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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๑. ความเป็นมาและข้อเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓ ขอให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๔ ว่า ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
วุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ท่ีเสนอ
โดยประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
โดยในการพิจารณาในวาระที่สามของวุฒิสภา ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบจำนวน ๗๐ เสียง 
ไม่เห็นชอบจำนวน ๕๓ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑๖ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียงจำนวน ๒ เสียง
จากนัน้ประธานวฒุสิภาแจง้ไปยงัประธานสภาผูแ้ทนราษฎรวา่ คะแนนเสยีงเหน็ชอบดว้ยกบัสภาผูแ้ทน
ราษฎรมีไม่มากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ (๒) จึงขอส่งร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการต่อไป 
และแจ้งไปยังประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า วุฒิสภาได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ที่วุฒิสภาลงมติในวาระที่สามแล้ว คืนไป
ยังสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๐ 
วรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๔๗ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 
๑๔๐ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๓๐๒ วรรคห้า ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ และไม่ได้
ตกไปตามความเห็นของประธานวุฒิสภาโดยมีเหตุผลสนับสนุนว่า เป็นร่างกฎหมายที่ผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เสนอกฎหมาย

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือขอให้
พิจารณาวินิจฉัยกรณีความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินกับวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔

เรื่อง

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
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สรุปคำพิพากษาของศาล 
และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ

ตามบทบงัคบัของรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐๒ เพือ่ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒ โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทีใ่ชบ้งัคบัอยูก่อ่นรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และการพจิารณากฎหมาย
ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาตรา ๓๐๒ บัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษแตกต่างจากมาตรา 
๑๔๐ ดังนั้น การลงมติของวุฒิสภาในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงผ่าน
ความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้วตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา 
๓๐๒ เม่ือผู้ร้องขอให้ประธานวุฒิสภาทบทวนการดำเนินการของวุฒิสภา แต่ประธานวุฒิสภายังคง
ดำเนินการตามนยัของรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๔๐ เชน่เดมิ จงึเปน็กรณทีีม่คีวามขดัแยง้กนัเกีย่วกบัอำนาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงขอให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า
 (๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... 
เป็นไปตามมาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ ประกอบมาตรา ๓๐๒
 (๒) ในกรณีที่เป็นไปตาม (๑) ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแล้ว และให้รัฐสภาดำเนินการต่อไป
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ โดยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญต่อไป
 ประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือวุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว ๐๐๐๗/๑๒๘๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม 
๒๕๕๓ ยื่นคำชี้แจงว่า การที่วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๑๔๐ ของรัฐธรรมนูญนั้น 
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากผู้ร้องได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดพ้จิารณาและลงมตติามทีผู่ร้อ้งเสนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรและทีป่ระชมุวฒุสิภา
กไ็ดม้กีารพจิารณาและลงมตติามมาตรา ๑๔๐ (๒) ของรฐัธรรมนญู ซึง่สอดคลอ้งและเปน็ไปในแนวทาง
เดียวกับสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งกรณีตามคำร้องไม่ต้องด้วยบทบัญญัติมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ
เพราะองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือ สภาผู้แทน
ราษฎรและวฒุสิภาตามลำดบั โดยวฒุสิภามอีำนาจหนา้ทีใ่นการพจิารณากลัน่กรองรา่งพระราชบญัญตัิ
ประกอบรฐัธรรมนญูทีผ่า่นความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร สว่นคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิมไิด้
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจเป็น
ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับวุฒิสภาตามมาตรา ๒๑๔ 
ของรัฐธรรมนูญ
 ต่อมาสมาชิกวุฒิสภา จำนวน ๑๙ คน ยื่นคำชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ 
และสมาชกิวฒุสิภาจำนวน ๗ คน ยืน่คำชีแ้จงฉบบัลงวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๓ ซึง่สาระสำคญัของคำชีแ้จง
ท้ัง ๒ กรณีดังกล่าว มีเหตุผลทำนองเดียวกันว่า การท่ีวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๓๙ ประกอบมาตรา ๑๔๐ 
ของรัฐธรรมนูญนั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากผู้ร้องได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖/๒๕๕๓ 
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนูญ
ซึง่ทีป่ระชมุสภาผูแ้ทนราษฎรไดด้ำเนนิการพจิารณาและลงมตติามทีผู่ร้อ้งไดเ้สนอตอ่ประธานสภาผูแ้ทน
ราษฎร และทีป่ระชมุวฒุสิภากไ็ดม้กีารพจิารณาและลงมตใินประเดน็ตามมาตรา ๑๔๐ (๒) ซึง่สอดคลอ้ง
และเปน็ไปในแนวทางเดยีวกบัสภาผูแ้ทนราษฎร อกีทัง้กรณตีามคำรอ้งไมต่อ้งดว้ยบทบญัญตัมิาตรา ๒๑๔ 
ของรัฐธรรมนูญ เพราะองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างกฎหมายคือ สภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาตามลำดับ โดยวุฒิสภามีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณากล่ันกรองร่างกฎหมายท่ีได้ผ่านความเห็นชอบ
ของสภาผู้แทนราษฎร ส่วนผู้ร้องมิได้มีอำนาจหน้าท่ีในการพิจารณาร่างกฎหมายแต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจ
เป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ระหว่างผู้ร้องกับวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๑๔ ของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตุลาการประจำ
คดพีจิารณาคำชีแ้จงของสมาชกิวฒุสิภาแลว้เหน็วา่ สมาชกิวฒุสิภาจำนวนดงักลา่วมใิชคู่ก่รณหีรอืผูม้สีว่น
ไดเ้สยีโดยตรงในคด ีกรณคีวรทีจ่ะยืน่คำชีแ้จงโดยผูแ้ทนขององคก์รวฒุสิภา แตอ่ยา่งไรกต็ามเมือ่สมาชกิ
วฒุสิภาจำนวนดงักลา่วไดย้ืน่คำชีแ้จงเขา้มาแลว้ จงึมคีำสัง่รบัรวมไวใ้นสำนวนเพือ่ประกอบการพจิารณา

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องต้น
 คำร้องนี้ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๑๔ ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่
ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้นเสนอเรื่องพร้อม
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย”
 พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่จะเป็นความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตาม
ความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔ นั้น จะต้อง
เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างองค์กรตั้งแต่สององค์กรขึ้นไปอันเป็นอำนาจหน้าที่
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น กรณีตามคำร้องนี้ ผู้ร้องมีความเห็นว่า กระบวนการใน
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ของ
วุฒิสภาไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นเพียงความเห็นในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย
ใหร้ฐัสภาในฐานะองคก์รฝา่ยนติบิญัญตัพิจิารณาใหค้วามเหน็ชอบอนัเปน็อำนาจหนา้ทีท่ีบ่ญัญตัไิว้
ในรัฐธรรมนูญ กรณีเป็นเพียงความเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับการใช้และการตีความกฎหมายเท่านั้น
หาใช่ความขัดแย้งเก่ียวกับอำนาจหน้าท่ีระหว่างสององค์กรไม่ ท้ังน้ี เน่ืองจากกระบวนการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมิใช่เป็นอำนาจหน้าท่ีของผู้ร้อง หากแต่เป็นอำนาจ
หน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติโดยแท้ คำร้องนี้จึงมิใช่กรณีปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่
ของผู้ร้องแต่อย่างใด จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีจะเสนอเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา
วินิจฉัยตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๑๔

๓. ผลคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ
 โดยเหตุผลดังได้วินิจฉัยข้างต้น ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๓/๒๕๕๓ 
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓




