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เรื่อง      พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
           มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช
    ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)
    พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
 ศาลปกครองสูงสุดสงคำโตแยงของผูถูกฟองคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) เพ่ือขอให

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฺฉัยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๑๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

 ผูฟองคดี (ผูตรวจการแผนดิน) ไดฟองผูถูกฟองคดี (คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา) 
ตอศาลปกครองชั้นตน (ศาลปกครองกลาง) วา ผูถูกฟองคดีออกคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ เรื่อง ยกเลิกคำส่ังแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการ 
ตรวจเงินแผนดิน ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ภายหลังจากผูถูกฟองคดีมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
ตั้งแตวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงถือไดวาผูถูกฟองคดีพนจากตำแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ตั้งแตวันที่ดังกลาวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๓๔ (๒) ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอำนาจออกคำส่ังดังกลาว ขอใหศาลมีคำพิพากษาหรือคำส่ังเพิกถอน
คำส่ังสำนักงานการตรวจเงินแผนดินของผูถูกฟองคดีดังกลาวและมีคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
คุมครองเพ่ือบรรเทาทุกขชั่วคราวกอนการพิพากษา โดยใหผูถูกฟองคดีหยุดการปฏิบัติหนาที่ชั่วคราว
จนกวาศาลจะมีคำพิพากษา

 ศาลปกครองช้ันตนมีคำส่ังไมรับคำขอใหศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุมครองเพ่ือ
บรรเทาทุกขช่ัวคราวกอนการพิพากษาของผูฟองคดี แตมีคำส่ังใหทุเลาการบังคับตามคำส่ังสำนักงาน

สสรรุปปคคำำพพิิพพาากษาขขอองงศศาาลล แแลละะผผลลกกาารรววิินนิิจฉััยปปญญหหาาขขออกกฎหมายที่น

เร่ือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญวาดวยการตรวจเงินแผง

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
ที่ ๕๑/๒๕๕๔

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๙๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

การตรวจเงินแผนดินท่ี ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดีไวเปนการช่ัวคราว
และตอมาศาลปกครองช้ันตนมคีำพพิากษาวา ผูถกูฟองคดพีนจากตำแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดนิ
เม่ืออายุครบหกสิบหาปบริบูรณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) คำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ออกมาในภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีพนจาก
ตำแหนงแลวจึงเปนการที่ผูถูกฟองคดีออกคำสั่งโดยไมมีอำนาจ จึงมีคำพิพากษาใหเพิกถอนคำสั่ง
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ และใหคำสั่งทุเลา
การบังคับตามคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ ๑๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
มีผลใชบังคับตอไปจนกวาศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น

  ผูถูกฟองคดียื่นอุทธรณคำพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด พรอมกับยื่นคำโตแยงเพื่อขอให
สงเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วา ประกาศของคณะปฏิรูป 
การปกครองฯ ฉบบัที ่๒๙ ลงวนัที ่๓๐ กนัยายน พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ขอ ๒ และขอ ๓ ไดกำหนดวนัสิน้สดุ 
การปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินไวเพียง ๒ กรณี คือใหปฏิบัติหนาที่ตามกำหนดเวลาจนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และใหปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน จึงเปนกรณีใหผูถูกฟองคดีปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอนในระหวางท่ียังไมมีผูดำรงตำแหนง
ดังกลาว โดยมิไดนำเร่ืองอายุหรือคุณสมบัติของผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตราใด ๆ มาใชบังคับ บทบัญญัติ
แหงกฎหมายที่ศาลปกครองชั้นตนนำมาปรับใชในการวินิจฉัยวาผูถูกฟองคดีพนจากตำแหนง
ผูวาการตรวจเงินแผนดนิเม่ืออายุครบหกสิบหาปบรบิรูณตามพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ยังผลใหคำสั่งของผูถูกฟองคดีที่ออกมาในภายหลัง
จากทีผู่ถูกฟองคดีพนจากตำแหนงเปนการออกคำส่ังโดยไมมอีำนาจและเปนคำส่ังท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 
บทบญัญัตแิหงกฎหมายดงักลาวจงึขดัหรอืแยงตอรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบบัช่ัวคราว) พทุธศกัราช 
๒๕๔๙ และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฯ ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 
และฉบับที่ ๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

 ศาลปกครองสูงสุดเห็นวา การท่ีศาลจะวินิจฉัยวาคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที ่๑๘๔/๒๕๕๓ เรือ่ง ยกเลิกคำส่ังแตงต้ังรองผูวาการตรวจเงินแผนดนิใหรกัษาราชการแทนผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ของผูถูกฟองคดี ชอบดวยกฎหมายหรือไม จำตอง
พจิารณากอนวาขณะทีผู่ถกูฟองคดีออกคำส่ังดังกลาว ผูถกูฟองคดีเปนผูมอีำนาจออกคำส่ังหรอืไม 
จงึยงัคงมีปญหาวาบทบัญญตัมิาตรา ๓๔ (๒) แหงพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙
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มาตรา ๓๖ หรือไม และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติ
ดังกลาว ศาลปกครองสูงสุดจึงใหสงคำโตแยงเพื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
 ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองนี้ไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ 

วรรคหน่ึง หรือไม
 พิจารณาแลว เห็นวา คำรองมีประเด็นโตแยงวาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ และยังไมมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในสวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัตินี้มากอน
กรณีจึงตองดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวย
วิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๑๓) ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำรองนี้
ไวพิจารณาวินิจฉัย

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒)

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ หรือไม

 พิจารณาแลวเห็นวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ และประกาศ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับที่ ๒๙ 
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ กำหนดใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงบังคับใชตอไป เวนแตบทบัญญัติในสวนที่ ๑ หมวด ๑
จนกวาจะมีกฎหมายแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกและใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งดำรงตำแหนงอยูใน
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ คงอยูในตำแหนงตอไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ใหดำเนินการสรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินใหม
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ภายในเกาสิบวัน
โดยในระหวางที่ยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินที่พนจากตำแหนงยังคงปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน

 ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ 
ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลไดบัญญัติรับรองใหประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๕๙๘ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๕๑/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีผลใชบังคับไดโดยชอบดวยกฎหมายและชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ไวชั้นหนึ่ง และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ก็มีบทเฉพาะกาลตาม
มาตรา ๓๐๙ บัญญัติใหถือวาชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
อีกชั้นหน่ึงดวย นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ 
วรรคหน่ึง (๓) ยังไดบัญญัติใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใชบังคับตอไปเชนกัน

 จึงเห็นไดวา ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขทั้งสองฉบับ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตางมีผลบังคับใชอยูในสวนที่ไมขัดหรือแยงกัน กลาวคือ การใดท่ีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกำหนดไวก็ใหเปนไป
ตามน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินและใหการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐเปนไปอยาง
ตอเนื่องในลักษณะของบทเฉพาะกาล สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ท่ีบัญญัติวา นอกจากการพนจากตำแหนง
ตามวาระ ตามมาตรา ๓๓ แลว ผูวาการตรวจเงินแผนดินยังพนจากตำแหนงเมื่อมีอายุครบ
หกสิบหาปบริบูรณอีกกรณีหนึ่ง

 เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ ซึ่งเปน 
บทบัญญัติรับรองการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับประกาศหรือคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขวาเปนการอันชอบดวยกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ที่กำหนดการพนจากตำแหนงของผูวาการตรวจเงินแผนดิน
เมื่ออายุครบหกสิบหาปบริบูรณ แลวเห็นวา บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกลาว
มีเจตนารมณของการบังคับใชตางกรณีกัน ดังนั้นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเง ินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) จึงมิได ข ัดหรือแยงต อร ัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖ แตอยางใด

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ (๒) ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๐๙ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ มาตรา ๓๖
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