เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายสุพจน ไขมุกด ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๑๕/๒๕๕๓
วันที่ ๘ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
ศาลปกครองกลางส ง คํ า โต แ ย ง ของผู ฟ อ งคดี เพื่ อ ขอให ศ าลรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๑ สรุปขอเท็จจริงไดดังนี้
นายเกษม จันทรนอย ผูฟองคดีที่ ๑ และนายเกรียง วิศิษฐสรอรรถ ผูฟองคดีที่ ๒ ไดยื่นฟอง
นายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีที่ ๑ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูถูกฟองคดีที่ ๒
คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูถูกฟองคดีที่ ๓ และคณะอนุกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูถูกฟองคดีที่ ๔ ตอศาลปกครองกลางวา
ไดรับความเดือดรอนเสียหายจากการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ ๓
ที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทําใหผูฟองคดีทั้งสองไมไดรับการคัดเลือกเปนสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ จึงขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งใหเพิกถอนประกาศตาง ๆ เกี่ยวกับการสรรหา
และระงับมิใหผูถูกฟองคดีที่ ๑ ลงนามรับรองตามที่ผูถูกฟองคดีที่ ๒ และผูถูกฟองคดีที่ ๓ สงผล
การสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ชุดที่ ๓ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งศาลปกครองกลางไดมีคําสั่งรับคําฟองไวพิจารณาแลว
ตอมาผูฟองคดีทั้งสองขอใหศาลปกครองกลางสงคําโตแยงของผูฟองคดีไปยัง ศาลรัฐธรรมนูญ
เพื่อพิจารณาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖
มาตรา ๒๗/๑ และมาตรา ๒๗/๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ มาตรา ๒๕๘ และมาตรา ๒๙๙
วรรคสี่ หรือไม โดยใหเหตุผลประกอบคําโตแยงวา พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ ในสวนที่บัญญัติใหประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาจากปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
ซึ่งคัด เลือกกันเองใหเหลือสี่คนเปนกรรมการ ซึ่งบุคคลดังกลาวอยูในบัง คับบัญ ชาของนายกรัฐ มนตรี

เลม ๑๒๙ ตอนที่ ๘๖ ก

หนา ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กันยายน ๒๕๕๕

และคณะรัฐมนตรี การที่บุคคลดังกลาวเปนกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยอมเปนผูแทนของฝายบริหารที่เขามามีอํานาจในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จึง ทําใหการสรรหาเปน ไปโดยไมมีความเปน อิสระจากฝายบริห าร ขัด ตอบทบัญ ญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๕๘ ที่มุงหมายใหสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานสภาที่ป รึกษา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห ง ชาติ มี ค วามเป น อิ ส ระเช น เดี ยวกั น กั บ องค ก รอิ สระตามรัฐ ธรรมนูญ อี ก ทั้ ง
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๗/๑
วรรคสาม และมาตรา ๒๗/๒ วรรคหนึ่ง ขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ วรรคสี่
และมาตรา ๒๙๙ วรรคสี่ ศาลปกครองกลางพิจารณาเห็นวาจําเปนตองใชบทบัญญัติดังกลาวบังคับกับคดีนี้
และยังไมมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกลาวมากอน จึง ไดสงคําโตแยงของผูฟองคดี
มายังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑
ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ ขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ หรือไม
ความเห็น
พิจ ารณาแล ว เห็ น วา รัฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๒๕๘ เป น บทบั ญ ญั ติใ นหมวด ๑๑ องค ก ร
ตามรัฐธรรมนูญ อยูในสวนที่ ๒ องคกรอื่นตามรัฐธรรมนูญ โดยมาตรา ๒๕๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติ
เกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
ในปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ วรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ใหแ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ แ ละแผนอื่น ตามที่กฎหมายบัญ ญัติ ตองใหสภาที่ป รึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติใหความเห็นกอนพิจารณาประกาศใช วรรคสาม เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับ
องคประกอบ ที่มา อํานาจหนาที่ และการดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ใหเปน ไปตามที่กฎหมายบัญ ญัติ และวรรคสี่ เปน บทบัญ ญัติใ หมีสํานัก งานสภาที่ป รึกษาเศรษฐกิ จ
และสังคมแหงชาติเปนหนวยงานที่เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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สําหรับพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงค
ใหมีการจัดตั้งสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อเปนหนวยงานธุรการของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสามารถปฏิบัติภารกิจในการประสานขอมูลและความคิดเห็นระหวางคณะรัฐมนตรี
กับ สภาที่ป รึกษาเศรษฐกิ จและสัง คมแหง ชาติไ ดอ ยางมีป ระสิทธิภาพเพื่อใหเปน ไปตามวัต ถุป ระสงค
ของการจัด ใหมีส ภาที่ ป รึก ษาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติที่ ทําหนาที่ ใหคํ าปรึ กษาและขอเสนอแนะ
ตอคณะรัฐมนตรีในปญหาดานตาง ๆ โดยเปนสวนราชการที่มีฐานะเปนกรม ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรื อ ทบวง อยู ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาของนายกรั ฐ มนตรี แ ละมี อํ า นาจหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
ใหกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติโดยตรง
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖
เป น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๑ สมาชิ ก สภาที่ ป รึ กษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหง ชาติ ที่ กํ า หนดการได ม า
ซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จํานวน ๒๑ คน สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ ประเภทแรก
มาจากผูแทนของภาคราชการ จํานวน ๙ คน ไดแก ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ทําหนาที่เปนประธาน ปลัดกระทรวงทุกกระทรวงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสี่คน อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือสามคน อธิการบดีของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหนึ่งคน และประเภทที่สองมาจากผูแทนภาคเอกชน จํานวน ๑๒ คน
เชน ผูแทนสถาบันภาคการผลิต ผูแทนสหภาพแรงงาน ผูแทนองคกรภาคเอกชนที่ดําเนินการโดยมิใช
เปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน ผูแทนสื่อมวลชน เปนตน องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา
ในแตละประเภทไดมีระบบการคัดกรองบุคคลที่เขามาเปนกรรมการสรรหาอยางเปนอิสระแกกัน แมวา
บุคคลที่มาจากภาคราชการจะอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี แตก็เปนกลุมบุคคลที่มีสัดสวนนอย
ในกระบวนการสรรหา ประกอบกับบุคคลที่ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงเปนตําแหนงสูงสุดของขาราชการประจํา
มีความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงานสูง ยอมมีวุฒิภาวะในการที่จะพิจารณาคัดสรร
การที่ผูฟองคดีทั้ง สองโตแ ยง วา บุคคลดัง กลาวอยูในบัง คับ บัญ ชาของนายกรัฐ มนตรียอมเปน ผูแ ทน
ของฝายบริหารที่เขามามีอํานาจในการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงทําให
การสรรหาเปนไปโดยไมมีความเปนอิสระจากฝายบริหารนั้น เห็นวา การเขามาทําหนาที่สรรหาสมาชิก
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สภาที่ป รึกษาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติเปน การใช ดุลยพิ นิจสว นตัว ของคณะกรรมการสรรหาเอง
โดยใชความรูความสามารถและประสบการณในการคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาจึงมีความเปนอิสระ
จากฝายบริหาร อีกทั้งกระบวนการสรรหากระทําในรูปแบบของคณะกรรมการที่มาจากหลายภาคสวน
การกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาที่มาจากปลัดกระทรวงทุกกระทรวงซึ่งเลือกกันเอง
ใหเหลือสี่คนดังกลาว ยังไมมีเหตุที่ใกลชิดตอผลเพียงพอที่จะทําใหกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนไปโดยไมชอบดวยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และมีผลทําใหสํานักงาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขาดความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ
และการดําเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไวแตอยางใด
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๘
นายสุพจน ไขมุกด
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

