เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี 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 เปนบทบัญญัติวาดวยการรับรองสถานะของบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ยังคงอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป
เปนกรณีที่ใหอยูในตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไป โดยมิไดคํานึงถึงคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญของผูดํารงตําแหนงนั้น
แตอยางใด แสดงวาในชวงเวลาเปลี่ยนผานหรือชวงเวลาตามบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญไดยกเวนการบังคับใช
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงที่ตองปฏิบัติหนาที่ตอไปนั้นไวในเบื้องตนแลว สวนเมื่อมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของแลว การดํารงตําแหนงของบุคคลดังกลาวตอไปเพียงใด
ใหเปน ไปตามพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ดังกลาว การรางกฎหมายตามบทเฉพาะกาลนั้น
จะตองคํานึงถึงการดํารงอยูอยางตอเนื่อง และจําตองมีสถาบันทางกฎหมายหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ
ที่ปฏิบัติหนาที่ในนามของรัฐสืบเนื่องกันไปโดยตอเนื่อง ระหวางกฎหมายเดิมที่สิ้นผลและกฎหมายใหมที่ใชบังคับ
ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสาธารณะสามารถดําเนินตอไปไดในชวงระยะเปลี่ยนผาน (Transitional Period)
ในชวงระยะเวลาหนึ่งหรือในระยะแรกของการใชบังคับกฎหมายโดยไมหยุดชะงัก จนกวากลไกของกฎหมาย
ที่กําหนดขึ้นใหมหรือใชบังคับนั้นมีความพรอมหรือสามารถดําเนินการได และเพื่อเปนการรับรองมิให
การดําเนินการหรือผลบัง คับของกฎหมายตองขาดตอนไรสภาพบังคับ อันจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอฝายผูไดรับสิทธิและประโยชนตามกฎหมายเดิม หรือเพื่อรับรองสิทธิประโยชนที่บุคคลไดรับมาโดยผลของกฎหมาย
ฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกไปใหคงมีอยูตอไป ดังนั้น แนวคิดดังกลาวจึงเปนแนวบรรทัดฐานในการรางกฎหมาย
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ของฝา ยนิติ บั ญ ญั ติ ที่จ ะตอ งคํา นึ ง ถึ ง ตามแนวทางปฏิบั ติ ที่ดํ า เนิ น ตามกัน มาที่ ว าหากมี เ จตนารมณ
ที่จะยกเวนคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามก็ตองบัญญัติไวอยางชัดเจนนั้น การบัญญัติใหคงดํารงตําแหนง
ปฏิบัติห นาที่ตอไปยอมเปน การบัญญัติยกเวน อยางชัดแจง แลว อีกแนวทางหนึ่ง มิฉ ะนั้นรัฐ ธรรมนูญ
ตองกําหนดเงื่อนเวลาและกระบวนการสรรหาใหตอ เนื่องกันทันที มิใชบัญญัติวาการดํารงตําแหนงตอไปเพียงใด
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเชนนี้ แสดงวารัฐธรรมนูญไดมอบอํานาจนิติบัญญัติ
ในสวนนี้ใหแกสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว
ดังนั้น การกําหนดเงื่อนเวลาในชวงระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนผานโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
ในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรอิสระแตละองคกร รวมถึงเปนการกําหนดใหองคกรอิสระซึ่งเปนกลไก
ของรัฐธรรมนูญมีการปฏิบัติหนาที่อยางตอเนื่องกันไป แมวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ มิไดกําหนดคุณสมบัติผูดํารงตําแหนงประธานผูตรวจการแผนดิน
หรือผูต รวจการแผนดิน ไวแ ตคงเปน ผูที่ดํารงตําแหนง อยูกอนที่จะบังคับ ใชกฎหมายฉบับ ใหมนี้ก็ต าม
ในกรณีเชนนี้เห็นวาเปนการยกเวนในชวงเปลี่ยนผานที่มีการกําหนดไวอยางชัดเจน การบัญญัติกฎหมาย
ในกรณีเชนนี้ตองพิจารณาสาระสําคัญในสองกรณีที่เกี่ยวของ กรณีที่หนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงอยูตอไป
หรือไม หากไมใหผูดํารงตําแหนงอยูตอไป กฎหมายตองกําหนดใหมีกระบวนการสรรหาทันที ดังเชน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ในสวนของบทเฉพาะกาล
ที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง วา ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบังคับ เปนตน กรณีที่สอง หากใหผูดํารงตําแหนง
อยูตอไปจะตองพิจารณาถึงเงื่อนไขที่จะใหบทบัญญัติแหงกฎหมายมีผลบังคับอยางตอเนื่องและเมื่อพน
ชวงเวลาเปลี่ยนผานแลวจึงนําคุณสมบัติและวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมมาใชบังคับ ซึ่งในกรณีนี้สามารถยกเวนเงื่อนเวลาไดตามสมควร ดังตัวอยางของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่บัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไวในบทเฉพาะกาล มาตรา ๕๐ วา
ใหผูตรวจการแผนดิน ซึ่ง ดํารงตําแหนง อยูในวัน ที่ป ระกาศใชพระราชบัญญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญนี้
เปนผูตรวจการแผนดินตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้และใหคงดํารงตําแหนงตอไป
จนกวาจะสิ้นสุดวาระ โดยใหเริ่มนับวาระตั้งแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง เปนตน
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สําหรับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖
ที่กําหนดใหประธานผูตรวจการแผนดินและผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ ชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาครบวาระตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘
เวน แตกรณีต าม (๓) ในสว นที่เ กี่ยวกับ การขาดคุณ สมบั ติต ามมาตรา ๘ มิ ใหนํ ามาใชบั ง คับ นั้ น
เปนบทบัญญัติที่กําหนดการดํารงอยูในตําแหนงของผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ โดยมีสาระสําคัญเปนสองสวน คือ
(๑) การกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนง กลาวคือ ผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยู
ในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งกําหนดวาระไว
หกปนับแตวันที่พระมหากษัตริยทรงแตงตัง้ หรืออาจพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๘ ของรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ นั่นคือ การตายหรือลาออก
(๒) การกําหนดการยกเวนในเรือ่ งคุณสมบัติ กลาวคือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ กําหนดมิใหนําเอาคุณสมบัติตามมาตรา ๘ มาใชบังคับ
กับผูตรวจการแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
เห็นวา การที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหการดํารงอยูในตําแหนง
ของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตอไปเพียงใดนั้นใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
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
ยอมขึ้นอยูกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขององคกรนั้น ๆ เปนสําคัญ ยอมแสดงใหเห็นวา
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง ยอมรับในหลักการของความแตกตางระหวางหนาที่และอํานาจ
ของแตละองคกรวา การที่ผูดํารงตําแหนง ในองคกรอิสระจะดํารงอยูในตําแหนงตอไปไดเพียงใดนั้น
ยอมตอ งเปน ไปตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ กล าวคือ อาจบั ญ ญัติ ให ผูดํ ารงตํ าแหน ง
ในองคกรอิสระนั้นอยูตอไปจนครบวาระเดิมที่มีอยู หรือใหเฉพาะผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนคงอยูในตําแหนงตอไป หรือใหผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน
พนจากตําแหนงทั้งคณะก็ได อยางไรก็ดี แมการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจะกระทําได
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ในสามลักษณะดังกลาวขางตน แตการที่ฝายนิติบัญญัติจะตรากฎหมายโดยพิจารณาและใหความเห็นชอบ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ก็จําตองพิจารณาถึงเหตุผล ความจําเปน และความเหมาะสมของแตละองคกร
ตามกรอบแนวคิดดังกลาวมาขางตนดวย
เห็นวา เมื่อพิจารณาองคประกอบ หนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พบวาสําหรับองคประกอบของผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๒๘
บัญญัติใหผูตรวจการแผนดินคงมีองคประกอบจํานวนสามคนเชนเดิม แตในสวนหนาที่และอํานาจนั้น
มาตรา ๒๓๐ ไดบัญญัติหนาที่และอํานาจของผูตรวจการแผนดินลดลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การลดอํานาจเกี่ยวกับการดําเนินการดานจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
หรือการตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่หรือการปฏิบัติหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมายขององคกร
ตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ หากพิจารณาในเรื่องรูปแบบของการใช
อํานาจนั้น การใชอํานาจของผูตรวจการแผนดินเปนเพียงองคกรที่ใหขอเสนอแนะตอหนวยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวของเทานั้น การดําเนินการของผูตรวจการแผนดินจึงมิไดมลี ักษณะเปนองคกรที่ทําหนาที่วินจิ ฉัยชี้ขาด
และผลของการใชอํานาจจะไปกระทบสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนได ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานตามภารกิจของผูตรวจการแผนดินชุดปจจุบันตามรายงานประจําป ๒๕๕๙ พบวา
ได รั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนผู รั บ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นในทุ ก ด า นอยู ใ นระดั บ มาก
โดยมีความพึงพอใจในดานการยื่นและรับเรื่องรองเรียน รอยละ ๘๒.๘๐ ดานการพิจารณาสอบสวน
หาขอเท็จจริงตามคํารองเรียน รอยละ ๗๖.๘๐ ดานการพิจารณาวินจิ ฉัยเรื่องรองเรียน รอยละ ๗๘.๖๐
ดานการดําเนินการหลังการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองเรียน รอยละ ๗๒.๐๐ ทั้งนี้ ในภาพรวมผูรองเรียน
มีความพึงพอใจตอการพิจารณาสอบสวนเรื่องรองเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก คือ รอยละ ๗๘.๖๐
นอกจากนี้ ในป ๒๕๕๙ ผูต รวจการแผนดินยัง ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพการจัดประชุมระดับ โลก
th
ของสถาบันผูตรวจการแผนดินระหวางประเทศ ครั้งที่ ๑๑ (๑๑ IOI World Conference ๑๐๑๖)
ซึ่งไดรับความสนใจโดยมีผูเขารวมประชุมจากผูตรวจการแผนดินนานาประเทศ ผูบริหารระดับสูงขององคกร
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐจากประเทศตาง ๆ กวา ๑๗๐ ประเทศทั่วโลก และองคอํานาจองคกรตามรัฐธรรมนูญ
หัวหนาสวนราชการตาง ๆ รวมจํานวนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้นกวา ๗๐๐ คน ซึ่งนับวาบทบาทของ
ผูตรวจการแผนดินดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการชวยฟนฟูความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีตอประเทศไทย

เลม ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒๗ ก

หนา ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

ดัง นั้น การที่รางพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว าดว ยผูต รวจการแผนดิน พ.ศ. ....
มาตรา ๕๖ ที่กําหนดใหป ระธานผูต รวจการแผน ดิน และผูต รวจการแผน ดิน ซึ่งดํารงตําแหนง อยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระ
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือพนจาก
ตําแหนง ตามมาตรา ๑๘ เวนแตกรณีต าม (๓) ในสวนที่เกี่ยวกับการขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๘
มิใหนํามาใชบังคับนัน้ จึงเปนบทบัญญัติที่มีเหตุผล ความจําเปน และความเหมาะสมเพียงพอและเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๓ วรรคหนึ่ง กรณีจึงไมมีขอความที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
อยางใด
อาศัยเหตุ ผลดัง กลา วขางตน จึง วินิจฉั ยวารางพระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ วาดว ย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มาตรา ๕๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

