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บันทึกการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพิจารณาร�างพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญว�าด�วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. ....   
สภานิติบัญญัติแห�งชาต ิ

ครั้งท่ี ๑๕ 
วันจันทร-ท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห�องประชุมรับรอง ๓๑๐ ช้ัน ๓ อาคารรฐัสภา ๒ 

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

  

กรรมาธิการวิสามัญผู�มาประชุม ดังนี้ 
 ๑. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ4กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 ๒. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ9 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีหนึ่ง 
 ๓. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีสาม 
 ๔. นายวรพล  โสคติยานุรักษ9 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี 
 ๕. พลเรือเอก วีระพันธ9  สุขก=อน เลขานุการ 

 ๖. นายกล=านรงค9  จันทิก กรรมาธิการและประธานท่ีปรึกษา 
 ๗. พลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร กรรมาธิการวิสามัญและท่ีปรึกษา 
 ๘. นายธานี  อ�อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๙. ศาสตราจารย9กิตติคุณภิรมย9  กมลรัตนกุล กรรมาธิการวิสามัญ 

 ๑๐. นายฉัตรชัย  ปAยะสมบัติกุล กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๑. นายวิทวัส  บุญญสถิตย9 กรรมาธิการวิสามัญ 
๑๒. นายสมพล  พันธุ9มณี กรรมาธิการวิสามัญ 

 ๑๓. นายสาธิต  ชาญเชาวน9กุล กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๔. พลเอก อุทิศ  สุนทร กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๕. พลเรือเอก ทวีชัย  บุญอนันต9 กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๖. นายปAยพันธุ9  นิมมานเหมินท9 กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๗. นายธิติพันธุ9  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๘. นายนรชิต  สิงหเสนี กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๑๙. นายธนาวัฒน9  สังข9ทอง กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๐. นายพิศิษฐ9  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๑. นายรณภพ  ป4ทมะดิษ กรรมาธิการวิสามัญ 
 ๒๒. นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ 
 

กรรมาธิการวิสามัญผู�ไม�มาประชุม ดังนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย9นิสดารก9  เวชยานนท9 (ลาการประชุม) 
 ๒. นายเจตน9  ศิรธรานนท9 (ลาการประชุม) 
 ๓. นายสีมา  สีมานันท9 (ลาการประชุม) 
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 ๔. พลเอก รังสาทย9  แช�มเช้ือ (ลาการประชุม) 
 ๕. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ (ลาการประชุม) 
 ๖. นายปรีชา  วัชราภัย (ลาการประชุม) 
 ๗. รองศาสตราจารย9ชูศักดิ์  ล่ิมสกุล (ลาการประชุม)  
 ๘. นายอนุวัฒน9  เมธีวิบูลวุฒิ (ลาการประชุม) 
 
ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ผู�เข�าร�วมประชุม คือ 
 - นายธวัชชัย  เกียรติกวานกุล 
 
ผู�เข�าร�วมประชุม ดังนี้ 

สํานักงานการตรวจเงินแผ�นดิน 
  ๑. นายภัทรวิทย9  อบสุวรรณ ผู=อํานวยการกลุ�มงานพัฒนากฎหมาย 
  ๒. นางเจนสิรินทร9  คงปาน ผู=อํานวยการกอง 
    คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
  ๓. นายศุภกิจ  มีอุไร นักวิชาการตรวจเงินแผ�นดินชํานาญการ 
 
 สํานักนายกรัฐมนตรี 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  - นายภาคภูมิ  รุจิขจรเดช นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 
 

ฝ:ายเลขานุการคณะกรรมการร�างรัฐธรรมนูญ 
 - นางสาวฐิติพร  วิชัยธนพัฒน9 ผู=ชํานาญการ กรธ. 

  - นางสาวนันท9ณภัส  บางต�าย นิติกรชํานาญการ  
  สํานักงานเลขาธิการสภาผู=แทนราษฎร 
 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 - นายกฤษณะ  ยอดสุวรรณ9 นิติกรปฏิบัติการ 
   กลุ�มงานสรรหาและแต�งตั้ง 

 
 ผู�ช�วยเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คือ 
 - นายสุริยา  อุ�นคํา นิติกรชํานาญการ 
   กลุ�มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๔  
   สํานักกรรมาธิการ ๒ 
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เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

  เมื่อคณะกรรมาธิการมาครบองค9ประชุม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ4กผลงาม ประธาน
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=กล�าวเปAดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ�งต�อท่ีประชุม  
  ในการประชุมวันนี้ ฝMายเลขานุการได=จัดทําสรุปคําแปรญัตติ พร=อมประเด็นเหตุผลเพ่ือให=
คณะกรรมาธิการวิสามัญได=พิจารณาเสร็จเรียบร=อยแล=ว หลังจากนั้นจะได=มีการทบทวนมาตราท่ีค=าง
พิจารณาซึ่งมีท้ังหมดจํานวน ๔ มาตรา และท=ายท่ีสุดจะพิจารณาข=อสังเกตของคณะกรรมาธิการพร=อม
รายงาน ซึ่งหากเปOนไปตามแผนงานท่ีวางไว=ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด=วยการตรวจเงิน
แผ�นดิน พ.ศ. .... จะบรรจุเข=าระเบียบวาระ ๒ และวาระท่ี ๓ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม  

  ฝMายเลขานุการขออนุญาตเล่ือนการรับรองบันทึกการประชุม 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุญาต 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 - ไม�มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ พิจารณาเหตุผลของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งชาติผู�เสนอคําแปรญัตติ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได=พิจารณาทบทวนคําแปรญัตติ ประเด็นพร=อมเหตุผลร�าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด=วยการตรวจเงินแผ�นดิน พ.ศ. .... ก�อนเสนอต�อสภานิติบัญญัติ 
ดังนี้ 

 พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ผู�แปรญัตติ  

 มาตรา ๗ ตัดความในวรรคสามออกท้ังหมด 
 (ประเด็น อํานาจผู�ว�าการในการไต�สวนเบื้องต�น เจ�าหน�าท่ี ป.ป.ช.) 

 คณะกรรมาธิการแก=ไขแล=ว ผู=แปรญัตติพอใจ 

 มาตรา ๒๗ ขอเพ่ิมความเปOน (๕/๑) ในวรรคหนึ่ง ดังนี้ 
 “(๕/๑) เปOนผู=แถลงช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานต�อรัฐสภาตามมาตรา ๕๘ (๖)” 
 (ประเด็น หน�าท่ีและอํานาจของ คตง.) 

 มาตรา ๕๓ ขอเพ่ิมความเปOน (๕) ของมาตรา ๕๓ ดังนี้ 
 “(๕) เปOนผู=แถลงช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานต�อรัฐสภาตามมาตรา ๕๘ (๖)” 
 (ประเด็น หน�าท่ีและอํานาจของผู�ว�าการ) 
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 พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=สอบถามท่ีประชุมว�า
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท่ีผ�านสภาหรือท่ีกําลังพิจารณาอยู�มีฉบับใดบ=างท่ีให=คณะกรรมการ
หรือเลขาธิการต=องมาช้ีแจงกับสภาเหมือนกับประเด็นท่ีผู=แปรญัตติเสนอ 
 นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า หลักการในเรื่องนี้ใน
การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเสนอต�อรัฐสภาก็เปOนไปตามกฎหมายป4จจุบันท่ีกําหนดให=ต=องมีการ
รายงานท่ีไม�ได=มีการกําหนดตัวผู=ท่ีต=องแถลงต�อรัฐสภา ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีผ�านมา เช�น 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด=วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กําหนดให=คณะกรรมการการ
เลือกตั้งมีอํานาจในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปSเสนอต�อรัฐสภาซึ่งไม�ได=กําหนดหน=าท่ีของผู=ท่ี
จะต=องแถลงต�อรัฐสภาแต�อย�างใด 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=สรุปว�า                
ร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีประเด็นเหมือนร�างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ฉบับท่ีผ�านๆมา ถ=าตัดประเด็นในเรื่องของความเหมือนหรือความแตกต�างตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนตามท่ีผู=แปรญัตติเสนอในเหตุผลอ่ืนท่ี
คณะกรรมาธิการวิสามัญไม�เห็นด=วยกับผู=แปรญัตติมีหรือไม� 
  นายนรชิต  สิงหเสนี กรรมาธิการวิสามัญ ได=แสดงความเห็นว�า ในส�วนของ กรธ.                
มีวัตถุประสงค9 คือการช้ีแจงขององค9กรอิสระต�างๆให=มีวิจารณญาณว�าจะส�งใครมาระดับไหนได= แต�
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด=วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ มีการระบุว�า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติต=องเปOนผู=มาช้ีแจงรายงานประจําปS แต�ในส�วนของ สตง.  
ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ ประกอบด=วย คตง.และผู=ว�าการ ดังนั้น จึงเปOนลักษณะท่ีชัดเจนว�าเปOนอํานาจของ
ผู=ว�าการ 
  นางสาวอัลจนา  พ่ึงเย็น กรรมาธิการวิสามัญ ได=ช้ีแจงว�า เข=าใจว�าคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห�งชาติได=กําหนดให=คณะกรรมการเปOนผู=แถลง ส�วนกรณีผู=ตรวจการแผ�นดินจะมีการเขียนให=มีการ
แถลงรายงานประจําปSต�อสภาด=วยเช�นกัน  
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=ช้ีแจงว�า ผู=ตรวจการแผ�นดินเปOนเรื่องต�อ
เนื่องมาจากผู=ตรวจการแผ�นดินของรัฐสภาซึ่งต=องรายงานผลไปท้ังฝMายบริหารและรัฐสภาเพ่ือติดตามผล
การปฏิบัติงาน ส�วนกรณีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติซึ่งมีท้ังการออกกฎหมายและการ
บริหารจึงทําให=มีการทํารายงานเพ่ือประเมินสถานการณ9ต�อคณะรัฐมนตรีและสภาผู=แทนราษฎรในการท่ี
จะติดตามตรวจสอบ สําหรับเรื่องของการตรวจเงินแผ�นดินเปOนเรื่องของการบริหารเปOนหลัก ฉะนั้นในการ
เสนอรายงาน คตง.ต=องพิจารณาให=ความเห็นชอบอยู�แล=วว�าเปOนไปตามหลักเกณฑ9หรือไม� ซึ่งเมื่อมีการไป
แถลงต�อรัฐสภา กรรมการตรวจเงินแผ�นดินและผู=ว�าการก็จะเปOนผู=ไปแถลงต�อรัฐสภา 
 

มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
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- ๕ -

  มาตรา ๖๗ ขอตัดวรรคสองของมาตรา ๖๗ ออก ดังนี้ 
 มาตรา ๖๗   ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
 ในกรณีท่ีผู�วาการเห็นวางบประมาณรายจายท่ีได�รับการจัดสรรให�ไมเพียงพอ ให�ผู�วา
การโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอคําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณของสภาผู�แทนราษฎรได�โดยตรง 
 ....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 (ประเดน็สิทธิในการขอแปรญัตติต�อคณะกรรมาธกิารงบประมาณโดยตรง) 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติยืนยันตามร�างเดิม 
 
  มาตรา ๑๑๓/๑ ขอเพ่ิมความเปOนมาตรา ๑๑๓/๑ ดังนี้ 
  “มาตรา ๑๑๓/๑ ในวาระเริ่มแรกให=คณะกรรมการดําเนินการวางนโยบายการตรวจเงิน
แผ�นดินตามมาตรา ๒๗ (๑) และกําหนดเกณฑ9มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ�นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) 
ให=แล=วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช=บังคับ” 
 (ประเดน็ คตง.จะต�องวางนโยบายและหลักเกณฑ0มาตรฐานให�แล�วเสร็จภายใน ๖๐ วนั) 
 นายปCยพันธุ-  นิมมานเหมินท- กรรมาธิการวิสามัญ ได=แสดงความเห็นว�า การกําหนด
ระยะเวลาให= คตง. ต=องวางนโยบายและหลักเกณฑ9มาตรฐานให=แล=วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นั้นอาจจะ
ก�อให=เกิดป4ญหาในทางปฏิบัติเนื่องจาก คตง.ต=องมีภาระหน=าท่ีในการดําเนินการหลายประการ 
 
 มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญมีมติยืนยันตามร�างเดมิ 
 
 พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ- ผู�แปรญัตต ิ
 มาตรา ๒๗ ขอเพ่ิมความเปDน (๕/๑) ในวรรคหน่ึง ดงันี ้
 “(๕/๑) เปOนผู=ชีแ้จงประกอบการเสนอรายงานต�อรัฐสภาตามมาตรา ๕๘ (๖)” 
  (ประเด็น หน�าท่ีและอํานาจของ คตง.) เนื่องจากเปOนประเด็นเดียวกันกับ พลเรือเอก  
ธนาธร  ขจิตสุวรรณ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงรอการพิจารณาไว=ก�อน 
 
  มติท่ีประชุม รอการพิจารณา 
 
  นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ผู�แปรญัตติ 
  มาตรา ๕๔/๑ ขอแปรญัตติเพ่ิมความเปOนมาตรา ๕๔/๑ ดังนี้ 
  “มาตรา ๕๔/๑ การใช=หน=าท่ีและอํานาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นั้น ห=ามมิให= 
ผู=ว�าการหรือเจ=าหน=าท่ีท่ีผู=ว�าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค�าใช=จ�ายจากหน�วยรับ
ตรวจอันเปOนการขัดกันแห�งผลประโยชน9” 
  (ประเด็น การจัดเก็บค�าสอบบัญชีอาจเป5นการขัดกันแห�งผลประโยชน0) 
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- ๖ -

  เหตุผลในการขอแปรญัตติ 
  ๑. การตรวจเงินแผ�นดินเปOนหน=าท่ีและอํานาจของผู=ว�าการตรวจเงินแผ�นดินตาม
รัฐธรรมนูญอยู�แล=ว โดยจะต=องปฏิบัติหน=าท่ีด=วยความเปOนกลางและมีความเปOนอิสระ อีกท้ังยังเปOนการใช=
อํานาจกึ่งตุลาการรวบรวมพยานหลักฐานและวินิจฉัยส�งไปยังหน�วยงานท่ีเกี่ยวข=อง เช�น ป.ป.ช. 
ดําเนินการต�อไป 
  ๒. ว�าด=วย “หลักความเปOนกลาง” เช�น ห=ามผู=พิพากษาพิพากษาอรรถคดีท่ีตนมีประโยชน9 
ได=เสีย หรือในทางปกครองก็ห=ามเจ=าหน=าท่ีท่ีมีส�วนได=เสียเข=าไปมีส�วนในการลงมติ ดังนั้น สตง.ก็ควรนํา
หลักความเปOนกลางมาใช=เช�นกัน 
  ๓. หาก สตง. เรียกเก็บค�าสอบบัญชีได=ก็จะขัดกันแห�งผลประโยชน9 เพราะองค9กรเดียวกัน
ทําหน=าท่ีท้ังสอบบัญชีโดยเรียกเก็บค�าใช=จ�ายและทําหน=าท่ีตรวจเงินแผ�นดิน 
  ๔. เปOนการเบียดบังสรรพกําลังของตนเองจากการปฏิบัติหน=าท่ีหลัก  
  ๕. เปOนแรงจูงใจให= สตง. มาทําการสอบบัญชีมากกว�างานหลัก 
  ๖. เมื่อตนเองเปOนผู=สอบบัญชีพร=อมเรียกค�าใช=จ�าย เมื่อถึงคราวต=องเข=าตรวจเงินแผ�นดินยัง
หน�วยรับตรวจนั้นก็อาจจะตรวจสอบน=อยลงหรือไม�ตรวจสอบเลย ด=วยอาจเปOนเพราะเกรงใจท่ีหน�วยรับ
ตรวจเสียค�าสอบบัญชีให=แล=ว 
  นายพิศิษฐ-  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนต�อท่ีประชุมว�า ประวัติของการ
เรียกเก็บบัญชีของ สตง. มีท่ีมาดังนี้ เนื่องจากแต�เดิมการตรวจบัญชีของส�วนราชการ(รัฐวิสาหกิจ)จะให=
เอกชนเข=ามาดําเนินการและมีค�าใช=จ�าย แต�เมื่อได=มีการมอบหมายให= สตง.เปOนผู=ดําเนินการและ สตง.ต=อง
ใช=อัตรากําลังเข=ามาเสริมในการทําภารกิจนี้จึงต=องมีการคิดค�าใช=จ�ายเพ่ือความเปOนธรรมในเรื่องของการ
บริหารและเปOนการสะท=อนค�าใช=จ�ายท่ีแท=จริง เพราะฉะนั้น เรื่องของการเก็บเงินจึงเปOนระบบท่ีเปOนมา
อย�างยาวนานแล=ว ถ=าภายหลังไม�มีการเรียกเก็บเงินก็จะเปOนส่ิงผิดปกติ โดยรายได=ท่ีเกิดจากการสอบบัญชี
นั้น สตง.จะนําไปใช=ดําเนินการสองส�วนได=แก� ๑) การจ=างบุคลากร (ลูกจ=างสมทบในการสอบบัญชี) และ 
๒) การพัฒนาบุคลากร ดังนั้น หากภายหลังไม�มีการเก็บค�าสอบบัญชีแล=วในส�วนของบุคลากรท่ีเคยจ=าง
เพ่ือการสอบบัญชี สตง.จะต=องมีการตั้งงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือจ=างบุคลากร 
  นายวรพล  โสคติยานุรักษ- รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนท่ีส่ี ได=นําเรียนต�อท่ี
ประชุมว�า ในหลายประเทศได=มีการแยกให=ผู=ตรวจบัญชีหรือรับรองงบประมาณเปOนหน�วยงานราชการอีก
หน�วยหนึ่ง และหน�วยงานท่ีทําหน=าท่ีตรวจเงินแผ�นดินก็เปOนอีกหน�วยงานหนึ่งแยกจากกัน และหากหน�วย
รับตรวจเปOนหน�วยราชการ แต�หากเปOนรัฐวิสาหกิจท่ีมีรายได=ก็จะคิดค�าธรรมเนียม เนื่องจากหน�วยงาน
ผู=ตรวจบัญชีก็มีหน=าท่ีรวบรวมรับรองงบบัญชีรายรับ – รายจ�าย ส�วนอีกหน�วยงานหนึ่งท่ีทําหน=าท่ีเปOน 
สตง. ก็ตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพว�าใช=ตามงบประมาณหรือไม� และยังมีหน=าท่ีตรวจทานงบประมาณท่ีได=
มีการรับรองบัญชีแล=ว 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=ตั้งข=อสังเกตว�า 
ท่ีผ�านมา เคยมีกรณีท่ี สตง. เคยตรวจบัญชีแล=วมีการตรวจซ้ําและพบว�ามีการตรวจไม�เรียบร=อยหรือไม�  
ซึ่งหากมีการตรวจพบว�าไม�เรียบร=อยก็จะมีลักษณะเปOนการขัดกันระหว�างผลประโยชน9 
 

มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
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- ๗ -

  มาตรา ๑๐๘ ขอเพ่ิมความเปDนวรรคสามของมาตรา ๑๐๘ ดังนี้ 
  “ในวาระเริ่มแรก ให=คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินดําเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอ
ช่ือผู=ว�าการตรวจเงินแผ�นดินท่ีมีอายุไม�ต่ํากว�าส่ีสิบห=าปSแต�ไม�เกินหกสิบห=าปS” 
   (ประเด็น วาระเริ่มแรกให� คตง. สรรหาผู�ว�าการจากผู�ท่ีมีอายุไม�ต่ํากว�า ๔๕ ป9และไม�เกิน 
๖๕ ป9) 
  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=สอบถามว�า  
การจํากัดอายุของผู=ว�าการตามท่ีผู=แปรญัตติเสนอนั้น ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม� 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=ตอบข=อช้ีแจงว�า การจํากัดอายุของ 
ผู=ว�าการเปOนการตัดสิทธิของบุคคลจึงเปOนการขัดรัฐธรรมนูญ 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  ศาสตราจารย-สมคิด  เลิศไพฑูรย- ผู�แปรญัตติ 
  (ประเด็นท่ี ๑ การจัดเก็บค�าสอบบัญชี) 
  เหตุผล การสอบบัญชีกับการตรวจบัญชี(ตรวจเงินแผ�นดิน)นั้น เปOนคนละภารกิจกัน  
ซึ่งภารกิจหลักของ สตง. คือ ภารกิจด=านการตรวจบัญชีไม�ใช�การสอบบัญชี 
 
  มาตรา ๓๒ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความใน (๓) ในวรรคหน่ึงของมาตรา ๓๒ ดังนี้ 
  “(๓) การจัดเก็บคาสอบบัญชีจากหนวยรับตรวจ และค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงาน”   
 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า การสอบบัญชีนั้นถือ
เปOนส�วนหนึ่งของการตรวจเงินแผ�นดิน ซึ่งการสอบบัญชีนั้นจะเปOนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงต=องเรียกเก็บค�าใช=จ�ายในการสอบบัญชีว�า “ค�าสอบบัญชี” ซึ่งเปOนไปตามกฎหมาย
ดังกล�าว จึงไม�สามารถใช=ถ=อยคําอ่ืนแทนได= 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  มาตรา ๕๔/๑ ขอเพ่ิมความในมาตรา ๕๔/๑ ดังนี้ 
  “มาตรา ๕๔/๑ การใช=หน=าท่ีและอํานาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นั้น ห=ามมิให=ผู=ว�า
การหรือเจ=าหน=าท่ีท่ีผู=ว�าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค�าใช=จ�ายจากหน�วยรับตรวจอัน
เปOนการขัดกันแห�งผลประโยชน9” 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม  
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- ๘ -

  มาตรา ๗๘ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความใน (๒) ของมาตรา ๗๘ ดังนี้ 
  (๒) รายได=จากคาสอบบัญชีจากหนวยรับตรวจและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  (ประเด็นท่ี ๒ กําหนดให�ผู�ว�าการต�องหารือไปยังหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ หากสงสัยในเรื่อง
ขอบเขตอํานาจหน�าท่ี กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ ฯลฯ) 
 
  มาตรา ๕๖/๑ ขอแปรญัตติเพ่ิมความเปDนมาตรา ๕๖/๑ ดังนี้ 
  “มาตรา ๕๖/๑ ในการใช=อํานาจตรวจเงินแผ�นดินของผู=ว�าการ หากมีข=อสงสัยเกี่ยวกับ
ขอบเขตอํานาจหน=าท่ีและอํานาจ หรือการปฏิบัติให=เปOนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข=อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของหน�วยรับตรวจ ให=ผู=ว�าการหารือไปยังหน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ ผู=บังคับบัญชา ผู=กํากับดูแล หรือคณะกรรมการกฤษฎีกา แล=วแต�กรณี หากหน�วยงานดังกล�าว
ตอบข=อหารือมาเปOนประการใดให=ผู=ว�าการยึดถือคําตอบข=อหารือนั้น เพ่ือใช=เปOนหลักในการตรวจสอบใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข=องกับข=อหารือดังกล�าวต�อไป” 
 
  นายธานี  อ�อนละเอียด กรรมาธิการวิสามัญ เสนอต�อท่ีประชุมว�า สตง.ควรมีการวาง
หลักเกณฑ9ให=เข=าองค9ประกอบ ๓ ประการ คือ ๑) การแก=ไขป4ญหาเรื่องการขัดกันระหว�างผลประโยชน9 
๒) เรื่องความโปร�งใส ๓) การถ�วงดุลอํานาจ 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า การท่ีผู=แปรญัตติ
เสนอคําขอแก=ไขกฎหมายมานี้อยู�บนพ้ืนฐานของสถานการณ9ป4จจุบัน ซึ่งมีประเด็นป4ญหาอยู�ในเรื่องของ
การเข=าไปตรวจสอบ การกําหนดหลักเกณฑ9 การโต=แย=งของหน�วยรับตรวจหรือมีข=อสังเกตใดได=บ=าง ทําให=
เกิดประเด็นป4ญหาระหว�างหน�วยรับตรวจกับ สตง. โดยเฉพาะองค9กรปกครองส�วนท=องถิ่นเกิดป4ญหามาก
ท่ีสุด ซึ่งการแก=ป4ญหาโดยการทําหนังสือหารือไปยังหน�วยงานท่ีเกี่ยวข=อง ส�วนการยึดถือหรืออ=างอิงตาม
หนังสือเวียนนั้นไม�สามารถใช=บังคับได=เนื่องจากหนังสือเวียนไม�ใช�กฎหมาย แต�ร�างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ กรธ.ได=เขียนโครงสร=างใหม�โดยให=หน�วยรับตรวจเข=ามาร�วมแสดงความเห็นได=
หากเห็นว�าการเข=าตรวจไม�เปOนไปตามหลักเกณฑ9มาตรฐาน และถ=าเห็นว�าไม�เปOนไปตามหลักเกณฑ9
มาตรฐาน คตง.สามารถมาดําเนินการช้ีขาดได= รวมไปถึงกรณีเห็นว�าการตรวจสอบของผู=ว�าการไม�ถูกต=อง
จะเสนอขอให=มีการแก=ไขกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข=องกันได= ดังนั้น จะเห็นว�า กรธ. ได=วางขั้นตอนการปฏิบัตขิอง 
สตง.ไว=ชัดเจนแล=ว หากจะเกิดกรณีตามร�างมาตรา ๕๖ ก็อาจจะมีได=แต�ไม�มาก (กรณีองค9กรปกครองส�วน
ท=องถิ่นจัดงานเทศกาลและ สตง.เข=าตรวจพบว�าเบิกจ�ายการใช=เงินผิดระเบียบ) 
   นายสาธิต  ชาญเชาวน-กุล กรรมาธิการวิสามัญ ได=สอบถามกรณีหากเจ=าหน=าท่ี สตง.  
ได=ดําเนินการสอบบัญชีหน�วยงานและได=มีการรับรองบัญชีถูกต=องแล=ว ต�อมาภายหลังมีการสอบบัญชี 
อีกครั้งและพบว�าการสอบบัญชีมีความผิดพลาดขึ้น เจ=าหน=าท่ีผู=สอบบัญชีจะต=องรับผิดในกรณีดังกล�าว
หรือไม�อย�างไร สําหรับเจ=าหน=าท่ีผู=สอบบัญชีและเจ=าหน=าท่ีผู=ตรวจบัญชีซึ่งทาง สตง.ช้ีแจงว�าเปOนบุคคล 
คนละกลุ�มกัน แต�เมื่อมีการโยกย=ายตําแหน�งหรือหน=าท่ีก็อาจทําให=เจ=าหน=าท่ีผู=รับรองบัญชีและตรวจสอบ
บัญชีเปOนบุคคลคนเดียวกันได= 
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- ๙ -

  นายพิศิษฐ-  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนต�อท่ีประชุมว�า ถ=าความผิด 
ท่ีเกิดขึ้นอยู�ในกรอบภาระความรับผิดชอบของเจ=าหน=าท่ีผู=นั้นจะต=องรับผิดต�อความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม เนื่องจากประเด็นดังกล�าวมีการตั้งเปOน
ข=อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  (ประเด็นท่ี ๓ ให�หน�วยรับตรวจสามารถทําหนังสือโต�แย�งเกี่ยวกับการใช�อํานาจตรวจสอบ
ไปยังผู�ว�าการได�) 
  
  มาตรา ๙๑/๑  ขอแปรญัตติเพ่ิมความเปDนมาตรา ๙๑/๑ ดังนี้ 
  “มาตรา ๙๑/๑  หากหน�วยรับตรวจเห็นว�าการใช=อํานาจตรวจสอบของผู=ว�าการไม�เปOนไป
ตามหลักเกณฑ9มาตรฐานการตรวจเงินแผ�นดินตามมาตรา ๒๒ (๗) หรือไม�เปOนไปตามมาตรฐานเดียวกันท่ัว
ประเทศ ให=หน�วยรับตรวจ ทําหนังสือโต=แย=งมายังผู=ว�าการเพ่ือขอให=ผู=ว�าการดําเนินการตรวจสอบ  
ให=เปOนไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ�นดินหรือให=เปOนมาตรฐานเดียวกันได=” 
 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวสิามญั ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า กระบวนการตามท่ีได=
มีการอแปรญัตตินั้น ได=มีการเขียนไว=ในร�างมาตรา ๓๕ แล=ว 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  (ประเด็นท่ี ๔ การชดใช�ค�าเสียหายต�องคํานึงถึงหลักความได�สัดส�วน และนํามาตรา ๘ 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฯ มาพิจารณาประกอบด�วย) 
 
  มาตรา ๘๔ ขอแปรญัตติเพ่ิมความวรรคสามของมาตรา ๘๔ ดังนี้ 
  “การแจ=งให=ผู=รับตรวจพิจารณาเพ่ือให=มีการชดใช=ค�าเสียหายตามวรรคสอง ให=ผู=ว�าการ
คํานึงถึงหลักความได=สัดส�วน และนําหลักเกณฑ9การพิจารณาเพ่ือให=มีการชดใช=ค�าเสียหายท่ีกําหนดไว=ใน
มาตรา ๘ แห�งพระราชบัญญตัคิวามรับผิดทางละเมิดของเจ=าหน=าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาประกอบการพิจารณา
ด=วย” 
 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า เปOนหลักท่ัวไปในการ
นํากฎหมายท่ีเกี่ยวข=องมาบังคับใช= เช�น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ พระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดฯ ซึ่งมีการนําหลักความได=สัดส�วนมาใช=อยู�แล=ว ท้ังนี้ หากกฎหมายได=กําหนดให=นํา
เฉพาะเรื่องความรับผิดทางละเมิดมาใช= โดยไม�ได=นํากฎหมายเรื่องอ่ืนๆ มาใช=บังคับด=วยก็จะเปOนการจํากัด
สิทธิในเฉพาะเรื่องความรับผิดทางละเมิดมาพิจารณาเท�านั้น 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
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- ๑๐ -

  นายสมชาย  แสวงการ และ ผู�แปรญัตติ 
  นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ- 
 
  มาตรา ๒๗ ขอเพ่ิมความเปDน (๓/๑) ในวรรคหน่ึง ดังนี้ 
  “(๓/๑) พิจารณาให=ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปS และรายงานระหว�างปS
ของผู=ว�าการและสํานักงานตามหลักเกณฑ9และนโยบายการตรวจเงินแผ�นดินท่ีคณะกรรมการกําหนด” 
  (ประเด็น หน�าท่ีและอํานาจของ คตง.) 
 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�าเรื่องของการทํา
รายงานการปฏิบัติงานท่ีผ�านมานั้น เปOนแค�การเสนอรายงานโดยไม�ต=องมีการเห็นชอบ ดังนั้น  
การพิจารณาให=ความเห็นชอบรายงานจึงเปOนประเด็นการพิจารณาว�าให=ความเห็นชอบในเรื่องอะไร และ
จะมีผลอย�างไรต�อไป ซึ่งประเด็นการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของผู=ว�าการก็ได=มีหารือกันไปแล=ว
โดยท่ีประชุมได=มีมติให=นําประเด็นเรื่องการประเมินผลผู=ว�าการเปOนข=อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  มาตรา ๓๒ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความใน (๑) ในวรรคหน่ึง ของมาตรา ๓๒ ดังนี้ 
  “(๑) การกํากับการตรวจเงินแผ�นดินตามมาตรา ๒๗ (๓) และ (๓/๑)” 
  (ประเด็น หน=าท่ีและอํานาจของ คตง.ในการออกระเบียบ ประกาศ หรือข=อบังคับ) 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  มาตรา ๔๓  ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความในวรรคสอง ของมาตรา ๔๓ ดังนี้ 
 “มาตรา ๔๓ 
........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ในการคัด เ ลือกบุคคล ท่ีสมควรได= รั บการแต� งตั้ ง เปOน ผู= ว� าการตามวรรคหนึ่ ง  
ให=คณะกรรมการพิจารณาถึงความรู=ความสามารถท่ีจะปฏิบัติหน�าท่ีและประสบการณ9ท่ีเกี่ยวข=องกับการ
ตรวจเงินแผ�นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด=านอ่ืนๆ ท่ีเปOน
ประโยชน9ในการตรวจเงินแผ�นดนิเปOนสําคัญ เพ่ือประโยชน9แห�งการนี ้ให=คณะกรรมการใช=วิธีการสัมภาษณ9
หรือให=แสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน=าท่ีและอํานาจของผู=ว�าการ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให=ได=บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งและมีความรู=ความสามารถอย�างแท=จริง” 
  (ประเด็นการคัดเลือกผู�ว�าการแผ�นดิน) 
  นายกล�านรงค-  จันทิก กรรมาธิการและประธานท่ีปรึกษา ได=เสนอต�อท่ีประชุมว�า ตามท่ี
คณะกรรมาธิการวิสามัญเคยได=มีการอภิปรายในประเด็นการคัดเลือกผู=ว�าการโดยเสนอให=มีการตัดวรรค
สองของมาตรา ๔๓ ออกนั้น และ กรธ. จะนําประเด็นดังกล�าวไปหารืออีกครั้งนั้น เห็นว�า หลักเกณฑ9
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คุณสมบัติในการคัดเลือกผู=ว�าการได=มีการกล�าวถึงแล=วในวรรคแรก ดังนั้น จึงไม�มีความจําเปOนในการกล�าว
ซ้ําอีกในวรรคสอง  จึงขอให=คณะกรรมาธิการวิสามัญตัดถ=อยคําในวรรคสองออก 
  นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า กรณีตามวรรคสอง
เปOนการกล�าวถึงหลักเกณฑ9วิธีการในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะดํารงตําแหน�งผู=ว�าการ ซึ่งจะสอดคล=องกับ
มาตรา ๒๔๑ วรรคสามของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีให=ผู=ว�าการต=องเปOนผู=มีความรู=ความสามารถในการตรวจเงิน
แผ�นดิน ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ9แสดงความคิดเห็น ฉะนั้น ถ=าตัดออกวรรคสองออกจะทําให=
กระบวนการ วิธีการคัดเลือกบุคคลขาดหายไป 
  จากนั้นท่ีประชุมได=มีการอภิปรายกันอย�างกว=างขวาง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
จึงให=มีการลงมติในประเด็นว�าจะตัดวรรคสองของมาตรา ๔๓ หรือไม� 
 
  ผลการลงมติ 
  ผู=ลงคะแนนท้ังหมด ๑๗  คน 
  ให=คงไว=ตามร�างเดิม ๕    เสียง 
  เห็นควรตัดวรรคสอง ๙    เสียง 
  งดออกเสียง ๓    เสียง 
 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการเห็นควรให=ตัดวรรคสองของมาตรา ๔๓ ออก โดยมี                
นายธิติพันธุ9  เช้ือบุญชัย และนายธนาวัฒน9  สังข9ทอง กรรมาธิการเสียงข=างน=อย ขอสงวนความเห็น 
 
  มาตรา ๔๗ ขอตัดวรรคสองของมาตรา ๔๗ ดังนี้ 

“มาตรา ๔๗  ให=ผู=ว�าการมีวาระการดาํรงตําแหน�งคราวละหกปS นับแต�วันท่ีพระมหากษัตริย9
ทรงแต�งตั้งและให=ดํารงตําแหน�งได=เพียงวาระเดียว 

ผู�วาการซ่ึงพ�นจากตําแหนงตามวาระต�องปฏิบัติหน�าท่ีตอไป จนกวาผู�วาการซ่ึงได�รับ
แตงตั้งใหมจะเข�ารับหน�าท่ี” 

(ประเดน็ไม�ให�ผู�ว�าการท่ีพ�นจากตําแหน�งรักษาการต�อไป) 
 
นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า การตรวจเงินแผ�นดิน

เปOนการบริการสาธารณะประเภทหนึ่งเพ่ือให=การบริหารราชการแผ�นดินเปOนไปอย�างมีประสิทธิภาพและ
ต�อเนื่อง เมื่อมีการพ=นจากตําแหน�งผู=ว�าการตามวาระในระหว�างนั้นการตรวจเงินแผ�นดินจะต=องดําเนินการ
ต�อเนื่องต�อไป ซึ่งในระหว�างท่ีมีการสรรหาคัดเลือกผู=ว�าการ ผู=ว�าการท่ีพ=นจากตําแหน�งจึงยังคงต=องทํา
หน=าท่ีต�อเนื่องไปจนกว�ากระบวนการสรรหาจะแล=วเสร็จ 

 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
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มาตรา ๔๘ ขอเพ่ิมความเปDนวรรคสอง ของมาตรา ๔๘ ดังนี ้
  “มาตรา ๔๘ ............................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
  ในการปฏิบัติหน=าท่ีตามวรรคหนึ่ง ผู=ว�าการพึงรับฟ4งคําแนะนํา ข=อเสนอแนะ หรือข=อท=วงติง
ของคณะกรรมการ” 

 (ประเดน็ผู�ว�าการพึงรับฟEงคาํแนะนํา ข�อเสนอแนะ หรือข�อท�วงตงิจากสตง.) 
 
นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า ตามมาตรา ๓๒ (๑) 

เรื่องการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการกํากับการตรวจเงินแผ�นดินของผู=ว�าการได=เขียนไว=อยู�แล=วว�าสามารถ
กําหนดเรื่องใดได=บ=าง โดยกําหนดว�าจะมีหลักเกณฑ9อย�างไร ซึ่งตามประเด็นท่ีขอแปรญัตตินั้น คตง. 
สามารถใช=อํานาจตาม ๓๒ (๑) ได=อยู�แล=ว 

 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
 
มาตรา ๕๔ ขอเพ่ิมความเปDน (๑/๑) ของมาตรา ๕๔ ดังนี ้
“(๑/๑) มอบหมายและกํากับให=สํานักงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติงาน

ประจําปSและรายงานระหว�างปSของผู=ว�าการและสํานักงานตามหลักเกณฑ9และนโยบายการตรวจเงิน
แผ�นดินท่ีคณะกรรมการกําหนด เพ่ือให=คณะกรรมการให=ความเห็นชอบ” 

(ประเดน็การเสนอรายงานประจําป9/ระหว�างป9ให� คตง.เห็นชอบ) 
 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
 
มาตรา ๕๔/๑ ขอแปรญัตติเพ่ิมความเปDนมาตรา ๕๔/๑ ดงันี ้
“มาตรา ๕๔/๑ การใช=หน=าท่ีและอํานาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นั้น ห=ามมิให=ผู=ว�า

การหรือเจ=าหน=าท่ีท่ีผู=ว�าการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยไม�มีการเรียกค�าใช=จ�ายหน�วยรับตรวจเปOน
การขัดกันแห�งผลประโยชน9” 

(ประเดน็การจัดเก็บค�าสอบบัญชีอาจเป5นการขัดกันแห�งผลประโยชน0) 
 
พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=สอบถามท่ีประชุมว�า 

เคยมีสถิติหรือเหตุการณ9ท่ี สตง.ไปรับรองบุคคลและภายหลังมีบริษัทเอกชนมาตรวจซ้ําและพบว�า สตง. 
ได=รับรองบัญชีผิดพลาดหรือไม� 

นายธวัชชัย  เกียรติกวานกุล ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ ได=นําเรียนต�อท่ีประชุมว�า กรณีท่ีผู=สอบ
บัญชีเอกชนเข=ามาตรวจแล=วพบว�า สตง. ทําผิดท่ีผ�านมายังไม�เคยพบ แต�พบความผิดในกรณีอื่นเช�น บริษัท
รับยอมรับว�าได=ดําเนินการทํางบการเงินผิดและ สตง.ได=รับรองมาตลอด และกรณีท่ีสํานักงาน กลต.ตรวจ
พบและขอให=บริษัทแก=ไขงบการเงินและให= สตง. เซ็นรับรองงบการเงินใหม� โดยท่ี กลต.ตรวจพบความผิด
เพียง ๒ ครั้งในรอบ ๑๐ ปSโดยครั้งแรกเปOนเรื่องของบัญชีพ้ืนฐาน ส�วนครั้งท่ี ๒ เปOนเรื่องของการใช=
ดุลพินิจ โดยรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ มีนิยามไว=ชัดเจนว�าต=องถือหุ=นเกินกว�า
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ร=อยละห=าสิบ แต�ในแง�มาตรฐานการบัญชีจะไม�ได=ตัดท่ีจํานวนการถือหุ=นเกินกว�าร=อยละห=าสิบหรือไม�  
แต�จะพิจารณาถึงอํานาจควบคุมบริษัทแม=มีหุ=นเพียงร=อยละส่ีสิบห=าแต�หากมีอํานาจควบคุมบริษัทก็ต=องนํา
งบการเงินมารวมกับบริษัทแม�ด=วย 

นายสาธิต  ชาญเชาวน-กุล กรรมาธิการวิสามัญ ได=สอบถามท่ีประชุมว�า ในกรณีการตรวจ
งบบัญชีของบริษัทมหาชนขนาดใหญ�แล=ว โดยหลักการแล=วต=องมีการตรวจบัญชีของบริษัทลูกของบริษัท
มหาชนนั้นหรือไม� 

นายพิศิษฐ-  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนต�อท่ีประชุมว�า ในกรณีท่ีบริษัท
ลูกตั้งอยู�ในประเทศไทย สตง.จะดําเนินการตรวจท้ังหมด แต�ถ=าบริษัทลูกตั้งอยู�ในต�างประเทศ สตง. 
ก็ไม�สามารถเข=าตรวจได= แต�เมื่อได=มีการตรวจโดยบริษัทเอกชนแล=ว สตง.จะสอบทานอีกช้ันหนึ่ง 

 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
 
มาตรา ๕๘ ขอเพ่ิมความใน (๖) ของมาตรา ๕๘ ดังนี้ 
“มาตรา ๕๘  สํานักงานมีหน=าท่ีและอํานาจ ดังต�อไปนี ้
(๑) ....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 (๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปSและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว�างปS  

เสนอต�อคณะกรรมการเพ่ือให=คําแนะนํา ข=อเสนอแนะ หรือข=อท=วงติง และพิจารณาเห็นชอบก�อนเสนอ
สภาผู=แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ” 

 
เหตุผล เพ่ือให=สอดคล=องกับการแปรญัตติในมาตรา ๒๗ ซึ่งขอเพ่ิม (๓/๑) และมาตรา ๕๔ 

ท่ีขอเพ่ิม (๑/๑) ไว= 
 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 
 
มาตรา ๗๖ ขอแก�ไขเพ่ิมเตมิความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๗๖ ดงันี ้
“มาตรา ๗๖  ให=สํานักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปSเสนอต�อสภาผู=แทนราษฎร 

วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ภายในสองร=อยสิบวันนับแต�วันส้ินปSงบประมาณ ท้ังนี้ ให=ประธาน 
คณะกรรมการ หรือกรรมการท่ีมีมติคณะกรรมการมอบหมายและผู=ว�าการหรือผู=แทนผู=ว�าการท่ี
คณะกรรมการให=ความเห็นชอบมาแถลงรายงานดังกล�าวต�อสภาผู=แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ด=วย” 

 (ประเดน็กาํหนดหน�าท่ีผู�ท่ีต�องแถลงรายงานต�อรฐัสภาและ ครม.) 
 
นายพิศิษฐ-  ลีลาวชิโรภาส กรรมาธิการวิสามญั ได=นําเรยีนต�อท่ีประชุมว�า เนื่องจากในการ

เสนอรายงานประจําปSฝMายปฏิบัติงานควรเปOนผู=ชีแ้จงต�อสภา ดังนั้น ผู=ว�าการควรเปOนผู=ทําหน=าท่ีในการ
แถลงต�อสภา 
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พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=แสดงความเห็นว�า
เนื่องจาก คตง.เปOนผู=ให=ความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู=ว�าการเปOนฝMายปฏิบัติ ดังนั้น เห็นว�า
ในการแถลงรายงานต�อสภาจึงควรให= คตง.และผู=ว�าการร�วมช้ีแจงต�อสภา ตามท่ีผู=แปรญัตติเสนอ 

 
มติท่ีประชุม แก=ไขตามท่ีผู=แปรญตัตเิสนอ 
 
มาตรา ๗๘ ขอแก�ไขเพ่ิมเตมิความใน (๒) ของมาตรา ๗๘ ดงันี ้
“มาตรา ๗๘  กองทุนประกอบด=วยเงนิและทรัพย9สิน ดงัต�อไปนี ้
(๑) ....................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 (๒) รายได=จากค�าสอบบัญชีจากหน�วยรับตรวจและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานตามหลักเกณฑ9และวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด” 

(ประเดน็รายได�กองทุน) 
 
นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นาํเรียนท่ีประชุมว�า เนื่องจาก คตง.เปOน 

ผู=กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ9ในการดําเนินงานของกองทุนอยู�แล=วตามมาตรา ๓๒ (๓) หากแก=ไขตามท่ี
ผู=แปรญัตติเสนอจะทําให=หลักเกณฑ9และวธิีการท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนดแย=งต�อหลักเกณฑ9ของ 
คตง. ได= 

 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ 

 
  มาตรา ๘๑ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๘๑ ดังนี้ 
  “มาตรา ๘๑  ให=มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด=วย ประธานกรรมการตรวจเงินแผ�นดิน 
เปOนประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผ�นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย ผู=ว�าการ รองผู=ว�า
การตรวจเงินแผ�นดินคนหนึ่งซึ่งผู=ว�าการมอบหมาย และผู=อํานวยการสํานักการเงินและการคลัง สํานักงาน
การตรวจเงินแผ�นดิน ผู=อํานวยการสํานักงบประมาณหรือตัวแทน อธิบดีกรมบัญชีกลางหรือตัวแทน และ
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเปOนกรรมการ” 

(ประเดน็องค0ประกอบของคณะกรรมการกองทุน) 
 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดมิ เนื่องจากคณะกรรมาธิการได=มีการ

พิจารณาในประเด็นนี้แล=ว 
 
  มาตรา ๘๗ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๘๗ ดังนี้ 

“มาตรา ๘๗  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือได=ว�า มีการกระทําด=วย
ประการใด ๆ ท่ีมีผลให=สมาชิกสภาผู=แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส�วนไม�ว�าโดยทางตรง 
หรือทางอ=อมในการใช=งบประมาณรายจ�าย หรือตรวจสอบพบว�าคณะรัฐมนตรีเปOนผู=กระทําการหรือ 
อนุมัติให=กระทําการหรือรู=ว�ามีการกระทําดังกล�าวแล=วแต�มิได=ส่ังยับย้ัง หรือพบว�ามีเจ=าหน=าท่ีของหน�วยรับ
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ตรวจจัดทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู=ว�ามีการดําเนินการดังกล�าว ให=ผู=ว�าการ
แจ=งคณะกรรมการปXองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เพ่ือดําเนินการตามหน=าท่ีและเปOนกรณีท่ี
ผู=ว�าการไม�มีอํานาจดําเนินการใดได=และอํานาจการตรวจเงินแผ�นดินต�อไป” 

(ประเดน็เรื่องเกี่ยวกับการมสี�วนในการใช�งบประมาณโดยมิชอบท่ีจะส�งให� ป.ป.ช. 
ดําเนินการ) 

 
นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า เนื่องจากผู=ว�าการมี

อํานาจดําเนินการอยู�แล=วและรองรบักับหลักการในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัตฉิบับนี ้และมาตรา ๒๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญ เพราะหากมีเหตุทุจริตในลักษณะดังกล�าวก็ต=องส�งให= ปปช.ดําเนินการต�อไปตามอํานาจ
หน=าท่ี ดังนั้น ถ=อยคําดังกล�าวจึงไม�จําเปOนต=องเขียน  

 
  มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการยืนยันตามร�างเดิม 
 
  มาตรา ๑๐๕ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๐๕ ดังนี้ 

“มาตรา ๑๐๕  ผู=ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย9สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อ่ืนใดท่ีผู=ว�าการหรือเจ=าหน=าท่ีตามมาตรา ๙๒ ยึด อายัด หรือเรียกให=ส�ง ทําให=เสียหาย ทําลาย ซ�อนเร=น 
เอาไปเสีย หรือทําให=สูญหายหรือทําให=ไร=ประโยชน9 ต=องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าสามปS หรือปรับไม�เกิน
หน่ึงแสนหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 

 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการช้ีแจงแล=วผู=แปรญัตติพอใจ 
 
มาตรา ๑๐๖ ขอเพ่ิมความเปDนมาตรา ๑๐๖/๑ ดงันี ้
“มาตรา ๑๐๖/๑ เจ=าหน=าท่ีผู=ใดปฏิบัติหรือละเว=นการปฏิบัติอย�างใดในตําแหน�งหรือหน=าท่ี 

หรือใช=อํานาจในตําแหน�งหน=าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให=เกิดความเสียหายต�อผู=หนึ่งผู=ใด หรือปฏิบัติหรือละเว=น
การปฏิบัติหน=าท่ีโดยทุจริต ต=องระวางโทษจําคุกตั้งแต�หนึ่งปSถึงสิบปSหรือปรับตั้งแต�สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ”  

(ประเดน็เพ่ิมบทกําหนดโทษเกี่ยวกบัเจ�าหน�าท่ีปฏิบัตหิน�าท่ีโดยมิชอบ) 
 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการช้ีแจงแล=วผู=แปรญัตติพอใจ 
 
มาตรา ๑๐๘ ขอแก�ไขเพ่ิมเติมความมาตรา ๑๐๘ ดังนี้ 

 “มาตรา ๑๐๘  ให= ผู=ว�าการตรวจเงินแผ�นดินซึ่ งดํารงตําแหน�งอยู� ในวันก�อนวัน ท่ี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช=บังคับ อยูในพ=นจากตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งผู�วาการตรวจเงินแผนดินตามนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช=บังคับ และ
ให=รองผู=ว�าการตามลําดับรักษาราชการแทนผู=ว�าการไปพลางก�อนจนกว�าจะมีการแต�งตั้งผู=ว�าการตรวจเงิน
แผ�นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
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ให=ถือว�าการดํารงตําแหน�งผู=ว�าการตามกฎหมายว�าด=วยการตรวจเงินแผ�นดินก�อนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช=บังคับ เปOนกรณีเคยดํารงตําแหน�งผู=ว�าการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด=วย 

ให=คณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินดําเนินการสรรหา คัดเลือก และเสนอช่ือผู=ว�าการ 
ตรวจเงินแผ�นดิน ภายในหกสิบวันนับแต�วันท่ีพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช=บังคับ ในกรณีท่ีได=มี 
การดําเนินการสรรหาผู=ว�าการตรวจเงินแผ�นดนิอยู�ก�อนวนัท่ีพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช=บังคับ 
และยังไม�ได=นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต�งตั้ง ให=ยุติการสรรหานั้น และดําเนินการสรรหาใหม�ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในระหว�างเวลาตามวรรคหนึ่ง ถ=าไม�มีผู=ดํารงตําแหน�งผู=ว�าการ ไม�ว�าด=วยเหตุใด ให=เปOน
หน=าท่ีและอํานาจของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีจะแตงตั้งรองผู�วาการตรวจเงินแผนดิน
คนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรเป4นผู�รักษาการในตําแหนงผู�วาการ” 

 
นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า กรณีตามมาตรา 

๑๐๘ วรรคสองนั้นเปOนคนละประเด็นกับการยกเว=นคุณสมบัตผูิ=ว�าการ แต�เปOนเรื่องของการรับรองหลักการ
ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ และลักษณะข=อเท็จจริงตามท่ีรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ประกาศใช=ก็เพ่ือเปOนการเขียน
รองรับเพ่ือให=ต�อเนื่องของวัตถุประสงค9ของกฎหมายท่ีจะใช=บังคับ เพ่ือแต�คณะกรรมาธิการจะเขียนรองรับ
เพ่ือดําเนินการเปOนบทเฉพาะกาลสําหรับกรณีผู=ว�าการเดิมกับผู=ว�าการตามกฎหมายฉบับนี้ต�อไป 

นายธิติพันธุ-  เช้ือบุญชัย กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า ขณะนี้อยู�ใน
ระหว�างกระบวนการสรรหาผู=ว�าการคนใหม� ซึ่งผู=ว�าการคนใหม�ท่ีเข=ามานั้น การสรรหาในป4จจุบันถ=าไม�เข=า
ไปสู�กระบวนการสรรหา หรือสรรหาแล=วไม�ได=รับการคัดเลือกก็จะยุติได= ซึ่งหากมีการเขียนไว=ก็อาจจะเปOน
ป4ญหาในเรื่องของการตีความได=จึงน�าจะกําหนดไว=เปOนข=อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

พลเรือเอก ยุทธนา  ฟ@กผลงาม ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=แสดงความเห็นว�า 
ควรมีการยืนในหลักการว�าผู=ว�าการควรดํารงตําแหน�งผู=ว�าการเพียงสมัยเดียว แต�อาจจะมีป4ญหาในกรณีท่ี
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช=บังคับภายหลังท่ีมีการคัดเลือกผู=ว�าการไปแล=ว ซึ่งหมายความว�าหากผู=ว�าคน
ดังกล�าวทํางานเพียงเดือนเดียวก็ถือว�าเคยดํารงตําแหน�งผู=ว�าการแล=วทําให=ไม�สามารถเข=ารับการสรรหา
เปOนผู=ว�าการได=อีก ท้ังนี้หากคณะกรรมาธิการจะเพ่ิมข=อความตอนท=ายว�า “ท้ังนี้ ให=ยกเว=นบุคคลท่ีอยู�ใน
ระหว�างการสรรหา”ได=หรือไม� 

นายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=นําเรียนท่ีประชุมว�า ขณะนี้บทเฉพาะ
การของการสรรหาผู=ว�าการยังไม�นิ่ง เนื่องจากขณะร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผู=ว�าการคนเดิมยังดํารง
ตําแหน�งอยู�และต=องมีการดําเนินการตามกฎหมายใหม� แต�เนื่องจากคําส่ัง คสช. ทําให=ผู=ว�าการพ=นจาก
ตําแหน�งและรองผู=ว�าการรักษาการแทนนั้น ในการเขียนบทเฉพาะกาลของร�างพระราชบัญญัติฉบับนี้
จําเปOนท่ีจะต=องพิจารณาองค9ประกอบอ่ืนด=านอ่ืนๆ ด=วย เช�น ระยะเวลาท่ีเหลือในการสรรหา ขั้นตอน 
ในการสรรหา รวมท้ังคําแปรญัตติของผู=แปรในมาตรา ๑๐๘ ด=วย ดังนั้น จึงขอระยะเวลาพิจารณาใน
ประเด็นนี้ก�อน ซึ่งอาจจะต=องมีการพิจารณาแก=ไขในการประชุม สนช.วาระท่ี ๒ 

 
มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการรอการพิจารณา 
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ผู=จดบันทึกการประชุม 
 

   ลงช่ือ        วิษณุ   ช=างทอง               
     (นายวิษณุ   ช=างทอง) 
      นิตกิรชํานาญการ 

กลุ�มงานคณะกรรมาธิการการทหาร 

ลําดับต�อมา ท่ีประชุมได=มีการพิจารณาประเด็นท่ีได=มีการค=างพิจารณาในมาตรา ๓๒ 
ประเด็นเรื่อง การโปรดเกล=าฯ ให=ผู=ว�าการดํารงตําแหน�ง เมื่อพ=นจากตําแหน�งต=องมีการโปรดเกล=าด=วย
หรือไม� โดยนายธนาวัฒน-  สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ได=ช้ีแจงว�าต�อท่ีประชุมว�า เมื่อผู=ว�าการพ=นจาก
ตําแหน�งไม�มีการโปรดเกล=าฯ ให=พ=นจากตําแหน�ง 

 
  ๔.๒ พิจารณาข�อสังเกตคณะกรรมาธิการ 
  ท่ีประชุมได= พิจารณาข=อสังเกตตามเอกสารท่ีได=แจกในท่ีประชุมซึ่งประกอบด=วย 
หัวข=อ ๙.๑ – ๙.๑๐ ซึ่งท่ีประชุมได=พิจารณาแล=วเห็นว�าควรมีการปรับแก=จึงมอบหมายให=นายธนาวัฒน-  
สังข-ทอง กรรมาธิการวิสามัญ ไปปรับแก=ข=อสังเกตและนํามาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป 
 

มติท่ีประชุม คณะกรรมาธิการมีมติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ 

ท่ีประชุมมีมตินัดประชุมครั้งต�อไป ในวันพุธท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา             
ณ ห=องประชุมรับรอง ๑ – ๒ ช้ัน ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 
 เมื่อท่ีประชุมได=พิจารณาครบตามระเบียบวาระการประชุมแล=ว พลเรือเอก ยุทธนา ฟ@กผลงาม 
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ได=กล�าวขอบคุณกรรมาธิการวิสามัญ และผู=เข=าร�วมประชุมทุกท�าน  
แล=วกล�าวปAดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา 
 
 
 

 


