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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๕๑,
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๕๑,
คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๔/๒๕๕๑
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตขิอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
ความชอบดวยรฐัธรรมนญูของรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจ
เงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๑

๑.  ความเปนมาและขอเทจ็จรงิโดยสรปุ
ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติมีหนังสือลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

สงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... และเอกสารประกอบ เพื่อขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีขอเท็จจริง สรุปไดดังนี้

๑) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผน
ดิน พ.ศ. ....

ผูตรวจการแผนดินเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผน
ดิน พ.ศ. .... ใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๐๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาประเด็นปญหาเบื้องตน
กอนทีจ่ะบรรจรุางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. ....
และรางพระราชบญัญตัสิำนกังานผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ทัง้ ๒ ฉบบั เขาระเบยีบ
วาระการประชุมในประเด็นปญหาวาเปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่
จะตองมคีำรบัรองของนายกรฐัมนตรหีรอืไม และจะตองนำบทบญัญตัใินหมวด ๖ สวน
ที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติ มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญมาใชบังคับ
กับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติดวยหรือไม

คณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาขอกฎหมายแลว
มคีวามเหน็วา ไมตองนำบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรฐัธรรมนญูมาใชบงัคบั
กับการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเพราะ

(๑)รัฐธรรมนูญบัญญัติเกี่ยวกับการเสนอและการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไวในมาตรา ๑๓๙ (๓) สวนการเสนอและการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ รัฐธรรมนูญบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๒ จึงเห็นไดวาการ
เสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญกับการเสนอรางพระราชบัญญัติไดมี
การบัญญัติแยกออกจากกันอยางชัดเจน

(๒)รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูเปนรางกฎหมายทีอ่นวุตั
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู แตรางพระราชบญัญตัเิปนรางกฎหมายทีเ่ปนเครือ่ง
มือที่ฝายบริหารจะตองนำไปปฏิบัติ

(๓)การเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูของผรูกัษาการ
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเปนการเสนอตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ซึ่งเปน
บทบญัญตัเิฉพาะทีใ่หอำนาจในการเสนอ สวนมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง เปนการกำหนด
ใหนำบทบัญญัติในหมวด ๖ สวนที่ ๗ การตราพระราชบัญญัติมาใชเฉพาะกับการ
พิจารณาเทานั้น

ดงันัน้ ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตจิงึไมตองพจิารณาวนิจิฉยัวา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... เปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองสงใหนายกรัฐมนตรีใหคำรับรอง
สวนการพิจารณารางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... จะตอง
ดำเนินการตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ÒÒ¯



®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

สรุปคำพิพากษาของศาล
และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายที่นาสนใจ

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดพิจารณาอนุญาตบรรจุ
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ซึง่ผตูรวจ
การแผนดนิเปนผเูสนอเขาระเบยีบวาระการประชมุกอนทีน่ายกรฐัมนตรจีะไดลงนาม
ใหคำรับรองรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ....

สภานติบิญัญตัแิหงชาต ิในคราวประชมุครัง้ที ่๖๔/๒๕๕๐ เปนพเิศษ
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... (ผูตรวจการแผนดิน
เปนผูเสนอ) ในวาระที่หนึ่งดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจำนวน ๘๖ เสียง จากจำนวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เขาประชุมจำนวน ๘๖ คน ตอมาประธานสภา
นิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาอนุญาตบรรจุรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจ
การแผนดนิ พ.ศ. .... ซึง่ผตูรวจการแผนดนิเปนผเูสนอ และนายกรฐัมนตรใีหคำรบัรอง
แลว เขาระเบยีบวาระการประชมุในคราวประชมุครัง้ที ่๖๙/๒๕๕๐ วนัศกุรที ่๗ ธนัวาคม
๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจ
การแผนดิน พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง จำนวน ๑๕ คน
ซึง่เปนชดุเดยีวกนักบัคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง โดย
คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ ไดพจิารณาและมมีตวิาควรนำบทบญัญตัเิกีย่วกบัสำนกังาน
ผูตรวจการแผนดินไปบัญญัติเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งแยกออกจากรางพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... ตามรางพระราช
บัญญัติที่ผูตรวจการแผนดินเสนอ เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๔/๒๕๕๐ วันศุกร
ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติสำนักงานผูตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. .... ในวาระทีส่องและลงมตใินวาระทีส่าม เหน็ชอบใหออกใชเปนพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน และประกาศใชเปนกฎหมายตอไป

๒) รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สภานิติบัญญัติแหงชาติในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๐ วันพุธที่
๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
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ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....
ทีค่ณะรฐัมนตร ีเปนผเูสนอ  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ที่นางจุรี  วิจิตรวาทการกับคณะ เปนผูเสนอ และรางพระราชบัญญัติแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเปนผูเสนอไวพิจารณา ซึ่งผลการลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
รางทีค่ณะรฐัมนตร ีเปนผเูสนอ มผีเูขาประชมุ ๙๖ คน เหน็ดวย ๙๕ เสยีงไมลงคะแนน
๑ เสียง รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการกับคณะ เปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๙๙ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และรางที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๑๐๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พจิารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติจำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา
ในวาระทีส่องจนแลวเสรจ็ และเสนอรายงานการพจิารณาตอทีป่ระชมุสภานติบิญัญตัิ
แหงชาติพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม
๒๕๕๐ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระที่สอง และลงมติในวาระที่สาม
โดยมีผูเขาประชุมจำนวน ๑๒๙ คน เห็นดวย ๑๒๔ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง
งดออกเสียง ๔ เสียง

๓) รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน
แผนดิน พ.ศ. ....

ผูวาการตรวจเงินแผนดินในฐานะผูใชอำนาจหนาที่แทนประธาน
กรรมการตรวจเงนิแผนดนิและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิไดดำเนนิการปรบัปรงุ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐๑ วรรคสอง และมาตรา ๓๐๒ วรรคสาม แลวเสนอ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
ซึ่งจัดทำขึ้นใหมทั้งฉบับโดยยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตอประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อให

ÒÚ
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สภานติบิญัญตัแิหงชาตพิจิารณาตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๒๙๓
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการประสานงานและเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณา
ขอกฎหมายในประเด็นเกี่ยวกับการเสนอและการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
ประกอบรฐัธรรมนญูแลว  มคีวามเหน็วาไมตองนำบทบญัญตัมิาตรา ๑๔๒ วรรคสอง
ของรฐัธรรมนญูมาใชบงัคบักบัการเสนอรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู  ดงั
นั้น ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไมตองพิจารณาวินิจฉัยวา รางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอมาเพื่อใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณานั้นเปน
รางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะตองสงใหนายกรัฐมนตรีใหคำรับรองตาม
มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ

สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินคราวประชมุ ครัง้ที ่๖๔/๒๕๕๐ เปนพเิศษ
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดพิจารณาและลงมติรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
(คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเปนผเูสนอ) ในวาระทีห่นึง่ ดวยคะแนนเสยีงเหน็ดวย
จำนวน ๖๔ เสียง จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติที่เขาประชุมจำนวน
๖๔ คน

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
ศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจรบัคำรองทัง้ ๓ คำรองนีไ้วพจิารณาวนิจิฉยัตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๑ หรือไม
พิจารณาแลวเห็นวา การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๔๙ ไดพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ....
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... และให
ความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ และในคราวประชุมครั้งที่
๗๔/๒๕๕๐ วนัศกุรที ่๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ถอืวาสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิำหนาที่
รัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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มาตรา ๒๙๓ เมือ่ประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาตสิงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กอนนำขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย กรณีจึงเปน
ไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๔๑ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีอำนาจ
รับคำรองไวพิจารณาวินิจฉัยได

๓. ประเดน็ทีศ่าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั
มีประเด็นพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญรวม ๒ ประเด็นคือ รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และราง
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ตราขึน้
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือไม และมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญหรือไม

พิจารณาแลวเห็นวา การออกเสียงลงคะแนนของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับ
มีขอเท็จจริงปรากฏตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว ๐๐๐๓/๖๖๔
ลงวนัที ่๑๔ กมุภาพนัธ ๒๕๕๑ ลงนามโดยนายสมศกัดิ ์ มนญุปจ ุรองเลขาธกิารวฒุสิภา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้

๑) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. ..... มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน ๒๑๒ คน จากจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่มีอยูจริงในขณะนั้น ๒๔๒ คน แตตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนน
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ปรากฏวา ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา
๑๑.๔๐ นาฬิกา อันเปนเวลาที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจำนวน
ผูเขาประชุม ๘๖ คน เห็นดวย ๘๖ คน ไมมีผูไมเห็นดวย ไมมีผูงดออกเสียง และไมมี
ผูไมลงคะแนน
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๒) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีจำนวน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติลงชื่อมาประชุมจำนวน ๒๑๗ คน จากจำนวนสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติที่มีอยูจริงในขณะนั้น ๒๔๙ คน แตตามเอกสารบันทึกการ
ออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิปรากฏวาในวนัที ่๑๙ กนัยายน
๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๗ นาฬกิา อนัเปนเวลาทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตอิอกเสยีงลงคะแนน
ในวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูฉบบันี ้ผลการ
ลงมติรางที่คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม ๙๖ คน เห็นดวย ๙๕ เสียง
ไมลงคะแนน ๑ เสียง รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการกับคณะ เปนผูเสนอ มีผูเขาประชุม
๑๐๑ คน เห็นดวย ๙๙ เสียง ไมเห็นดวย ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และรางที่
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเปนผเูสนอ มผีเูขาประชมุ ๑๐๑
คน เห็นดวย ๑๐๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๓) ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อันเปนวันออกเสียงลงคะแนนของ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตใินวาระทีห่นึง่ ขัน้รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... มีจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาตลิงชือ่มาประชมุจำนวน ๒๑๒ คน จากจำนวนสมาชกิสภานติบิญัญตัแิหงชาตทิี่
มอียจูรงิในขณะนัน้ ๒๔๒ คน แตตามเอกสารบนัทกึการออกเสยีงลงคะแนนของสมาชกิ
สภานติบิญัญตัแิหงชาตปิรากฏวา ในวนัที ่๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๑.๑๔ นาฬกิา
อนัเปนเวลาทีส่ภานติบิญัญตัแิหงชาตอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ
แหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีจำนวนผูเขาประชุม ๖๔ คน
เหน็ดวย ๖๔ คน ไมมผีไูมเหน็ดวย ไมมผีงูดออกเสยีง และไมมผีไูมลงคะแนน

จึงมีปญหาตองวินิจฉัยกอนวา ขณะที่สภานิติบัญญัติแหงชาติออก
เสียงลงคะแนน ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนี้  องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง หรือไม

พิจารณาแลวเห็นวา สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง
คอืกำหนดจำนวนของสมาชกิสภาทีม่จีำนวนมากเพยีงพอทีจ่ะมารวมกนัแสดงความคดิเหน็
และแสดงเจตนาในรปูของมตทิีป่ระชมุในการพจิารณารางกฎหมายและกำหนดจำนวน
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ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่ประกอบกันเปนองคประชุมไวดวย
ก็เพื่อใหการประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ของทั้งสองสภาเปนไปดวยความรอบคอบ มี
มุมมองที่หลากหลาย และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวางขวาง
โดยเฉพาะการปฏบิตัหินาทีข่องสภาผแูทนราษฎรและวฒุสิภาในสวนทีเ่กีย่วกบัการตรา
กฎหมายนั้น กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวยอมมีผลใชบังคับกับประชาชน
ทุกคนในประเทศ จำเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบในการ
พิจารณาทุกวาระ และเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดองคประชุมไวไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภา ยอมมีความหมายวา
การประชมุสภาผแูทนราษฎรและการประชมุวฒุสิภาทีม่จีำนวนสมาชกิเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุม จะถือวาเปนการใชอำนาจนิติบัญญัติโดยองคกร
สภาผแูทนราษฎรและวฒุสิภาไมได และหากมกีารออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุ
สภาผูแทนราษฎรและที่ประชุมวุฒิสภาที่ไมครบองคประชุม จะถือวาเปนการ
ออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาที่ชอบดวย
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไมได

การตราพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูนัน้ รฐัธรรมนญูมาตรา ๒๙๓ วรรค
หนึง่ บญัญตัใิหสภานติบิญัญตัแิหงชาตติามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย  (ฉบบั
ชัว่คราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ทำหนาที่รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตาม
บทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูนีจ้นกวาจะมกีารประชมุรฐัสภาเปนครัง้แรก ในการพจิารณา
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงเปนองคกร
ที่ใชอำนาจนิติบัญญัติแทนสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๙๓ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตองเปนการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมที่
ครบองคประชุม จึงจะถือวาเปนการออกเสียงลงคะแนนที่ชอบดวยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญเชนกัน

คำชีแ้จงของประธานสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิซึง่สงมาเพิม่เตมิตามหนงัสอื
ดวนที่สุด ที่ สว (สนช) ๐๐๐๗/๖๗๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ก็ยอมรับวา
องคประชุมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ตองเปนไปตามมาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง
ของรฐัธรรมนญูทีก่ำหนดใหการประชมุของสภาตองมสีมาชกิมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่
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ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา จึงจะเปนองคประชุม เพียงแตชี้แจงวา
ขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ วรรคสอง กำหนด
วา "เมือ่มสีมาชกิลงชือ่มาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมดจงึจะเปน
องคประชุม..."  ดังนั้น ในการดำเนินการประชุมของสภาแตละครั้งเมื่อมีสมาชิกลงชื่อ
มาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิเทาทีม่อียขูองสภากถ็อืวาเปนองคประชมุ
และสามารถเริม่การประชมุไดและถอืจำนวนสมาชกิทีล่งชือ่มาประชมุ  เปนองคประชมุ
ของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง  นอกจากนี้ยังชี้แจงวาการลงมติวินิจฉัย
ขอปรึกษาใดเปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกที่จะออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา ๑๓๐
ของรฐัธรรมนญู ซึง่ถาผทูีม่าประชมุไมประสงคจะออกเสยีงลงคะแนนกจ็ะไมปรากฎชือ่
ผูนั้นในการลงคะแนน ซึ่งก็เปนเอกสิทธิ์ของสมาชิกแตละทาน

ในเรื่องนี้เห็นวา การกำหนดเกี่ยวกับองคประชุมของสภานั้น เปน
บทบัญญัติที่กำหนดโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นใดและขอบังคับ
การประชุมสภาจะขัดหรือแยงไมได  ดังนั้น การจะอางขอบังคับการประชุม
สภาหรือธรรมเนียมปฏิบัติใดเพื่อมิใหตองเปนไปตามบทบัญญัติและ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ยอมไมอาจกระทำได  สวนขอบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๑๘ วรรคสอง ที่กำหนดวา "เมื่อมี
สมาชกิลงชือ่มาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิทัง้หมด จงึจะเปน
องคประชมุ" นัน้ เปนเพยีงบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเปดประชมุวา สามารถดำเนนิ
การไดเมื่อมีสมาชิกลงชื่อมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้ง
หมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตภายหลังเปดการประชุมแลว
ในขั้นตอนของการลงมติ ซึ่งเปนผลมาจากการประชุมปรึกษาหารือและแสดง
เจตนาออกมาในรปูของมตทิีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิหงชาต ิองคประชมุจะตอง
เปนไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง กลาวคือ จะตองมีสมาชิกมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภา
นติบิญัญตัแิหงชาต ิเพราะองคประชมุมไิดมคีวามหมายแตเพยีงวา  เมือ่มสีมาชกิ
ลงชื่อมาประชุมครบและเปดการประชุมแลว หลังจากนั้นสมาชิกจะอยูรวม
ประชมุหรอืไมกไ็ด โดยไมตองคำนงึถงึจำนวนสมาชกิในทีป่ระชมุอกีตอไป  หาก
เปนเชนนัน้แลว ผลกจ็ะเปนวา หลงัจากเปดประชมุ แมจะมสีมาชกิอยปูระชมุเพยีงไมกีค่น
กอ็าจลงมตแิละมเีสยีงขางมากได ซึง่มใิชเจตนารมณของรฐัธรรมนญู และหากถอืจำนวน
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สมาชิกที่ลงชื่อมาประชุมเปนองคประชุมของสภาจนเสร็จสิ้นการประชุมในแตละครั้ง
คงจะไมปรากฏเหตุการณดังเชนที่เกิดขึ้นในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในอดีต
รวมทั้งในสภานิติบัญญัติแหงชาติชุดนี้ดวย คือ การขอใหนับองคประชุมในระหวาง
การประชมุ โดยสมาชกิทีม่ขีอสงสยัวา องคประชมุไมครบ และเมือ่ปรากฏวาองคประชมุ
ไมครบ ประธานของที่ประชุมก็จะสั่งพักการประชุมหรือใหเลื่อนการประชุมออกไป

สวนการอางเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาที่จะไมออกเสียงตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๐ นัน้ เปนคนละเรือ่งกบัองคประชมุทีต่องประกอบดวยจำนวนสมาชกิไมนอย
กวากึง่หนึง่ของสภา และแมสมาชกิมเีอกสทิธิท์ีจ่ะออกเสยีงเหน็ดวย ไมเหน็ดวย งดออกเสยีง
หรือไมลงคะแนน แตสมาชิกที่ไมประสงคออกเสียงตองอยูในที่ประชุมเพื่อแสดงเจตนา
ใหปรากฏความเห็นของตนในที่ประชุม ซึ่งขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ
เองกย็อมรบัหลกัการทีว่า สมาชกิทีอ่อกเสยีงลงมตติองอยใูนทีป่ระชมุ และเมือ่นบัคะแนน
แลว ประธานสภาตองจัดใหมีการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคน
และเปดเผยบันทึกดังกลาวไวใหประชาชนเขาไปตรวจสอบไดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา
๑๒๖ วรรคสี่ ทั้งขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๗๒ ได
กำหนดไววา ใหเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติเปนผูจัดทำบันทึกการลงมติ
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกแตละคนและเปดเผยบันทึกการลงมติดังกลาวไว
ณ สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อใหประชาชนเขาไปตรวจสอบได
เวนแตกรณีการออกเสียงลงคะแนนเปนการลับอีกดวย

เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติตามเอกสารบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติสงมาประกอบ
การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญวา ในการประชุมเพื่อลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับ
หลกัการแหงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ
พ.ศ. ..... มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๖๔ คน ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียขูองสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินขณะนัน้ คอื ไมถงึ ๑๒๑ คน รางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... มีสมาชิกเขาประชุมเพียง
๘๖ คน ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในขณะนั้น คือ ไมถึง ๑๒๑ คน และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรี
เปนผูเสนอ มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๙๖ คน เห็นดวย ๙๕ เสียง ไมลงคะแนน ๑ เสียง
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รางที่นางจุรี  วิจิตรวาทการ กับคณะ เปนผูเสนอ มีสมาชิกเขาประชุมเพียง ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๙๙ เสียง ไมเหน็ดวย ๑ เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง และรางทีค่ณะกรรมการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิเปนผเูสนอ มสีมาชกิเขาประชมุเพยีง ๑๐๑ คน
เห็นดวย ๑๐๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไมถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียขูองสภานติบิญัญตัแิหงชาตใินขณะนัน้ คอื ไมถงึ ๑๒๕ คน จงึไมครบองคประชมุ
และไมอาจถือเปนมติของสภานิติบัญญัติแหงชาติได และเมื่อการประชุมเพื่อลงมติ
ในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ เปนการประชุมโดยไมชอบดวยบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึ่ง แลว การลงมติในวาระที่หนึ่งจึงเปนการ
ลงมติโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญมีผลใหกระบวนการในการ
ตรารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้ ๓ ฉบบั ในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ
ไมชอบดวยรฐัธรรมนญู และไมสามารถนำไปสกูารพจิารณารางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญในวาระที่สองและวาระที่สามตอไปได สภานิติบัญญัติแหง
ชาติจึงไมมีอำนาจที่จะพิจารณาในวาระที่สองและวาระที่สาม

ดังนั้น การตรารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
ผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการ
ปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... จึงไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญอันมีผลใหรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทั้ง ๓ ฉบับนี้เปนอันตกไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง และกรณี
ไมจำตองวินิจฉัยวารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับนี้ มีขอ
ความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือไม เพราะไมอาจทำใหผลของคำวินิจฉัย
เปลี่ยนแปลงไป

๔. ผลคำวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยวารางพระราช

บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผตูรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยการปองกนัและปราบปรามการทจุรติ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ตราขึน้โดยไมถกูตอง
ตามบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญูและเปนอนัตกไปตามรฐัธรรมนญูมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง
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