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บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณารา่งพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....   
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ครั้งท่ี ๙ 
วันจันทร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

-------------------------------- 

กรรมาธิการวิสามัญผู้มาประชุม ดังนี้ 
๑. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
๒. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง 
๓. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีสาม 
๔. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี 
๕. พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
๖. นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 
๗. นายสีมา  สีมานันท์ กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 
๘. พลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 
๙. พลเอก รังสาทย์  แช่มเช้ือ กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 

๑๐. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๑. นายธานี  อ่อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๒. นายปรีชา  วัชราภัย กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๓. นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๔. นายวิทวัส  บุญญสถิต กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๕. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๖. พลเอก อุทิศ  สุนทร กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๗. นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๘. นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๙. นายนรชิต  สิงหเสนี กรรมาธิการวิสามัญ 
๒๐. นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ 
๒๑. นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ 
๒๒. นายรณภพ  ปัทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ 
๒๓. นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ  

 
กรรมาธิการวิสามัญผู้ไม่มาประชุม ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์ (ลาการประชุม) 
๒. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ (ลาการประชุม) 
๓. ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์  กมลรัตนกุล (ลาการประชุม) 



 
 

................................................................................................................................................................................................................ 

กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามญั ๔  สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖-๗  จัดทําเสรจ็วันที ่..... ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                                                                             มีมติรับรองวนัที่ ..... ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
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๔. นาสมพล  พันธุ์มณี (ลาการประชุม) 
๕. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล (ลาการประชุม) 
๖. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล (ลาการประชุม) 
๗. พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต์ (ลาการประชุม) 

 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้มาประชุม ดังนี้ 

๑. นายธวัชชัย  เกียรติกวานกุล 
๒. นายประสันห์  เช้ือพานัช 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
๑. นายภัทรวิทย์  อบสุวรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย 
๒. นางเจนสิรินทร์  คงปาง ผู้อํานวยการกองคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
๓. นายศุภกิจ  มีอุไร นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชํานาญการ  
 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- นายเนติลักษณ์  นีระพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- นายภาคภูมิ  รุจิขจรเดช นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 
- นางสาวนันท์ณภัส  บางต่าย นิติกรชํานาญการ  

  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
- นายกฤษณะ  ยอดสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ 

    กลุ่มงานสรรหาและแต่งตั้ง 
 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญ คือ 

- นายสุริยา  อุ่นคํา นิติกรชํานาญการ 
   กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔  
   สํานักกรรมาธิการ ๒  
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
 เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญมาครบองค์ประชุม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรุปได้ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม  
 - ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําแนวทางการพิจารณามาตราท่ีรอการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ปรากฏในแฟ้มสีดํา เอกสารหมายเลข ๔ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม 
 ท่ีประชุมได้พิจารณารับรองบันทึกการประชุม จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 
  ๒.๑ บันทึกการประชุม ครัง้ท่ี ๕ วันศุกร์ท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๖๐  
 - ท่ีประชุมมีมติรบัรองโดยมกีารแก้ไขคําผิดเล็กน้อย 
 ๒.๒ รับรองบันทึกการประชุม ครั้งท่ี ๖ วันจันทร์ท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
  - ท่ีประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม ยกเว้นหน้าท่ี ๑๖ เป็นต้นไป มอบหมายให้ฝ่าย
เลขานุการรับไปทําการแก้ไขปรับปรุงใหม่ แล้วนํามารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
 - ไม่มี  
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผ่นดิน              
พ.ศ. .... ต่อจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

บทเฉพาะกาล   ไม่มีการแก้ไข 
 
มาตรา ๑๐๗   รอการพิจารณา 

 (การดํารงตําแหน่งต่อไปของ คตง. ตามบทเฉพาะกาล) 
 
 มีประเด็นการอภิปราย 
 
 ฝ่ายเลขานุการ นําเรียนต่อท่ีประชุมว่า ด้วยมาตรา ๑๐๗ มีหมายเหตุแนบท้ายมาว่า 
“ร่างนี้อยู่บนสมมุติฐานว่าในวันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ การสรรหาและแต่งตั้งได้ดําเนินการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ียังไม่แล้วเสร็จ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจําเป็นต้องแก้ไขบทเฉพาะกาลนี้ให้สอดคล้องกัน” 
 ดังนั้น ในมาตรานี้ต้องมีความชัดเจนว่า ในการสรรหา คตง. ตามคําส่ัง คสช. ดําเนินการ
ถึงขั้นตอนใดแล้ว โดยขณะนี้ได้รับทราบข้อมูลจากสํานักกํากับและตรวจสอบ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาว่า เรื่องอยู่ในระหว่างรอโปรดเกล้าฯ   
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 นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนว่า ท้ังมาตรา ๑๐๗ และ
มาตรา ๑๐๘ มีลักษณะทํานองเดียวกัน คือ อยู่บนสมมุติฐานว่าการสรรหายังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเท่ากับว่า
เหตุการณ์ในอนาคตไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไร ดังนั้น จึงขอหารือท่ีประชุมเพ่ือมอบให้ผู้แทน กรธ. ได้ทํา
การยกร่างในอีกรูปแบบหนึ่ง หากสถานการณ์นั้น ๆ มีการเปล่ียนแปลงไป 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้รอการพิจารณามาตรา ๑๐๗ ไว้ และมอบหมายให้             
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ รับไปยกร่างเตรียมการไว้หากมีสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป 
 
 มาตรา ๑๐๘  รอการพิจารณา 
 (การดํารงตําแหน่งต่อไปของผู้ว่าการตามบทเฉพาะกาล) 
 
 มีประเด็นการอภิปราย 
 
 ฝ่ายเลขานุการ เรียนต่อท่ีประชุมว่า ในหมายเหตุของมาตรา ๑๐๘ แจ้งไว้ว่า “ร่างนี้อยู่
บนสมมุติฐานว่าในวันท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ การสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังไม่แล้วเสร็จ และยังมีผู้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ว่าการอยู่หาก
ข้อเท็จจริงเปล่ียนแปลงไป สภานิติบัญญัติแห่งชาติจําเป็นต้องแก้ไขบทเฉพาะกาลนี้ให้สอดคล้องกันด้วย” 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้รอการพิจารณามาตรา ๑๐๘ ไว้ และมอบหมายให้             
นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ รับไปยกร่างเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
และสถานการณ์ท่ีอาจจะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต 
 
 มาตรา ๑๐๙ รอการพิจารณา 
 
 มติท่ีประชุม เนื่องจากได้มีการรอการพิจารณา หมวด ๔ เกี่ยวกับช่ือของสํานักงานไว้  
ท่ีประชุมจึงมีมติให้รอการพิจารณามาตรา ๑๐๙ ไว้เช่นกัน 
 
 มาตรา ๑๑๐ รอการพิจารณา 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ดังนี้  
 ๑) เนื่องจากได้มีการรอการพิจารณา หมวด ๔ เกี่ยวกับช่ือของสํานักงานไว้ ในมาตรา 
๑๑๐ จึงต้องรอการพิจารณาไว้เช่นกัน 

๒) เห็นชอบให้ นายรณภพ  ปัทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ ตั้งข้อสังเกตในรายงานการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อื่นใดของข้าราชการหรือบุคลากรของ สตง. 
ท่ีได้รับอยู่เดิม ท้ังนี้ เนื่องจากมาตรานี้ข้อความตอนท้ายบัญญัติว่า “...เว้นแต่จะมีระเบียบท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” จึงจะให้ตั้งเป็นข้อข้อสังเกตว่า ระเบียบท่ี
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จะออกใหม่นั้นจะต้องไม่ไปกระทบสิทธิของข้าราชการหรือบุคลากรของ สตง. ท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือให้เกิดความ
เช่ือมั่นและชัดเจนย่ิงขึ้น 

 
 มาตรา ๑๑๑ ไม่มีการแก้ไข 
 
 มาตรา ๑๑๒ ไม่มีการแก้ไข 
 (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติและคําส่ัง ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป) 
 
 มีประเด็นการอภิปราย 
 
 นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนหารือว่า เนื่องจากได้เคย
มีคําส่ัง คสช. ว่า ในกรณีท่ี คตง. มีไม่ครบ ๕ คน ก็ให้เป็นอํานาจผู้ว่าการในการออกระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือประกาศต่าง ๆ แทนได้ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๑๑๒ บัญญัติให้ใช้เสมือนเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ส่วนการดําเนินการในมาตรา ๑๑๓ ก็บัญญัติว่า ให้ถือว่าการดําเนินการนั้น ๆ เป็นการดําเนินการตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งถ้าหากเกิดกรณีว่า ผู้ว่าการ หรือ คตง. จะทําการยกเลิกระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศต่าง ๆ เหล่านั้น จะสามารถกระทําได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นการใช้อํานาจตามคําส่ัง 
คสช.  
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า โดยปกติระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
หากเป็นอํานาจของ คตง. ก็จะเป็นอํานาจของ คตง. ในการออก และหากเป็นอํานาจของผู้ว่าการ ผู้ว่าการ
ก็ต้องเป็นผู้ออก แต่โดยคําส่ัง คสช. ท่ีออกมานั้นกําหนดว่า ในกรณีท่ี คตง. มีจํานนไม่ถึง ๕ คน ก็ให้            
ผู้ว่าการทําหน้าท่ีแทน แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการออกภายใต้กรอบอํานาจหน้าท่ีของ คตง. และ
เสมือนเป็นการออกโดย คตง. จึงต้องนํามากําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับให้ใช้ได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัด
ต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนประเด็นท่ีว่าจะสามารถแก้ไขเปล่ียนแปลง
ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรผู้มีอํานาจ ซึ่งหากเห็นว่าไม่เหมาะสมควรท่ีจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิก 
ก็สามารถทําได้ ประกอบกับมาตรา ๓ บัญญัติให้บรรดาคําส่ัง คสช. ให้ส้ินผลไปด้วย การดําเนินการใด ๆ 
ต่อไปในอนาคตจึงต้องถือตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มาตรานี้เป็นบทเฉพาะกาลท่ีบัญญัติ
ขึ้นมาเพ่ือรองรับการกระทําและให้เกิดความต่อเนื่องเท่านั้น 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้คงมาตรา ๑๑๒ ไว้ตามร่างเดิม 
 
 มาตรา ๑๑๓ ไม่มีการแก้ไข 
 (การดําเนินการท่ีได้ดําเนินการไว้ก่อน พ.ร.ป. นี้ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการดําเนินการตาม 
พ.ร.ป. นี้) 
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 มีประเด็นการอภิปราย 
 
 นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนหารือว่า จากการช้ีแจง          
ในมาตราก่อนนี้ ซึ่งยังสงสัยอยู่ว่า ในกรณีท่ี คสช. ใช้อํานาจตามมาตรา ๔๔ ออกคําส่ังให้ผู้ว่าการใช้อํานาจ 
ท้ัง ๓ อํานาจได้ (อํานาจผู้ว่าการ อํานาจประธาน คตง. และอํานาจ คตง.) และได้ดําเนินการไปแล้ว ซึ่งใน
มาตรานี้ก็รับความถูกต้องว่า ถือเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้                       
แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ไม่มีมาตราใดเลยท่ีบัญญัติให้อํานาจผู้ว่าการใช้ท้ัง ๓ อํานาจ 
ดังกล่าว แล้วจะดําเนินการอย่างไร ให้เกิดความชัดเจน ไม่ต้องไปตีความในภายหลังให้เกิดปัญหาอีก 
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ในมาตรานี้จะมีด้วยกัน ๒ เรื่อง 
คือ ส่ิงท่ีดําเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ให้ถือว่าเป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ซึ่งหากเป็นการใช้อํานาจตามช่องทางใดก็ต้องจัดให้อยู่ในช่องทางนั้น คือ ถ้าเป็นการใช้
อํานาจแทน คตง. ก็จัดให้อยู่ในช่องอํานาจของ คตง. หากเป็นช่องของผู้ว่าก็จัดให้อยู่ในช่องอํานาจของ
ผู้ว่าการ หรือช่องของสํานักงานก็จัดให้อยู่ในช่องอํานาจของสํานักงาน แล้วก็ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายนี้ กับกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีผลใช้บังคับแล้วการดําเนินการต่อไป             
ในอนาคตก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ดังนั้น หากเป็นกรณีท่ีผู้ว่าการใช้อํานาจ
แทน คตง. เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้วก็ต้องจัดให้อยู่ในช่อง
อํานาจของ คตง. การดําเนินการต่อไปในอนาคตหาก คตง. เห็นว่า ควรแก้ไขปรับปรุง หรือตราขึ้นใหม่            
ก็สามารถดําเนินการได้ 
 นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนเพ่ิมเติมว่า ถ้าหากกรณี
การออกคําส่ังนั้นเป็นการออกคําส่ังท่ีซ้ํากันหลายอํานาจในคน ๆ เดียว แล้วจะจัดลงช่องทางใน 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างไร 
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ในร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะไม่เกิดกรณีซ้ํากันได้ เพราะมีการจัดแบ่งอํานาจกันชัดเจน เช่น คตง. มีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการมีอํานาจในการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
เป็นต้น ก็จัดลงในช่องทางของแต่ละอํานาจ เดิมท่ีเห็นว่าอาจจะใช้อํานาจซ้อนกันเนื่องจากผู้ว่าการ                 
ใช้อํานาจซ้อนกันท้ังอํานาจผู้ว่าการและอํานาจ คตง. แต่เมื่อมาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้แล้วก็ต้องจัดให้ลงตามช่องทางให้ถูกต้อง  
  
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้คงมาตรา ๑๑๓ ไว้ตามร่างเดิม 
 
 มาตรา ๑๑๔ ไม่มีการแก้ไข 
 
 - พิจารณาจบรายมาตรา 
 
 
 
 



 
 

................................................................................................................................................................................................................ 

กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามญั ๔  สํานักกรรมาธกิาร ๒ สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา โทร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๖-๗  จัดทําเสรจ็วันที ่..... ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                                                                             มีมติรับรองวนัที่ ..... ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

- ๗ -

 ๔.๒ พิจารณาทบทวนมาตราท่ีรอการพิจารณาไว้ 
 
 คําปรารภ  รอการพิจารณา (ต่อ) 
 
 มาตรา ๔ รอการพิจารณา (ต่อ) 
 
 มาตรา ๗ รอการพิจารณา (ต่อ) 
 เพ่ือรับฟังข้อสังเกตจาก 
 สํานักงาน ป.ป.ช. 
 
 มาตรา ๓๑      รอการพิจารณาเพ่ือลงมติ 
    

มีประเด็นการอภิปราย 
 

 ประเด็นท่ี ๑ คําจํากัดความหรือขอบเขตของคําว่า “ความเป็นอิสระ”  
 นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนหารือว่า หากคําจํากัด
ความของคําว่า “ความเป็นอิสระ” ตามท่ี นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย ได้อธิบายภายหลังจากการนําไปหารือ 
กับ กรธ. โดยปรากฏในบันทึกการประชุม ครั้งท่ี ๔ นั้น ก็เคยตั้งคําถามไว้ว่า เมื่อปรากฏกรณีมีข่าวทาง
ส่ือมวลชนต่าง ๆ ว่า หน่วยงานนั้นควรท่ีจะต้องเข้าไปตรวจสอบ แต่ปรากฏว่า สตง. ก็ไม่เข้าไปตรวจสอบ 
กรณีเช่นนี้ คตง. จะสามารถส่ังให้ผู้ว่าการดําเนินการได้หรือไม่ 
 นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า คตง. คงไม่สามารถไปส่ังให้          
ผู้ว่าการดําเนินการเช่นนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ว่าการรู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานนั้นมีการทุจริตชัดเจน 
แต่ก็ไม่เข้าไปตรวจสอบ กรณีนี้จะอยู่ในมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง คตง. มีอํานาจท่ีจะไปกําหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องการตรวจสอบได้ และถ้าผู้ว่าการไม่ดําเนินการตามก็จะถือว่าผู้ว่าการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์
มาตรฐาน และมีสภาพบังคับท่ีกําหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้ว 
 นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนว่า ความในมาตรา ๓๑ 
ในคําว่า “ต้องไม่มีผลให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าท่ีให้เข้าตรวจหน่วยรับตรวจ
หน่วยใดหน่วยหน่ึง” ซึ่งเห็นว่า อาจเกิดปัญหาได้หากบัญญัติไว้เช่นนี้ เพราะในบางครั้งอาจมีข่าวปรากฏ
ออกมาว่ามีการทุจริตหรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณมิชอบ แต่ทาง สตง. ก็ยังไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ                 
เมื่อ คตง. ทราบก็ต้องการจะให้หน่วยตรวจสอบเข้าไปดําเนินการ ซึ่งหากเป็นการส่ังการก็จะกลายเป็นว่า
ขัดกับมาตรา ๓๑ ทันที และโดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้อยคําในตอนท้ายท่ีว่า “หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี” ก็ย่ิงเป็นความหมายท่ีกว้างมาก จึงได้ตั้งเป็นประเด็นไว้ในการประชุม            
ครั้งก่อน 

นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า อย่างท่ีนําเรียนแล้วว่า การจะทํา
การตรวจสอบในเรื่องใดก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของการตรวจสอบ ซึ่งจะกว้างหรือ 
แคบอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ คตง. ท่ีจะเป็นผู้กําหนด การบัญญัติไว้เช่นนี้ก็เพ่ือป้องกันไม่ให้ คตง. มีอํานาจ
เหนือกว่าผู้ว่าการจึงต้องกําหนดกรอบไว้ 
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พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้กล่าวว่า จากการ
อภิปรายข้างต้นจะมีอยู่ ๒ ประการ คือ ประเด็นท่ีหน่วยงานนั้นมีข่าวปรากฏออกมาว่า มีการใช้จ่าย
งบประมาณไปในทางท่ีไม่ถูกต้อง และไม่ได้อยู่ในแผนการตรวจประจําปี หาก คตง. ต้องการให้ผู้ว่าการเข้า
ไปตรวจสอบ จะกระทําได้หรือไม่ ซึ่งนายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย ได้นําเรียนแล้วว่า ไม่สามารถไปส่ังการได้
เพราะจะกลายเป็นการก้าวก่ายความเป็นอิสระ แต่ก็ขึ้นกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ 
คตง. ท่ีจะเป็นผู้กําหนด จึงขอสอบถามว่า ในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ใดหรือไม่ท่ีจะให้ สตง. ดําเนินการ             
ในส่วนนี้ 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า โดยปกติ คตง. จะมีการ
ประชุมแล้วมอบหมายให้สํานักงานรับไปดําเนินการหรือหากมีกรณีเรื่องร้องเรียนหรือเป็นเรื่องท่ีส่งไปจาก
รัฐสภา คตง. ก็จะทําการพิจารณาแล้วมอบหมายให้สํานักงานไปดําเนินการ 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า แสดงว่าใน
ปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในเรื่องนี้ ขึ้นอยู่กับการประชุมของ คตง. และในฐานะท่ีผู้ว่าการ
ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยก็จะต้องรับไปดําเนินการ ซึ่งท่ีผ่านมาก็ไม่เป็นปัญหา แต่หากร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว จะกลายเป็นปัญหาหรือไม่ คตง. จะทําการประชุมแล้ว
มอบหมายให้ผู้ว่าไปดําเนินการแบบเดิมจะกระทําได้หรือไม่  
  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า เป็นการบัญญัติเพ่ือให้เห็นภาพใน
เรื่องการตรวจเงินแผ่นดินท่ี คตง. มีอํานาจหน้าท่ีในการวางนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือกํากับ
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ว่าการ การกํากับก็คือ การท่ีจะไม่เข้าไปควบคุมหรือส่ังการ แต่เป็นการกํากับดูว่า 
ได้มีการปฏิบัติภายใต้หน้าท่ีหรืออํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ ส่วนความในมาตรา ๓๑ เป็นการ
บัญญัติรองรับความเป็นอิสระของผู้ว่าการ แต่หากการประชุม คตง. ได้ข้อมูลอะไรเพ่ิมเติม และหาก           
เห็นว่าน่าจะไม่ชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย คตง. ก็สามารถแจ้งไปยังผู้วาการได้ เป็นการประสาน
ความร่วมมือ ซึ่งไม่ขัดกับความเป็นอิสระ คตง. สามารถทําได้ ความในมาตรา ๓๑ เป็นเพียงการสะท้อนให้
เห็นถึงอํานาจหน้าท่ี และรองรับภารกิจของ คตง. และผู้ว่าการตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเท่านั้น 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรียนหารือว่า หาก
เป็นตามท่ีอภิปรายข้างต้น คตง. ยังสามารถท่ีจะประชุมและส่งความเห็นไปให้ผู้ว่าดําเนินการได้ เพียงแต่
ห้ามออกเป็นคําส่ังให้ปฏิบัติเท่านั้น 
  นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา สอบถามว่า เพ่ือความชัดเจน  
ถ้าหาก คตง. แจ้งไปยังผู้วาการหรือสํานักงานให้พิจารณาดําเนินการตรวจสอบ เช่นนี้จะถือว่าก้าวล่วง
ความเป็นอิสระหรือไม่ 
  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ในกรณีท่ีแจ้งและไม่เป็นคําส่ัง              
ดุลพินิจยังอยู่ท่ีผู้ว่าการว่าจะทําการตรวจสอบหรือไม่ ไม่ถือว่าเป็นการก้าวล่วงความเป็นอิสระ เพราะ             
ผู้ว่าการยังมีอิสระท่ีจะตัดสินใจ 
  นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา ได้สอบถามอีกว่า ถ้าหาก คตง. 
มีความเห็นพร้อมกันท้ังหมดว่าควรจะดําเนินการ แต่ผู้ว่าการไม่ดําเนินการจะทําอย่างไร 
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  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ก็จะเข้าไปสู่หลักในเรื่องของ
หลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีได้นําเรียนแต่ตอนต้น คือ หาก คตง. แจ้งและมีหลักฐานชัดเจนแล้ว แต่ผู้ว่าการ           
ยังเพิกเฉย คตง. ก็สามารถดําเนินการโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ และใช้มาตรการตามท่ี 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อํานาจไว้ได้ 
  นายกล้านรงค์  จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา เรียนว่า ในเรื่องของการมี
พยานหลักฐานท่ีชัดเจนนั้น คตง. จะต้องมีคนเข้าไปช่วยเหลือ นั่นก็คือสํานักงาน แต่ขั้นตอนท่ีเรียนหารือนี้ 
คือขั้นตอนท่ีเห็นว่าควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบ จะทําอย่างไรให้เกิดความร่วมมือท่ีกลมกลืนกันระหว่าง
ผู้ว่าการ กับ คตง. 
  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า สํานักงานก็เป็นหน่วยธุรการของ 
คตง. ด้วยเช่นกัน หาก คตง. ต้องการจะให้สํานักงานดําเนินการในเรื่องใดก็สามารถให้สํานักงานทําการ
รวบรวมไห้ได้ และหาก คตง. พิจารณาแล้วน่าเช่ือว่าจะเป็นเช่นนั้น ก็สามารถมีมติแจ้งไปยังผู้ว่าการ             
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  ส่วนคําว่า “ความเป็นอิสระ” ในท่ีนี้ก็คือ การไม่ไปส่ังการให้กระทําหรือไม่กระทําใด ๆ 
โดยท่ีไม่อยู่ในนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน และกระทบต่อกรตัดสินใจในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ว่าการมีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง มาตรา ๓๑ ได้วาง
หลักการไว้เพียงเท่านี้ ส่วนวิธีการทํางาน การประสานงานให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนั้น ยังเป็นไปโดย
ปกติท่ีสามารถกระทําได้ 
 
 ประเด็นท่ี ๒ พิจารณาข้อเสนอของนายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ 
 
 ข้อเสนอ นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๓๑ ดังนี้ 

 “มาตรา ๓๑  การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการกําหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องไม่มีผลให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าท่ีให้เข้า
ตรวจหน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหน่ึง หรือตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือทําให้มีการ
ตรวจสอบใด ๆ ท่ีอยู่นอกเหนือหน้าท่ีและอํานาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

ในกรณีท่ีผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีคณะกรรมการกําหนด 
ไม่สอดคล้องกับวรรคหน่ึง ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคสองหนึ่งให้เป็นท่ีสุด เว้นแต่ใน
กรณีท่ีผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้ผู้ว่าการมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยต่อไป” 
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  การอภิปราย 
  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง เป็นการ
วางหลักเกี่ยวกับการวางนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานกาตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นอํานาจของ คตง.  
โดยนอกจากมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ แล้ว จะต้องไม่มีเหตุต่าง ๆ ท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งซึ่งจะมีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ว่าการ  
  ส่วนกรณีตามวรรคสอง เป็นการบัญญัติในเชิงย้อนกลับว่า ในฐานะท่ีผู้ว่าการเป็นผู้ปฏิบัติ
และต้องรับผิดชอบต่อ คตง. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๓ ก็ให้ผู้ว่าการแสดง 
ความคิดเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานไม่สอดคล้องกับวรรคหนึ่งได้ 
  ท้ังนี้ หากเกิดกรณีท่ีมีความเห็นไม่สอดคล้องกันเกิดขึ้น กรณีย่ิงจะสะท้อนให้เห็นถึง คําว่า 
“ความเป็นอิสระ” เพราะ คตง. ก็ต้องกํากับการทําหน้าท่ีของผู้ว่าการให้เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการก็ต้องยืนยันว่าตนเองปฏิบัติหน้าท่ีในการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างมีอสิระ ฉะนั้น หากกระทบกับความเป็นอิสระผู้ว่าการก็สามารถย่ืนคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ได้ ในทางกลับกั้นหากผู้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดิน คตง. ก็สามารถมีมติให้ผู้ว่าการพ้นจากตําแหน่งได้ ซึ่งเป็นการถ่วงดุลซึ่งกันและกันในตัวอยู่แล้ว 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ สอบถามว่า หาก
พิจารณาตามท่ีนายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ เสนอ แล้วหลักการยังคงเหมือนเดิม แต่จะปรับเปล่ียนวิธีการ
บัญญัติใหม่ กรธ. จะมีความเห็นอย่างไรหรือไม่  
  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ดังท่ีนําเรียนไปตอนต้นว่า มาตรา 
๓๑ เป็นการวางหลักเพ่ือรองรับท้ังสองฝ่ายคือท้ัง คตง. และผู้ว่าการให้เป็นไปตามลําดับขั้นตอน แต่หาก
เป็นการบัญญัติตามท่ีเสนอก็อาจพิจารณาได้ว่าผู้ว่าการจะกลายเป็นผู้ไปจ้องจับผิด คตง. 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ เรียนว่า ในหลักการยังคงเหมือนเดิม เพียงแต่เปล่ียน
รูปแบบการบัญญัติใหม่เท่านั้น 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า หาก
หลักการยังคงเดิม แต่เปล่ียนรูปแบบวิธีการบัญญัติ ฉะนั้น เหตุผลท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมตรงนี้จะใช้เหตุผลในการ
อธิบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างไร 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ เรียนว่า ความเป็นอิสระของ คตง. รับรองโดยรัฐธรรมนูญ 
ดังนั้น การท่ีจะร่างอะไรมาจํากัดความเป็นอิสระของ คตง. น่าจะไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจต้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัย เพราะในวรรคสามยังเปิดโอกาสให้ผู้ว่าการสามารถย่ืนคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรียนหารือว่า                
หากเป็นไปตามท่ีอภิปรายข้างต้น แสดงว่าหลักการท่ีเสนอใหม่จะแตกต่างจากร่างเดิม ด้วยเหตุผลว่า             
ตามร่างเดิมจํากัดความเป็นอิสระของ คตง. แต่ร่างใหม่ท่ีเสนอได้แก้ไขตรงจุดนั้นแล้ว อย่างนั้นหรือไม่ 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ เรียนว่า เป็นการเสนอแก้ไขเพ่ือไม่ให้มีลักษณะเป็นการ
จํากัดความเป็นอิสระของ คตง. และให้อยู่ในวรรคเดียวกันเพ่ือให้กระชับขึ้น 
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  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า หากจะพิจารณาในเรื่องความเป็น
อิสระแล้ว คตง. ก็มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่แล้ว ส่วนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๓ ก็บัญญัติรองรับเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการตรวจ
เงินแผ่นดินของผู้ว่าการไว้ โดยความรับผิดชอบต่อ คตง. และในการบัญญัติมาตรา ๓๑ ขึ้นมาก็เพ่ือให้เกิด
การถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เพราะ คตง. ก็มีอิสระในการกําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการก็มีสิทธิท่ีจะทักท้วงให้ คตง. ได้คํานึงถึงความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ด้วย ไม่มีเจตนาท่ีจะบัญญัติให้ คตง. ขาดความเป็นอิสระตามท่ีปรากฏไว้
ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้รอการพิจารณามาตรา ๓๑ ไว้ เพ่ือใช้วิธีการลงคะแนนหา
ข้อยุติในการประชุมครั้งต่อไป 
         
  มาตรา ๓๒     รอการพิจารณาเพ่ือลงมติ 
 

ประเด็นท่ี ๑ พิจารณาข้อเสนอของนายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ 
 

  ข้อเสนอ 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒ 
ดังนี้ 

 “มาตรา ๓๒  นอกจากหน้าท่ีและอํานาจตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓)  
(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 
(๓) การจัดเก็บค่าสอบบัญชีจากหน่วยรับตรวจ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงาน   
(๔) การอ่ืนใดอันจําเป็นต่อการดําเนินงานของผู้ว่าการหรือสํานักงาน หรือการทําให้บุคคล

ดังกล่าวทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การออกระเบียบตาม (๑) จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน

โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดต้องไม่มีผลให้การทํางานของผู้ว่าการขาด 
ความเป็นอิสระ หรือทําให้คณะกรรมการมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 

การเรียกเก็บค่าสอบบัญชีตาม (๓) จะเรียกเก็บจากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามคําว่า  
“หน่วยรับตรวจ” ตามมาตรา ๔ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ได้” 
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การอภิปราย 
  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า โดยแท้จริงแล้วรัฐธรรมนูญต่าง          
ก็รองรับการทําหน้าท่ีของ คตง. และผู้ว่าการไว้ และท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒ ก็เพ่ือให้มีการออกระเบียบ 
ประกาศ หรือข้อบังคับ โดย คตง. และในการกํากับการทําหน้าท่ีของผู้ว่าการในการตรวจเงินแผ่นดิน                 
ต้องเป็นไปตามหลักของการกํากับดูแล คือ ต้องไม่เข้าไปควบคุมหรือส่ังการใด ๆ แต่เป็นการดูแลติดตาม
เพ่ือให้ผู้ว่าการดําเนินการไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น ในส่วน
ของมาตรา ๓๒ จึงเป็นการบัญญัติเพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางานของผู้ว่าการและ คตง.              
ในฐานะผู้กํากับแล้ว 
  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า เป็นไปตามเหตุผลเดิมตามท่ี
ได้เรียนต่อท่ีประชุมในมรตรา ๓๑ แล้ว 
  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า หากมีการตัดความตอนท้ายของ
วรรคสองออก อาจทําให้มีการออกระเบียบในการตรวจเงินแผ่นดินสามารถท่ีจะกําหนดให้ คตง. เห็นชอบ
การตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการได้ ซึ่งจะขัดกับรัฐธรรมนูญโดยแท้ เพราะหากไม่มีข้อจํากัดในการ             
ใช้อํานาจอาจทําให้ คตง. ไปใช้อํานาจเกินกรอบท่ีรัฐธรรมนูญให้อํานาจไว้ได้ 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ สอบถามว่า ในกรณีท่ี
หากมีการตัดถ้อยคําดังกล่าวออกแล้วจะไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญนั้น ปรากฏในมาตราใด 
  นายธิติพันธุ์  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔๓ ในเรื่อง
ท่ีจะเป็นการทําให้ผู้ว่าการขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี เพราะผลการตรวจสอบจะไปขึ้นกับ
ความเห็นชอบของ คตง. ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๓ 
  นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า มาตรา ๓๒ วรรคสอง กรธ. 
บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๓ วรรคหนึ่ง คือ ผู้ว่าการต้องมีความ
เป็นอิสระ ดังนั้น การออกระเบียบของ คตง. เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓) จะต้อง              
ไม่มีผลให้การทํางานของผู้ว่าการขาดความเป็นอิสระ หรือมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบการตรวจเงิน
แผ่นดินของผู้ว่าการด้วย ซึ่งถ้าหากมีการตัดออกก็เท่ากับว่า ผู้ว่าการจะทําการในเรื่องใดก็จะต้องไปผ่าน
ความเห็นชอบจาก คตง. ซึ่งอาจเป็นการขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๔๓ ได้ 
แม้การตัดออกจะยังไม่เห็นภาพว่าจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่จะเป็นการเปิดช่องทางให้ คตง. สามารถ            
ท่ีจะออกระเบียบเพ่ือจะให้ผู้ว่าการมาผ่านความเห็นชอบก่อนได้ เพราะขอบเขตการใช้อํานาจในการออก
ระเบียบตามมาตรา ๓๒ ได้ถูกตัดออกไปนั่นเอง 
 นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ความในวรรคสอง เป็นเรื่อง
ของการจัดทํางานผลการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งหากจะมีการออกระเบียบเพ่ือมาให้ คตง. เห็นชอบก่อน         
ก็น่าจะดีกว่าหรือไม่ เพราะเป็นรายงานท่ีจะท้วงเสนอต่อภายนอกและรัฐสภา 
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ความในวรรคสองไม่เฉพาะว่า
จะต้องเป็นเรื่องรายงาน จะต้องอ่านแยกกันเป็น ๒ กรณี คือ “กรณีการออกระเบียบในการกํากับการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓) จะกําหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน             
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โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้” กับ “กรณีการออกระเบียบในการกํากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา 
๒๗ (๓) ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดต้องไม่มีผลให้การทํางานของผู้ว่าการขาดความเป็นอิสระ หรือทําให้
คณะกรรมการมีอํานาจในการให้ความเห็นชอบการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ” ซึ่งในส่วนของ
บทบัญญัติในกรณีท่ี ๒ นี้ เป็นการรองรับรัฐธรรมนูญมาตรา๒๔๓ เพ่ือเป็นหลักประกันท่ีจะให้ผู้ว่าการ            
มีความเป็นอิสระในการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใต้การกํากับของ คตง. 
 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติให้รอการพิจารณามาตรา ๓๒ ไว้ เพ่ือใช้วิธีการลงคะแนน           
หาข้อยุติในการประชุมครั้งต่อไป 

 ประเด็นท่ี ๒ การจัดเก็บค่าสอบบัญชี ตามมาตรา ๓๒ (๓)  
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า การจัดเก็บค่าสอบบัญชีจะเก็บ
จากหน่วยรับตรวจใดนั้นจะเป็นไปตามมาตรา ๓๒ วรรคสาม ซึ่งเป็นหน่วยรับท่ีได้รับยกเว้นการจัดเก็บ 
เนื่องจากเป็นหน่วยรับตรวจท่ีใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยแท้ แต่นอกจากท่ีกําหนดยกเว้นไว้นั้น            
เป็นหน่วยรับตรวจท่ีมีรายได้ซึ่งนอกเหนือไปจากงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น นอกเหนือจากการตรวจเงิน
แผ่นดินซึ่งภารกิจของ สตง. แล้ว หากให้ สตง. เข้าไปทําหน้าท่ีสอบบัญชีด้วย ก็สามารถท่ีจะเรียกเก็บ                 
ค่าสอบบัญชีได้ โดยจะต้องวางระเบียบขึ้นมากํากับซึ่งก็ขึ้นกับ คตง. ว่าจะไปกําหนดอย่างไรต่อไปว่าจะ
จัดเก็บแค่ไหนเพียงใด หรือไม่จัดเก็บเลยก็ขึ้นอยู่กับ คตง. ท่ีจะเป็นผู้ไปดําเนินการ 
 
 มติท่ีประชุม เกี่ยวกับประเด็นนี้ เนื่องจากมีผู้เสนอคําแปรญัตติเข้ามาด้วย ท่ีประชุมจึง
รอการพิจารณาเพ่ือรับฟังเหตุผลของผู้แปรญัตติ 
 

 ประเด็นท่ี ๓ อํานาจในการสอบบัญชีของ สตง. กับข้อเสนอท่ีจะให้มีข้อยกเว้นเพ่ือ
ไม่ให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทมหาชน 

นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี ได้สอบถาม 
ดังนี้  
 ๑) การท่ีให้รัฐบาลเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของรัฐบาลด้วยกันในมุมมองของ
ชาวต่างชาติจะคิดอย่างไร 
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า โดยหลักบริษัทมหาชนต่าง ๆ 
ท่ีไม่ใช่บริษัทเอกชนโดยแท้ แต่ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และนําเข้าตลาดหลักทรัพย์
เพ่ือเป็นบริษัทมหาชนนั้น เนื่องจากรัฐเป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งซึ่งรัฐนําเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้ลงทุน 
หลักการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินท่ีรับไปจากงบประมาณ และในการตรวจเงนิ
แผ่นดินมีความหมายรวมถึงการสอบบัญชีด้วย เมื่อมีกฎหมายกําหนดให้ สตง. เป็นผู้ทําหน้าท่ีสอบบัญชี 
สตง. ก็สามารถเข้าไปทําหน้าท่ีในส่วนนั้นได้ ซึ่งในบริษัทต่าง ๆ ก็จะมีอยู่ ๒ กรณี คือ กรณีท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ชัดเจนว่าเป็นอํานาจหน้าท่ีของ สตง. กับกรณีท่ีไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้บริษัทนั้นก็อาจจะให้
บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้สอบบัญชี และ สตง. ซึ่งมีหน้าท่ีในการตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องเข้าไปดูรายการ
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สอบบัญชีและสอบทานรับรองการตรวจสอบได้ ดังนั้น เหตุท่ีรัฐบาลต้องตรวจสอบบริษัทของรัฐบาล            
ก็เนื่องจากบริษัทนั้นยังใช้จ่ายเงินแผ่นดินอยู่นั้นเอง 
 ๒) เกิดความกังวลใจหรือไม่ท่ีหน่วยงานของรัฐตรวจสอบบริษัทของรัฐ และคนในรัฐ
อาจจะให้หน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบไปปรับแก้การรับรองงบการเงินให้บิดเบือนไป 
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า หากจะว่ากันตามหลักเกณฑ์           
จะกระทําเช่นนั้นไม่ได้ เพราะเข้าข่ายลักษณะของการกระทําผิด ซึ่งมีกฎหมายท่ีจะมากํากับควบคุมหรือ
ลงโทษการกระทําของผู้นั้นได้อยู่แล้ว ถือเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ๓) ทราบหรือไม่ว่าในบางประเทศจะให้ สตง. ตรวจสอบเฉพาะการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินเท่าน้ัน ไม่รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทหรือรัฐวิสาหกิจดังกล่าว 
 นายธนาวัฒน์  สังข์ทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า การสอบบัญชีหรือการตรวจเงิน
แผ่นดินนั้นมีได้หลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่งก็คือการตรวจเฉพาะท่ีเป็นเงินแผ่นดินโดยแท้ ส่วนท่ีไม่เกีย่วขอ้ง
ก็ให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาตรวจแทน และก็รูปแบบท่ีประเทศไทยใช้ก็คือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เข้าตรวจ             
ซึ่งถ้ามีกฎหมายบังคับว่าต้องให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีก็ต้องดําเนินการไปตามนั้น แต่ถ้าไม่มีกฎหมาย
บังคับ หน่วยงานอ่ืนก็สามารถเข้าสอบบัญชีได้ แล้วหน่วยงานของรัฐหรือ สตง. ไปเป็นผู้สอบทาน หรือ             
จะเป็นรูปแบบของหน่วยงานอิสระท่ีรัฐมอบอํานาจให้เป็นผู้เข้าไปตรวจสอบก็มีเช่นกัน 
 
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี เรียนว่า            
ท่ีสอบถามข้างต้นก็เพ่ือวัตถุประสงค์ท่ีจะให้มีการแยกระหว่างการตรวจเงินแผ่นดินกับการสอบบัญชีออก
จากกัน เพราะประเทศท่ีสําคัญหลาย ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน อังกฤษ หรือญี่ปุ่น ก็ยังใช้วิธีแยก            
การตรวจ 
  ประการต่อมา คือ รัฐวิสาหกิจท่ัวไปหากจะให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชีไม่ติดใจ แต่ถ้าเป็น
รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดทุนและมีผู้ลงทุนท่ัวโลกก็อาจเกิดข้อกังวลได้ว่า 
ผู้สอบบัญชีรัฐบาลสอบบัญชีบริษัทรัฐบาลด้วยกันเอง ซึ่งอาจกระทบต่อความไว้วางใจ และโดยหลักสากล
จะไม่ค่อยดําเนินการด้วยวิธีนี้ ซึ่งล่าสุดธนาคารโลกได้เข้ามาตรวจสอบและได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นนี้ไว้
และองค์กรทางบัญชีสากลก็ได้ให้หลักการไว้เช่นกันว่าจะต้องให้มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ              
ซึ่งประเทศอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี หรือสหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักการนี้เช่นกัน 
  ในเรื่องสําคัญต่อมา คือ หากงบการเงินถูกเผยแพร่ออกไปยังต่างประเทศ แล้วผู้ลงทุน 
พบเห็นข้อบกพร่องผิดพลาด และมีการฟ้องร้องต่อ สตง. ประเทศไทย จะมีการเตรียมการรับมืออย่างไร 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ สอบถามว่า การ
รับรองงบดุลกับการสอบบัญชีเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ 
  นายประสัณห์  เช้ือพานิช ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ เรียนว่า การสอบบัญชีคือการตรวจสอบ
รายละเอียดท้ังหมด เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วจะต้องทําความเห็นว่างบการเงินท่ีทําการตรวจสอบบัญชีนั้น
ถูกต้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการบัญชีหรือไม่อย่างไร ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักของผู้สอบ
บัญชี 
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  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวว่า โดยสรุปก็คือ 
เป็นส่วนเดียวกัน เพียงแต่ว่าการสอบบัญชีก็คือการเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดท้ังหมด ส่วนการรับรอง
งบดุลก็คือความเห็นท่ีได้จากการสอบบัญชี 
  นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ เรียนว่า ในเรื่องการสอบบัญชี โดยผู้สอบ
บัญชีหรือผู้รับรองงบการเงิน ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชีก็รับรองไว้ว่ามี ๒ ประเภท คือ ผู้สอบบัญชี  
ท่ีจดทะเบียนกับการสภาวิชาชีพบัญชี และผู้สอบบัญชีท่ีมีกฎหมายกําหนดให้สามารถสอบบัญชีได้ เช่น 
สตง. เป็นต้น ดังนั้น โดยกฎหมายสามารถทําได้ 
  ส่วนข้อกังวลในเรื่องความเป็นอิสระนั้น ปัจจุบันเป็นมีฐานะเป็นองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรีเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นจึงได้มีการแยกออกจากฝ่ายบริหารโดยชัดเจน 
  สําหรับเรื่องมาตรฐานการสอบบัญชี สตง. มีมาตรฐานไม่ต่ําไปกว่าสภาวิชาชีพบัญชี และ
ในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกําหนดให้ต้องยึดโยงไปถึงมาตรฐานสากลซึ่งมี           
ทุกระดับช้ันของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ท่ี สตง. จะต้องถือปฏิบัติตาม 
  ส่วนเรื่องการสอบบัญชี ถ้าหากเป็นองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ สตง. ก็ไม่ได้บังคับว่า
จะต้องใช้ผู้สอบบัญชีของ สตง. ก็สามารถใช้ผู้สอบบัญชีจากภายนอกได้ แต่ถ้าหากมีกฎหมายบังคับว่า
จะต้องให้ สตง. เป็นผู้สอบบัญชี สตง. ก็ต้องเข้าไปทําตามหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด 
 
 มติท่ีประชุม เกี่ยวกับประเด็นนี้ ท่ีประชุมได้ขอให้ยกไปพิจารณาต่อในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
 ท่ีประชุมมีมตินัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒  
 
 เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได้กล่าวขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญ ท่ีปรึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม           
ทุกท่าน แล้วกล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 
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