติวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ยัง คงอยูใ นตํ า แหน ง ต อไปจนกวา จะครบวาระตามที่ กํา หนดในพระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓)
ในสว นที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติต ามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบัง คับ ” จึงเปน รางพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ส ภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ไ ด ให ค วามเห็ น ชอบแล ว ตามกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ
(The Legislative Process) และถือเปนหนาที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติแหงชาติที่ทําหนาที่รัฐสภา
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล
มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง
กรณีที่สองดานเนื้อหากลาวคือ การพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาดํารงตําแหนงและคุณสมบัติ
ของผูดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดิน มีประเด็นพิจารณาประกอบดวย ความเปนสถาบันที่เปนอิสระ
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และหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน ดัง นี้ ความเปนสถาบันที่เปนอิสระโดยมีความเปนมา
คือ ผูตรวจการแผนดินมีกําเนิดเริ่มตนในป ค.ศ. ๑๘๐๙ ที่ประเทศสวีเดน โดยผูตรวจการแผนดิน
ไดรับการแตงตั้งจากรัฐสภาทําหนาที่เปนผูแทนของฝายรัฐสภา กํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร
และขาราชการประจํา สอบสวน ไกลเกลี่ย รวบรวมขอเท็จจริงเสนอตอรัฐสภา ผูตรวจการแผนดิน
จึงมีชื่อเรียกเปนทางการวา ผูตรวจการแผนดินเพื่อความยุติธรรม (Ombudsman for Justice หรือ JO)
ผูตรวจการแผนดินของประเทศสวีเดนถือไดวาเปนแบบอยางที่ประเทศตาง ๆ นําไปใช เชน ประเทศฟนแลนด
ในป ค.ศ. ๑๙๑๙ ประเทศเดนมารก ในป ค.ศ. ๑๙๕๔ ประเทศเยอรมัน ในป ค.ศ. ๑๙๕๗
ประเทศนิวซีแลนด ในป ค.ศ. ๑๙๖๒ ประเทศนอรเวย ในป ค.ศ. ๑๙๖๓ ประเทศสหราชอาณาจักร
ในป ค.ศ. ๑๙๖๗ และมลรัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ๑๙๖๗ เปนตน สําหรับประเทศไทย
แนวความคิดในการใหมีผูตรวจการแผนดินมีปรากฏในบทความของ นายกมล สนธิเกษตริน เรื่อง ออมบุดสแมน
ในประเทศไทย วารสารบทบัณฑิตย ป พ.ศ. ๒๕๐๙ และศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช
บทความผูตรวจการรัฐสภา รายงานเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและปรับปรุงสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา
ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งเปนผลมาจากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Ombudsman ของมลรัฐ Hawaii
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอมาไดมีความพยายามใหมกี ารบัญญัติสถาบันผูตรวจการแผนดินไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔
แตไ มสําเร็จเนื่องจากเห็น วาผูต รวจการแผน ดิน เปน หนว ยงานของฝายนิติบัญญัติที่ทํางานซ้ําซอนกับ
หนวยงานของฝายบริหาร จนในที่สุด รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดบัญญัติ
ใหมีผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขึ้นเปนครั้งแรกในหมวด ๖ รัฐสภา สวนที่ ๗ ผูตรวจการแผนดิน
ของรัฐสภาตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๗ และมาตรา ๑๙๘ และมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดว ยผูต รวจการแผน ดิน ของรัฐ สภา พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น ตอมารัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเปลี่ยนแปลงชื่อจากผูต รวจการแผนดินของรัฐสภา เปน ผูตรวจการแผนดิน
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติผูตรวจการแผนดินไวในหมวด ๑๒
องคกรอิสระ สวนที่ ๓ ตามมาตรา ๒๒๘ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๐ และมาตรา ๒๓๑
สําหรับหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดิน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
บัญญัติใหมีหนาที่และอํานาจในการพิจารณาและสอบสวนหาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน รายงานผล
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การตรวจสอบและการปฏิบัติหนาที่และอาจเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองกรณีการตรวจสอบ
ความชอบดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการกระทํา แลวแตกรณี ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหมีหนาที่และอํานาจเพิ่มขึ้นจากเดิม ไดแก การหยิบยกเรื่องพิจารณาไดเอง
โดยไมตอ งมีการรองเรียน (Own Motion) การติดตามประเมินผล ขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และการแกไ ขเพิ่มเติมรัฐ ธรรมนูญ การดําเนิน การจัด ทําจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย
ขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรมแตไมรวมถึงการพิจารณาอรรถคดีของศาล
ตลอดจนการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองที่มีการแยกแยะใหชัด เจนยิ่งขึ้นจากเดิม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ปจจุบันรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหผูตรวจการแผนดินมีหนาที่และอํานาจที่สําคัญเกี่ยวกับการเสนอแนะ
ตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่ง หรือขั้นตอน
ปฏิบัติใด ๆ บรรดาที่กอใหเกิดความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรมแกประชาชน หรือเปนภาระแกประชาชน
โดยไมจําเปนหรือเกินสมควรแกเหตุ การแสวงหาขอเท็จจริงเมื่อเห็นวามีผูไดรับความเดือดรอนหรือความไมเปนธรรม
การเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหทราบถึงการที่หนวยงานของรัฐยังมิไดปฏิบัติใหถูกตองครบถวนตามหมวด ๕
หนาที่ของรัฐ และการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของกฎหมายและการกระทํา แลวแตกรณี
ดวยเหตุผลดานรูปแบบที่ถือวาเปน หนาที่และอํานาจของสภานิติบัญญัติแหง ชาติที่ทําหนาที่
รัฐสภา สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามรัฐ ธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง เกี่ยวกับการตราและใหความเห็นชอบกฎหมายในฐานะสถาบัน
ทางนิติบั ญ ญั ติ และดา นเนื้ อหาซึ่ง ประกอบด ว ย ความเปน สถาบัน ที่มี อิสระและหนาที่ แ ละอํา นาจ
ของผูตรวจการแผนดินที่เปนหลักในการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
ผูตรวจการแผนดิน รวมถึงความสอดคลองกับหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๓ วรรคสอง ที่บัญญัติวา “รัฐสภา คณะรัฐมนตรี
ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาทีใ่ หเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม
เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม”

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

อาศัยเหตุ ผลดัง กลา วขางตน จึ ง วินิจฉัยว า รางพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติวา “ใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดิน
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไป
จนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
หรื อ พ น จากตํา แหน ง ตามมาตรา ๑๘ เว น แต ก รณี ต าม (๓) ในส ว นที่เ กี่ ย วกั บ การขาดคุ ณ สมบั ติ
ตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ” ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด จึงไมขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ
นายปญญา อุดชาชน
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

