สรุปคำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔
เรื่อง

วันที่ ๒๘ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๔

พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)
ขั ด หรื อแย้ ง ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม่

๑. ควำมเป็นมำและข้อเท็จจริงโดยสรุป
ผู้ ฟ้ อ งคดี (ผู้ ต รวจการแผ่ นดิ น) ได้ ฟ้ อ งผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี (คุ ณ หญิ งจารุ วรรณ เม ณฑ กา )
ต่ อ ศาลปกครองชั้ นต้ น (ศาลปกครองกลาง) ว่ า ผู้ ถู กฟ้ องคดี ออกค าสั่ งส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ จึงถือได้ว่า
ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มี
อานาจออกคาสั่ งดังกล่ าว ขอให้ ศาลมีคาพิพากษาหรือ คาสั่ งเพิกถอนคาสั่ งส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดิ น
ดังกล่าว
ผู้ ถู กฟ้ องคดี ให้ การว่ า ปั จ จุ บั นผู้ ถู กฟ้ องคดี อยู่ ในฐานะผู้ ว่ าการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นตามประกาศ
คณะปฏิ รู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ฉบั บ ที่ ๒๙
ลงวั นที่ ๓๐ กันยายน พุทธศั กราช ๒๕๔๙ ข้ อ ๓ วรรคสอง ประกาศฉบั บดั งกล่ าว ถื อเป็นข้อยกเว้ น
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)
การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศฉบับดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติห น้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและ
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ผู้ร้องสอด (นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส) ยื่นคาร้องสอดว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีคาสั่งสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ยกเลิกคาสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินให้รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีผลให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงได้รับ
ความเดือ ดร้ อ นเสี ย หายโดยมิอาจหลี ก เลี่ ย งได้ ขอให้ ศ าลมีค าพิพ ากษาหรือ คาสั่ งเพิ กถอนคาสั่ งดังกล่ าว
และมีคาสั่งกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาแก่ผู้ร้องสอด
ศาลปกครองชั้ น ต้ น มี ค าสั่ ง ให้ ทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๓ ของผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ไ ว้ เ ป็ น การชั่ ว คราว และต่ อ มา
ศาลปกครองชั้ น ต้ นมี ค าพิ พากษาว่ า ผู้ ถู กฟ้ องคดี พ้ นจากต าแหน่ งผู้ ว่ าการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นเมื่ ออายุ ครบ
หกสิ บห้ าปี บริ บูร ณ์ ตามพระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ (๒) คาสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ออกมาในภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีพ้นจากตาแหน่งแล้ว จึงเป็นการที่
ผู้ ถู กฟ้ องคดี ออกค าสั่ งโดยไม่ มี อ านาจ และให้ ค าสั่ งทุ เลาการบั งคั บตามค าสั่ งส านั กงานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคาสั่ง
เป็นอย่างอื่น
ผู้ ถู ก ฟ้ อ งคดี ยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าพิ พ ากษาต่ อ ศาลปกครองสู ง สุ ด พร้ อ มกั บ ยื่ น ค าโต้ แ ย้ ง เพื่ อ ขอให้
ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ ว่า ประกาศของคณะปฏิรูป การ

๒
ปกครอง ฯ ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ได้กาหนดวันสิ้นสุด
การปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไว้เพียง ๒ กรณี คือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาจนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และให้ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จึงเป็นกรณีให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อนในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว โดยมิได้นาเรื่องอายุหรือคุณสมบัติของ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิ นแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตราใด ๆ มาใช้บังคับ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลปกครองชั้นต้นนามาปรับใช้ในการวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดี
พ้ นจากต าแหน่ งผู้ ว่ าการตรวจเงิ นแผ่ นดิ นเมื่ ออายุ ครบหกสิ บห้ าปี บริ บู รณ์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐ ธรรมนู ญว่าด้ว ยการตรวจเงิน แผ่ น ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง ฯ ฉบับที่
๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙
ศาลปกครองสู ง สุ ด เห็ น ว่ า มี ปั ญหาว่ าบทบั ญญั ติ มาตรา ๓๔ (๒) แห่ งพระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รั ฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ขั ดหรือแย้ งต่ อรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
มาตรา ๓๖ หรือไม่ และยังไม่มีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุด
จึงให้ส่งคาโต้แย้งเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
๒. ประเด็นที่ศำลรัฐธรรมนูญพิจำรณำวินิจฉัย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)
ขัดหรื อแย้ งต่อรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม่
พิจารณาแล้วเห็นว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิ รูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๙ กาหนดให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ยังคงบังคับใช้ต่อไป เว้นแต่บทบัญญัติใน ส่วนที่ ๑ หมวด ๑ จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิก
และให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คงอยู่ในตาแหน่ง
ต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเก้าสิบวันโดยในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่พ้นจากตาแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินไปพลางก่อน
ต่อมารั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่ว คราว) พุทธศั กราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
ซึ่ง เป็ น บทเฉพาะกาลได้ บั ญ ญั ติ รั บ รองให้ ป ระกาศคณะปฏิรู ป การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีผลใช้บังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญไว้ชั้นหนึ่ง

๓
และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๓๐๙ บัญญัติให้
ถื อ ว่ า ชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ อี กชั้ นหนึ่ งด้ วย นอกจากนี้
รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ วรรคหนึ่ ง (๓) ยั งได้บัญญัติใ ห้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับต่อไปเช่นกัน
เห็นได้ว่า ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ทั้งสองฉบั บ และพระราชบั ญญั ติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น พ.ศ. ๒๕๔๒
ต่างมีผลบังคับใช้อยู่ในส่วนที่ไม่ขัดหรื อแย้งกัน กล่าวคือ การใดที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกาหนดไว้ก็ให้เป็นไปตามนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ
แผ่ น ดิน และให้ การตรวจสอบการใช้ อานาจรั ฐ เป็ น ไปอย่ างต่ อ เนื่ อ ง ในลั ก ษณะของบทเฉพาะกาล ส่ วน
พระราชบั ญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่าด้ วยการตรวจเงินแผ่นดิ น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่ บัญญั ติว่ า
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ แล้วผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังพ้นจากตาแหน่งเมื่อมีอายุ
ครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์อีกกรณีหนึ่ง
เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) แล้วเห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายดั งกล่ าวมี เจตนารมณ์ ของการบั งคั บใช้ ต่ างกรณี กั น ดั งนั้ น พระราชบั ญญั ติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงมิได้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ แต่อย่างใด
๓. ผลคำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ
ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีคาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
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ย่อโดย นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดีและวิชาการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกลุ่มงานคดี ๑
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