
(๒๒) 

คําสั่งศาลรัฐธรรมนูญ  

               

        

     ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย 

     ศาลรัฐธรรมนูญ 

 

คําสั่งท่ี  ๕๗/๒๕๕๕                              เรื่องพิจารณาที่  ๔๙/๒๕๕๕ 

 

   วันที่  ๑๐  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๕ 

 

เรื่อง คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา  ขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา  ๒๑๔  วา  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจฟองผูวาการตรวจเงินแผนดินตอศาลปกครอง  

หรือไม   

 

 ขอเท็จจริงตามคํารองและเอกสารประกอบ  สรุปไดวา  นายปราโมทย  โชติมงคล  ผูตรวจการ

แผนดิน  (ผูฟองคดี)  ไดยื่นฟอง  คุณหญิง จารุวรรณ  เมณฑกา  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  (ผูถูกฟองคดี)  

ตอศาลปกครองกลางเปนคดีหมายเลขดําที่  ๑๓๐๖/๒๕๕๓  วา  ผูฟองคดีไดรับหนังสือรองเรียนพรอม

เอกสารหลักฐานจากนายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ  สมาชิกวุฒิสภา  เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของผูถูกฟองคดี  

กรณีมีคําส่ังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ที่  ๑๘๔/๒๕๕๓  เรื่อง  ยกเลิกคําส่ังแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงิน

แผนดินใหรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓  วาเปนการ

ปฏิบัติหนาที่นอกเหนืออํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  กลาวคือ  เปนการออกคําส่ังหลังจากวันที่พนจาก

ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินแลว  โดยผูฟองคดีเห็นวา  การพิจารณาและออกคําส่ังสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน  ที่  ๑๘๔/๒๕๕๓  เรื่อง  ยกเลิกคําส่ังแตงตั้งรองผูวาการตรวจเงินแผนดินใหรักษาราชการแทน 

ผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนอํานาจหนาที่ของผูวาการตรวจเงินแผนดิน  และถือเปนเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจ



 

 

 

 
 

-  ๒  - 

ออกคําส่ัง  ตามนัยแหงมาตรา  ๑๒  ของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

แตเน่ืองจากผูถูกฟองคดีเปนผูปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินในขณะน้ัน  ไดออกคําส่ังสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน  ที่  ๑๘๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓  ซ่ึงเปนวันหลังจากวันที่มีอายุครบ

หกสิบหาปบริบูรณ  คือ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  หรืออีกนัยหน่ึง  คือ  ผูออกคําส่ังดังกลาวพนจาก

ตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ .ศ.  ๒๕๔๒   

มาตรา  ๓๔  (๒)  ซ่ึงบัญญัติใหผูวาการตรวจเงินแผนดินพนจากตําแหนงเมื่ออายุครบหกสิบหาป

บริบูรณ  ผูถูกฟองคดีจึงไมมีอํานาจออกคําส่ังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ที่  ๑๘๔/๒๕๕๓  ดังกลาว  

เน่ืองจากมิไดเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการส่ังการหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๗  (๑)  

และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.  ๒๕๕๓  แกไขเพิ่มเติม

โดยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการบริหารงานบุคคล  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  

ขอ  ๑๑/๑  ดังน้ัน  คําส่ังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ที่  ๑๘๔/๒๕๕๓  จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวย

กฎหมายตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  มาตรา  ๑๒  จึงอาศัยอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา  ๒๔๕  (๒)  เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลปกครองเพื่อพิจารณาวินิจฉัย   

 ตอมาศาลปกครองสูงสุดไดมีคําพิพากษา  ในคดีหมายเลขดํา  ที่   อ .  ๑๐๗๙/๒๕๕๓   

คดีหมายเลขแดงที่  อ. ๔๗๒/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๕  สรุปไดวา  ผูถูกฟองคดีพนจาก 

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๔  (๒)  เน่ืองจากมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ  ตั้งแตวันที่  

๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เมื่อผูถูกฟองคดีมีคําส่ังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ที่  ๑๘๔/๒๕๕๓  ลงวันที่  

๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓  อันเปนการออกมาภายหลังจากที่ผูถูกฟองคดีไดพนจากการปฏิบัติหนาที่แลว   

คําส่ังดังกลาว  จึงเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย  ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาเพิกถอนคําส่ังดังกลาว  

ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย  พิพากษายืน 
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 คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา  (ผูรอง)  ไดยื่นคํารอง  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ตอศาลรัฐธรรมนูญ  

วา  การที่ผูตรวจการแผนดิน  เห็นวา  ผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนขาราชการ  ซ่ึงเปนบุคคลตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๔  (๑)  (ก)  จึงอยู ในอํานาจหนาที่ของผูตรวจการแผนดินในการ 

นําคดีฟองศาลปกครองน้ัน  ผูรองในฐานะผูปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน  เห็นวา  ผูตรวจการแผนดินไมมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญที่จะฟองผูวาการตรวจเงิน

แผนดินตอศาลปกครองในฐานะขาราชการได  เพราะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๒  บัญญัติวา  “ผูไดรับเลือกเปนผูวาการตรวจเงิน

แผนดินตอง  (๑)  ไมเปนขาราชการ  ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา” ความเห็นของผูตรวจการแผนดิน

กับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนความขัดแยงเก่ียวกับอํานาจหนาที่ระหวางองคกรตามรัฐธรรมนูญ

ตั้งแตสององคกรขึ้นไป  จึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔   

ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญตองพิจารณาเบื้องตนมีว า   ผู รองมี อํานาจยื่นคํ ารองให 

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔  หรือไม 

 พิจารณาแลวเห็นวา  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔  บัญญัติวา  “ในกรณีที่มีความขัดแยงเก่ียวกับ

อํานาจหนาที่ระหวางรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มิใชศาล  ตั้งแตสององคกรขึ้นไป  

ใหประธานรัฐสภา  นายกรัฐมนตรี  หรือองคกรน้ัน เสนอเรื่องพรอมความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัย”  เมื่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยมีอํานาจหนาที่

ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๕๒  ถึง  มาตรา  ๒๕๔  และบทเฉพาะกาลตามมาตรา  ๓๐๑  

มาตรา  ๓๐๒  และมาตรา  ๓๐๙  สวนผูตรวจการแผนดินก็เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๔๒  

ถึง  มาตรา  ๒๔๕  และบทเฉพาะกาลตามมาตรา  ๒๙๙  และมาตรา  ๓๐๒  ในกรณีที่ผูใชอํานาจหนาที่แทน

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเห็นวา  มีความขัดแยงเก่ียวกับ

อํานาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกับผูตรวจการแผนดิน  ซ่ึงเปนองคกรตาม
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รัฐธรรมนูญที่มิใชศาลตั้งแตสององคกรขึ้นไป  จึงเสนอเรื่องพรอมความเห็นใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๒๑๔  ได 

 อยางไรก็ตาม  รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๓๐๑  วรรคสอง  บัญญัติวา  “ในระหวางที่ยังไมมี

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูใชอํานาจหนาที่แทนประธาน

กรรมการตรวจเงินแผนดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน”  เมื่อผูรองดํารงตําแหนงเปนผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินอยูในวันที่  ๑๘  กันยายน  ๒๕๔๙  ซ่ึงประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ฉบับที่  ๒๙  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๙  ขอ  ๓  

วรรคสอง  บัญญัติใหปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินไปพลางกอน  ตอมาผูรองมีอายุครบ

หกสิบหาปบริบูรณ  ในวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  จึงตองพนจากตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๔  (๒)  

และโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยที่  ๕๑/๒๕๕๔  วา  บทบัญญัติมาตรา  ๓๔  (๒)  แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๙  และรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  มาตรา  ๓๖  ซ่ึงเปนบทเฉพาะกาล  ที่บัญญัติให

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีผลใช

บังคับไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ  กลาวคือ  การใดที่ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขกําหนดไวก็ใหเปนไปตามน้ัน  เพื่อใหการบริหาร

ราชการแผนดินและใหการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเปนไปอยางตอเน่ืองในลักษณะของบทเฉพาะกาล  

สวนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๓๔  (๒)   

ที่บัญญัติวา  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๓๓  แลวผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ยังพนจากตําแหนงเมื่อมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณอีกกรณีหน่ึง  เมื่อการบังคับใชตางกัน  ผลของการ 

ใชบังคับจึงไมขัดหรือแยงกัน 
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