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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายวรวิทย กังศศิเทียม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๐

เรื่องพิจารณาที่ ๕/๒๕๖๐
วันที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ประเด็นวินิจฉัย
รางพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
บทกฎหมายและบทบัญญัติที่เกี่ยวของ มีดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใชอํานาจนั้น
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องคกรอิสระ และหนวยงานของรัฐ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไป
ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม
มาตรา ๘๑ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ จะตราขึ้นเปนกฎหมายได
ก็แตโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ภายใตบังคับมาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและรางพระราชบัญญัติ
ที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริย
ทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับเปนกฎหมายได
มาตรา ๑๓๒ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นอกจากที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ดั ง ต อ ไปนี้
ใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ
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(๑) การเสนอรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใหเสนอตอรัฐสภา และใหรัฐสภาประชุมรวมกัน
เพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญใหแลวเสร็จภายในเวลาหนึง่ รอยแปดสิบวัน โดยการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระที่สาม ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
ของรัฐสภา ถาที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาพิจารณาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
รัฐสภาใหความเห็นชอบตามรางที่เสนอตามมาตรา ๑๓๑
(๒) ภายในสิบหาวันนับแตวันที่รัฐสภาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ใหรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระ
ที่เกี่ยวของ เพื่อใหความเห็น ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ ไมมีขอทักทวง
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางดังกลาว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
(๓) ในกรณีที่ศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ เห็นวารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่รัฐสภาใหความเห็นชอบมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือทําใหไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได ใหเสนอความเห็นไปยังรัฐสภา และใหรัฐสภา
ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นดังกลาว ในการนี้
ใหรัฐสภามีอํานาจแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ หรือองคกรอิสระตามที่เห็นสมควรได
และเมื่อดําเนินการเสร็จแลว ใหรัฐสภาดําเนินการตอไป
มาตรา ๑๔๕ รางพระราชบัญญัติที่ไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลว ใหนายกรัฐมนตรีรอไว
หาวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา ถาไมมีกรณีตองดําเนินการตามมาตรา ๑๔๘
ใหนําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายภายในยี่สิบวันนับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา ๑๔๘ กอนที่นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติใดขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
เพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยตามมาตรา ๘๑
(๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอความเห็น
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวใหประธาน
แหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยไมชักชา
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(๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๒๘ ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภา จากผูซึ่งไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
ผูซึ่งไดรับการสรรหาตองเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ และมีความรู ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวาอธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา
หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตอง
ดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน และเปนผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการ
อันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายี่สิบป จํานวนหนึ่งคน
มาตรา ๒๒๙ ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
มาตรา ๒๖๗ วรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
เพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังตอไปนี้ใหแลวเสร็จ และเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ฯลฯ
ฯลฯ
(๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๒๖๗ วรรคหา เมื่อสภานิตบิ ัญญัตแิ หงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
แลวเสร็จ ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ
และคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถาศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการ
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รางรัฐธรรมนูญ เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
ใหแจงใหประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนัน้ และใหสภานิติบัญญัตแิ หงชาติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนสิบเอ็ดคน
ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญหรือประธานองคกรอิสระที่เกี่ยวของและสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
และกรรมการรางรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมอบหมายฝายละหาคน เพื่อพิจารณาแลวเสนอ
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแตงตั้งเพื่อใหความเห็นชอบ ถาสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอี ยูของสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมถึง
สองในสามดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ
และใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ในระหวางเวลา
ที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๔๒ วรรคหนึ่ง ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
ตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรูและมีประสบการณ
ในการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น วิ ส าหกิ จ หรื อ กิ จ กรรมอั น เป น ประโยชน ร ว มกั น ของสาธารณะ
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
มาตรา ๒๔๒ วรรคสี่ คุ ณสมบั ติ แ ละลั ก ษณะตอ งห า มของผู ต รวจการแผ น ดิน ให เ ปน ไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
มาตรา ๒๔๒ วรรคหา ผูตรวจการแผนดินมีวาระการดํารงตําแหนงหกปนับแตวันที่พระมหากษัตริย
ทรงแตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว
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๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๗ ผูตรวจการแผนดินตองเปนผูซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู
และมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเปนประโยชนรวมกันของสาธารณะ
และมีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๘
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุก แมคดีนั้นจะยังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษ เวนแตเปน
กรณีที่คดียังไมถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๖) ตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๗) กระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๒๐๗ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ของรัฐธรรมนูญ
(๘) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
๔. รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๘ ผูตรวจการแผนดินมีจํานวนสามคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา
จากบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญและประสบการณเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินไมต่ํากวา
อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการที่เทียบเทา หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐที่เทียบไดไมต่ํากวากรมตามที่
คณะกรรมการสรรหาประกาศกําหนด โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาหาป จํานวนสองคน
(๒) ผูมีประสบการณในการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณะมาแลวไมนอยกวายี่สิบป จํานวน
หนึ่งคน
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ลักษณะการมีประสบการณ และกิจการอันเปนสาธารณะตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรรหา
ประกาศกําหนด ในการกําหนดดังกลาวใหคํานึงถึงการที่จะไดบุคคลที่มีประสบการณอันจะเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจการแผนดิน
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูตรวจการแผนดินพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๙ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
ฯลฯ
ฯลฯ
มาตรา ๕๖ ใหป ระธานผูต รวจการแผน ดินและผูต รวจการแผน ดิน ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนง ตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีต าม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘
มิใหนํามาใชบังคับ
ความเห็น
ประเด็นที่ตองวินิจฉัยในเบื้องตนกอนมีวา ศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจรับคํารองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัย
หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติกระบวนการตราและตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญเปน ๒ ลักษณะ ไดแก กระบวนการตราและตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติหลักเปนการทั่วไป
หมวด ๗ สวนที่ ๔ บทที่ใชแกสภาทั้งสอง ตามมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖
และมาตรา ๑๔๘ และกระบวนการตราและตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๒๖๗
กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติหลัก นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๒ บัญญัติใหรางพระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญใหกระทําเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ และมาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา กอนที่
นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัตใิ ดขึน้ ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย
ตามมาตรา ๘๑ (๑) หากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน
มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาว
มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหเสนอ
ความเห็นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานรัฐสภา แลวแตกรณี แลวให
ประธานแหงสภาที่ไดรับความเห็นดังกลาวสงความเห็นนั้นไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจง
ใหนายกรัฐมนตรีทราบโดยไมชักชา (๒) หากนายกรัฐมนตรีเห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้นโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ใหสงความเห็นเชนวานั้น
ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย และแจงใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานวุฒิสภาทราบโดยไมชักชา
วรรคสอง บัญญัติวา ในระหวางการพิจารณาวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจะนํารางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยมิได วรรคสาม บัญญัติวา
ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือตราขึ้น
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และขอความดังกลาวเปนสาระสําคัญ ใหรางพระราชบัญญัตินั้น
เปนอันตกไป และวรรคสี่ บัญญัติวา ถาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัตินั้นมีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ แตมิใชกรณีตามวรรคสาม ใหขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป
และใหนายกรัฐมนตรีดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ สวนกระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทเฉพาะกาล รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ วรรคหา
บั ญ ญั ติ ใ ห เ มื่ อ สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ใ ห ค วามเห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ
ใหสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นใหศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา ถาศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระที่เกี่ยวของหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ
เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ใหแจง
ใหประธานสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติทราบภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น
และใหสภานิติ บัญ ญัติ แ หง ชาติ ตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ ขึ้ น คณะหนึ่ง เพื่อพิ จารณาแล ว เสนอต อ
สภานิติบัญญัติแหงชาติภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรบั แตงตัง้ เพื่อใหความเห็นชอบ ถาสภานิติบัญญัตแิ หงชาติ
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มีมติไมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอี ยูของสภานิติบญ
ั ญัตแิ หงชาติ
ใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเปนอันตกไป ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแหงชาติมีมติไมถึง
สองในสามดังกลาว ใหถือวาสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบตามรางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ
ทั้งนี้เมื่อดําเนินการตามวรรคหาของมาตรา ๒๖๗ แลว และสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ใหดําเนินการตอไปตามมาตรา ๘๑ ที่บัญญัติใหนายกรัฐมนตรี
นําขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับเปนกฎหมายไดอันแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญไดบัญญัติกระบวนการตรวจสอบความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทเฉพาะกาลไวเปนการเฉพาะแลว
เห็นวาหากรัฐธรรมนูญมีความมุงหมายที่จะใหศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเปนองคกรตุลาการมีอํานาจ
ตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทเฉพาะกาล
ดังกลาวแลว ยอมตองบัญญัติไวอยางชัดแจง ดังเชนที่ปรากฏตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๔๐ และฉบับ
ป ๒๕๕๐ และเปนขั้นตอนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางกฎหมายภายหลังที่ฝายนิติบัญญัติ
ใหค วามเห็น ชอบเปน ที่เรี ยบร อยแลว และก อนที่ น ายกรั ฐ มนตรีจ ะนํา ขึ้น ทู ลเกลาทู ลกระหม อมถวาย
มิใชกรณีตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ที่สภานิติบัญญัติแหงชาติตองใหความเห็นชอบถึงสองครั้ง จึงเปน
การตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญภายในของฝายนิตบิ ัญญัตทิ ี่ถึงที่สุดแลว เพราะมิฉะนั้น การใหความเห็น
ขององคกรที่เกี่ยวของกับรางกฎหมายฉบับดังกลาว คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
รวมถึงการใหความเห็นชอบครั้งที่สองของสภานิติบัญญัติแหงชาติตามมาตรา ๒๖๗ วรรคหา ก็ไมมี
ความจําเปนที่จะตองกระทําเชนนั้นแตประการใด โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงกรอบระยะเวลาที่มีการบัญญัติไว
อยางชัดเจนในทุกขั้นตอนของกระบวนการตราและมีความเรงรัดในหลายกรณี ไมวาจะเปนกรณีที่ใหคณะกรรมการ
รางรัฐธรรมนูญตองจัดทํารางพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จํานวน ๑๐ ฉบับ ใหแลวเสร็จ
ภายในสองรอยสี่สิบวัน สภานิติบัญญัติแหงชาติตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ไดรบั รางพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญแตละฉบับ การใหความเห็นของศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ
ที่เกี่ยวของกับรางกฎหมายฉบับนั้น ภายในสิบวัน หรือเมื่อมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ตองพิจารณา
และเสนอใหสภานิตบิ ัญญัติแหงชาติภายในสิบหาวัน เมื่อขั้นตอนตาง ๆ มีความเรงรัดใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว
ภายในระยะเวลาที่มาตรา ๒๖๗ บัญญัติไว ยอมแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญมีความมุงหมายที่จะให
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กระบวนการตรารางพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ ที่ตราขึ้นตามบทเฉพาะกาลทั้ง ๑๐ ฉบั บ
มีความรวดเร็วแตก็ยังคงไวซึ่งการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญตามกลไกที่กลาวไวขางตน ดวยเหตุนี้
กระบวนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จะตอง
จัดใหมีขึ้นเปนครั้งแรกภายหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญจึงตองเปนไปตามบทเฉพาะกาล เนื่องดวย
จะตองมีการดําเนินกระบวนการตามขั้นตอนตาง ๆ อีกหลายประการภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐ ธรรมนูญ แล ว เชน การจั ด ใหมี การเลือ กตั้ ง สมาชิก สภาผู แ ทนราษฎร เป น ต น ดั งนั้ น
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญจึงมิไดบัญญัติใหศาลรัฐธรรมนูญมีอํานาจในการเขาไปตรวจสอบรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญดังเชนรางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้น
ในสถานการณปกติทั่วไป กรณีการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๒๖๗ จึงไมอยูในอํานาจที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขาไป
ตรวจสอบ การที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ รวม ๓๖ คน (ปจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีจํานวน ๒๔๙ คน) ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอความ
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแลวเสนอความเห็นตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ และประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
สงความเห็นดังกลาวมายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ซึ่งเปนการตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ตราขึ้นตามบทบัญญัติหลักเปนการทั่วไป หมวด ๗ สวนที่ ๔
บทที่ใชแกสภาทั้งสอง ตามมาตรา ๑๓๑ มาตรา ๑๓๒ มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ และมาตรา ๑๔๘
จึงไมตรงตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและไมสอดคลองกับบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๒๖๗ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
จะรับไวพิจารณาวินิจฉัยได
อยางไรก็ตาม ศาลรัฐธรรมนูญ (มติแปดตอหนึ่ง) ไดมีคําสั่งรับคํารองของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ผูรอง ที่สงความเห็นของ นายเจตน ศิรธรานนท สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และคณะ รวม ๓๖ คน
เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม ไวพิจารณาวินิจฉัย
คดีมีประเด็นที่ตองพิจารณาวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
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พิเคราะหแลว รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ ที่บัญญัติใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาครบวาระตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนง
ตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีตาม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มิใหนํามาใชบังคับ นั้น
เปนบทบัญญัติที่กําหนดการดํารงอยูในตําแหนงของผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ โดยมีสาระสําคัญเปนสองสวน คือ
(๑) ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง กลาวคือ ผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนงตามมาตรา ๑๘ ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ในเรื่องคุณสมบัติ มีการกําหนดเหตุยกเวนในเรื่องคุณสมบัติไว กลาวคือ รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ บัญญัติมิใหนําเอาคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๘ (๓) มาใชบังคับกับผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ในเรื่องระยะเวลาในการดํารงตําแหน ง พิจารณาแลว การที่บ ทเฉพาะกาลของรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง กําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวนั้น เปนเพียง
บทบัญญัติวาดวยการรับรองสถานะของบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้
ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่หรือรักษาการตอไปในชวงระยะเวลาหนึ่งที่มีการเปลี่ยนผานของกฎหมายเทานั้น
สวนเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของแลว การดํารงตําแหนงของบุคคล
ดังกลาวตอไปเพียงใดก็ยอมเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกําหนดโดยไมขัดหรือแยง
ตอบทบัญญัติและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ การดํารงอยูในตําแหนงของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
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จะมีระยะเวลาเทาใด ยอมขึ้นอยูกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขององคกรนั้น ๆ เปนสําคัญ
อันเปนการสอดคลองกับแนวคิดของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๓๒ ในการกอตั้งคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญซึ่งไดกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทํา
รางรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม ที่กําหนดใหคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนูญพิจารณาถึงความจําเปนและความคุมคาที่ตองมีองคกรตามรั ฐธรรมนูญหรือองคกร
ที่ ก อ ตั้ ง ขึ้ น โดยอาศั ย อํ า นาจตามรั ฐ ธรรมนู ญ อั น เป น การยอมรั บ ว า การดํ า รงอยู ข องแต ล ะองค ก ร
ไมวาจะเปนคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน อาจมีความแตกตางกันไดตามบทบาทหนาที่และอํานาจ
จะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ยอมรับในหลักการของความแตกตางระหวางหนาที่
และอํานาจของแตละองคกรวา การที่ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระจะดํารงอยูในตําแหนงตอไปไดเพียงใดนั้น
ยอมตองเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายความวา อาจบัญญัติใหผูดํารงตําแหนง
ในองคกรอิสระนั้นอยูตอไปจนครบวาระเดิมที่มีอยู แตการที่ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายโดยพิจารณา
และใหการดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใดจะดํารงตําแหนงตอไปไดเพียงใดนั้น จะตองพิจารณาถึงเหตุผล
ความจําเป น และความเหมาะสมของแตละองค กร เมื่อพิจารณาองคป ระกอบ หนาที่แ ละอํานาจ
ของผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบวา สําหรับ
องคประกอบของผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๒๘ คงบัญญัติใหผูตรวจการแผนดินคงมีองคประกอบ
จํานวนสามคนเชนเดิม แตในสวนของหนาที่และอํานาจ นั้น มาตรา ๒๓๐ ไดบัญญัติหนาที่และอํานาจ
ของผูตรวจการแผนดินลดลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการดานจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ หรือการตรวจสอบการละเลยการปฏิ บัติหนาที่
หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม
การใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินเปนเพียงองคกรที่ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
หรือคณะรัฐ มนตรี หรือแสวงหาขอเท็จจริง เมื่อมี ผูม ารองเรียน และเสนอแนะตอหนว ยงานของรั ฐ
ที่เกี่ยวของเทานั้น การดําเนินการของผูตรวจการแผนดินจึงมิไดมลี ักษณะเปนองคกรที่ทําหนาที่วินจิ ฉัยชี้ขาด
และผลของการใชอํานาจจะไปกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานตามภารกิจของผูตรวจการแผนดินชุดปจจุบันตามรายงานประจําป ๒๕๕๙ พบวา

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๖๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ไดรับความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนในทุกดานอยูในระดับมาก ผูรองเรียน
มีความพึงพอใจตอการพิจารณาสอบสวนเรื่องรองเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งในการรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ และการพิจารณาใหความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาตินั้น
นอกจากจะตองปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแลว การรางกฎหมายของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ก็ตองคํานึงถึงเหตุผล ความจําเปน ความเหมาะสมของแตละองคกรรวมทั้งจะตองคํานึงถึงหลักนิติธรรม
ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ และมาตรา ๒๖ บัญญัติไว ดังปรากฏตามคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่
๑/๒๕๕๗ ที่กลา วไววา “หลักนิ ติธ รรมถือเปน แนวทางในการปกครองที่มาจากหลักความยุติธ รรม
ตามธรรมชาติอันเปนความเปนธรรมที่บริสุทธิ์ ปราศจากอคติ โดยไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ
และแอบแฝง หลั ก นิ ติธ รรมจึง เป น หลั ก การพื้ น ฐานสํ า คั ญ ของกฎหมายที่ อยู เ หนื อบทบั ญ ญัติ ที่ เ ป น
ลายลักษณอักษรซึง่ รัฐสภาก็ดี คณะรัฐมนตรีก็ดี ศาลก็ดี รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานตาง ๆ
ของรัฐก็ดี จะตองยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ” นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงหลักการบัญญัติกฎหมาย
จะตองไมกําหนดใหมีผลยอนหลังเพื่อไปกระทบสิทธิของบุคคลที่เคยมีอยู โดยไดรับสิทธิมาแลวโดยชอบธรรม
รวมทั้งหลักความมั่นคงแหงนิติฐานะ ซึ่งมีความมุงหมายวา การใชอํานาจรัฐจะตองมีความชัดเจนแนนอน
อันจะทําใหบคุ คลเชื่อถือและไววางใจไดวา หากตนไดกระทําการโดยชอบดวยกฎหมายแลว การกระทําดังกลาว
จะไดรับผลตามที่กฎหมายกําหนดและมีผลคงอยูอยางตอเนื่อง หลักนี้จึงตองการใหรัฐคุมครองความมั่นคงแนนอน
ในทางกฎหมาย
พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวันกอนวัน ประกาศใชรัฐ ธรรมนูญนี้ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติห นาที่ตอไป
และเมื่อพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญที่เกี่ยวของที่จัด ทําขึ้น ตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับ แลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใด ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในระหวางเวลา
ที่ยังไมมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ การพนจากตําแหนงของตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งบัญญัติไวแตกตาง
จากรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ การที่มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติใหการดํารงตําแหนงตอไป
เพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ซึ่งคําวา “ตอไปเพียงใด” นั้น
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ยอมมีความหมายในสองกรณี คือ จะใหดํารงตําแหนงอยูตอไปหรือไม หรือจะใหดํารงตําแหนงอยูตอไปอีก
เปนระยะเวลาเทาใด ทั้งนี้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของแตละองคกร
และคุณสมบัตขิ องผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระที่บญ
ั ญัติไวแตกตางกัน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของแตละองคกร
ก็ไ มเหมือนกัน การที่รัฐ ธรรมนูญไดใหอํานาจแกสภานิติบัญ ญัติแหงชาติในการที่จะกําหนดขอบเขต
เนื้อหาสาระของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญและสภานิติบัญ ญัติแ หง ชาติพิจารณาหนาที่
และอํานาจแตละองคกรอิสระ และการดํารงตําแหนง เหตุผลประสบการณ โดยคํานึงหลักนิติธรรม
หลักการบัญญัติกฎหมายและจะตองไมกําหนดใหมีผลยอนหลังเพื่อไปกระทบสิทธิของบุคคลที่เคยมีอยู
โดยชอบธรรม พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... โดยมีก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติม ร า งมาตรา ๕๖ โดยบัญ ญั ติ วา ให ป ระธานผูต รวจการแผ น ดิ น
และผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ อั น มี ข อ ความแตกต า งไปจากร า งเดิ ม ตามที่ ค ณะกรรมการร า งรั ฐ ธรรมนู ญ เสนอนั้ น
จึงเปนกรณีการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติในเรื่องการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใด ใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ หรือการพนจากตําแหนงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนั้นการที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
โดยมีการแกไขเพิ่มเติมรางมาตรา ๕๖ ยอมเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญใหอํานาจไวภายใตขอบเขตของ
อํานาจหนาที่และหลักการพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
ในเรื่องการกําหนดเหตุยกเวนคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดิน พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๒๘ บัญญัติคุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินไวสูงกวาคุณสมบัติผูตรวจการแผนดินที่บัญญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ ฉบับป ๒๕๕๐ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ บัญญัติใหผูดํารงตําแหนงอยูในองคกรอิสระ ซึ่งดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป จึงมีความมุงหมาย
ใหยกเวนในเรื่องคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่
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ตอไปไดในชวงระยะเวลาเปลี่ยนผานโดยไมกระทบถึงสถานะและสิทธิของบุคคลในแตละองคกรไดรับ
โดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ใชบังคับกอน มิฉะนั้นแลว รัฐธรรมนูญจะตองบัญญัติกําหนดไว
ผูมีคุณสมบัติไมครบตามรัฐธรรมนูญพนจากตําแหนง แตใหคงปฏิบัติหนาที่ตอไปและรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓
บัญญัติตอไปวา เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวของที่จัดทําขึ้นตามมาตรา ๒๖๗ ใชบังคับแลว
การดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาว ยอมหมายถึง
การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใดเทานั้น
ไมอาจหมายความรวมถึงจะตองนําคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว
ในรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๘ มาบังคับใชในทันที
โดยที่รา งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๘ บัญญัติในเรื่อง
คุณสมบัติของผูตรวจการแผนดินใหสูงขึ้นกวาเดิม หากไมมีการยกเวนไว ผูตรวจการแผนดินที่ดํารงตําแหนง
อยูในวันกอนประกาศใชรัฐธรรมนูญ ที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามมาตรา ๘ แหงรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินดังกลาว ก็ตองพนจากตําแหนงไป ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติ
จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมยกเวนคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงผูตรวจการแผนดินที่ดํารงตําแหนงอยูเดิม
มีความแตกตางไปจากรางเดิมของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการหรือเจตนารมณ
ตามบทเฉพาะกาล ตามหลักนิตธิ รรม หลักการบัญญัติกฎหมายจะตองไมกาํ หนดใหมผี ลยอนหลังเพื่อไปกระทบ
สิทธิของบุคคลที่เคยมีอยูโดยชอบธรรม หลักความมั่นคงแหงนิติฐานะ กรณีจึงไมมีขอความที่ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญแตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน
พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๒๘ และมาตรา ๒๗๓
นายวรวิทย กังศศิเทียม
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

