
รายงานการประชุมสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

ครั้งที ่๖๒/๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๖๐ 

ณ ตึกรัฐสภา 

 5 

   

 

เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา 

 

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมทัง้หมด จํานวน  ๒๓๔  คน 10 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ บัดนี ้มาสมาชิกผูเขารวม

ประชมุ จํานวน ๑๗๔ ทาน ครบองคประชมุแลว ผมขอเปดประชมุสภานติิบัญญตัิแหงชาติ  

ครั้งที ่๖๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๐ ครบั 

  ระเบียบวาระที ่๑  เรือ่งที่ประธานจะแจงตอทีป่ระชุม   15 

   ๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรตีามขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัแิผนและขั้นตอนการดาํเนนิการปฏิรูปประเทศ 

พ.ศ. ....  

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๑/๒ 

 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันที ่๒๖ 

กนัยายน ๒๕๖๐ รับทราบผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัตแิผนและขั้นตอนการดําเนนิการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....  ตามทีสํ่านักงาน 5 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิทราบแลวนะครบั 

   ๑.๒ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรตีามขอสังเกตของ

คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบญัญตัิระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิรรม 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  พิจารณารางพระราชบัญญัตหิลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตาํแหนง 10 

ผูพิพากษาอาวุโส (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๑/๓ 30 



๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะรัฐมนตรไีดมีมตเิมื่อวันที ่๑๒ 

กนัยายน ๒๕๖๐ รับทราบผลการดําเนินการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณา 

รางพระราชบัญญัตหิลักเกณฑการแตงตั้งและการดํารงตําแหนงผูพิพากษาอาวโุส (ฉบับที ่..)  5 

พ.ศ. ....  ตามที่สํานกังานศาลยุติธรรมเสนอ  

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดวางใหทานสมาชกิแลว จึงขอแจง 

ใหที่ประชุมทราบนะครับ 

   (ที่ประชมุรบัทราบ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ในวนันี้มเีรื่องที่จะแจง 10 

ตอที่ประชมุซึ่งไมปรากฏในระเบียบวาระการประชมุนะครับ 

   ๑.๓ ดวยสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรไีดสงบตัรเชิญสมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิเขารวมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึง่จะจัดขึน้ในวนัพฤหัสบดีท่ี ๒๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรมุาศทองสนามหลวง จึงขอเรียนเชญิสมาชกิทุกทานลงชือ่รับบตัรเชิญ 15 

ไดในวันนี้ ณ บรเิวณหนาหองประชุมรัฐสภา อาคารรฐัสภา ๑ ชัน้ ๒ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

เปนตนไป 

   ๑.๔ สภานิตบิัญญัตแิหงชาติจะถวายผาพระกฐินพระราชทานในนาม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิประจําป ๒๕๖๐ ณ วดัโสมนัสวิหาร เขตปอมปราบศัตรูพาย  

กรุงเทพมหานคร ในวนัพุธที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ผมจึงขอเรียนเชญิ 20 

ทานสมาชิกชวยรวมกนัทําบญุเพ่ือถวายผากฐินพระราชทานครั้งนี ้ดงันัน้ทานที่มีจิตศรัทธา 

ขอไดกรุณาดําเนนิการบริจาครวมทําบญุในวนันีซ้ึ่งมีโตะตั้งไวแลว เพราะคาดวาจะไมมีการประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติจนถ ึงวันพิธีถวายผาพระกฐนิพระราชทานในวันที ่๑ แลว ดงันั้นในวนันี ้

จึงขอเรียนเชญิทานสมาชกิรวมกนับริจาคเงินตามศรัทธาเพ่ือรวมพิธ ีถวายผาพระกฐนิพระราชทาน 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบครบั 25 

  (ที่ประชมุรบัทราบ) 

 

 

 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๔/๔ 30 



๔ 

 

    ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ระเบียบวาระที่ ๒  รบัรองรายงาน 

การประชุม  ไมม ี

   ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนครบั 

   เรื่องดวนที่ ๑ รางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ 5 

พ.ศ. ....  คณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาเสร็จแลว 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๕ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๑/๕ 

   

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอเชญิคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ... เขาประจําทีค่รบั 

   (คณะกรรมาธิการวิสามญัเขาประจําท่ี) 5 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามที่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ครั้งที ่๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดลงมตริับหลักการแหงรางพระราชบัญญัต ิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ....  และมมีตติั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

ขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณานัน้  

   บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญตัดิังกลาวเสร็จแลว 10 

และไดนําเสนอรายงานตอประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติตามขอบังคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๑๑๘ รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารรายงานที่จัดไวใหสมาชิก 

ทุกทานแลวนะครับ 

   สําหรบัรายงานดังกลาวนี้ไดรับแจงวามีใบแกไขรายงาน เนื่องจากการพิมพ 

หรือการจัดทํารายงานผิดพลาด จึงขอใหทานสมาชิกดูใบแกไขรายงานประกอบรายงานฉบับนี้ดวย 15 

ถาทานประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพรอมแลว กข็อเชิญแถลงใหที่ประชุมทราบครับ 

   พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ และทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติทุกทาน 

กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ....  สภานิตบิัญญัติ20 

แหงชาต ิขอรายงานผลการพิจารณารางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดนิ พ.ศ. ....  ตอที่ประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาตดิงัตอไปนี ้

   ตามท่ีทีป่ระชุมสภานิติบญัญัตแิหงชาติ ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๓๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ไดลงมตริบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวย 

การตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ....  ตามทีค่ณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญเปนผูเสนอไวพิจารณา 25 

และไดแตงตัง้คณะกรรมาธกิารวิสามญัขึ้น ๑ คณะ เพ่ือพิจารณากําหนดเวลาปฏิบตังิานภายใน  

๕๐ วันนั้น  

 

           -  ๒/๑ 

    30 



๖ 

สนช. ๖๒         พชร  ๒/๑ 

 

  บัดนี ้คณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

ดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว สรุปไดดงันี ้ 

  ๑. การรบัฟงขอมูล ขอเท็จจริงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพิจารณาของ 5 

คณะกรรมาธิการวิสามญั นอกจากการนาํขอมูลการรับฟงความเหน็ของคณะกรรมการราง 

รัฐธรรมนูญมาประกอบการพิจารณาตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยแลว 

คณะกรรมาธิการวิสามญัไดเชิญหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดเกีย่วของมาใหขอมูล ขอเท็จจริงเพ่ือประกอบ 

การพิจารณาดวย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

สํานักงานศาลปกครอง สํานกังบประมาณ กรมบัญชกีลางและการใหขอคดิเห็นทางดานกฎหมาย 10 

จากสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

  ๒. การพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ เนื่องมาจากอํานาจหนาที่ของ 

องคกรนี้ที่มอียูอยางมาก การพิจารณาของคณะกรรมาธกิารวิสามญัจึงไดยึดหลักการใหมีการถวงดุล

อํานาจท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมทั้งไดพิจารณาความเหมอืนและความสอดคลอง 

กันกับพระราชบญัญตัิฉบับอื่น โดยไดนาํขอมูลปญหาทีไ่ดรบัทราบมาประกอบการพิจารณา 15 

อยางรอบคอบ นอกจากนี้ยังไดมองออกไปในอนาคต เพ่ือที่จะมิใหเกดิปญหาในการปฏิบัตงิานดวย 

จนทําใหไดมาซึง่รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูฉบบันี ้โดยที่ยังคงหลักการในการถวงดุล 

อํานาจทีม่ีความอิสระในการปฏิบัติงานตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีกําหนดเปนไปตามมาตรฐาน 

ในการตรวจเงนิแผนดนิไวดวย ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญตั ิ

ฉบับนี้มีทัง้ส้ิน ๑๑๔ มาตรา มีการแกไขจํานวน ๑๗ มาตรา มีกรรมาธิการสงวนความเหน็ ๔ ทาน 20 

จํานวน ๑๕ มาตรา และมีสมาชิกสภานิตบิัญญตัแิหงชาติเสนอคําแปรญัตติจํานวน ๖ ทาน  

ในจํานวนนีข้อสงวนคําแปรญัตติ จํานวน ๑๓ มาตรา ซึง่ที่ประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติจะได 

พิจารณาในลําดับตอไป นอกจากนีค้ณะกรรมาธกิารวิสามัญไดมกีารตั้งขอสังเกต เพ่ือใหที่ประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดพิจารณาใหความเหน็ชอบสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตอไปอีกจํานวน 

๗ ขอ  25 

  อนึ่ง คณะกรรมาธกิารขอแกไขรายงานดงัท่ีปรากฏในใบแทรก เอกสารการแกไข

รายงาน ซึ่งสวนใหญนัน้เกดิจากความคลาดเคล่ือนในการพิมพ โดยเฉพาะอยางย่ิงในมาตรา ๑๐๘ 

จึงขอใหทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิไดกรณุาโปรดพิจารณาเนื้อหาของมาตรานีต้ามใบแทรก 

แทนเนื้อหาในเลมรายงาน โดยใบแทรกนัน้ไดนาํเรียนทานสมาชกิทุกทานรบัทราบเพ่ิมเติมดวยแลว  

ในการนี้ คณะกรรมาธิการวสิามัญจึงขอเสนอรายงานการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบ 30 



๗ 

สนช. ๖๒         พชร  ๒/๒ 

 

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... ตามท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมดวยขอสังเกต

ตอที่ประชมุสภานติิบัญญตัแิหงชาตเิพ่ือพิจารณาตอไป รายละเอียดปรากฏตามรายงานของ 

คณะกรรมาธิการวิสามญัที่ไดนําเรียนทานสมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติทุกทานแลว ขอบพระคุณ5 

ครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ตามรายงานของประธาน 

คณะกรรมาธิการสรปุวา การพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้  

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดนาํรายงานการรับฟงความคดิเห็นของผูเกี่ยวของ และรายงาน 

การวเิคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรากฎหมายตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 10 

ของรฐัธรรมนูญมาใชประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนแลวนะครับ  

  ทานสมาชิกครับ ตอไปจะเปนการพิจารณารางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญ

วาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. .... ในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง คําปรารภ  

และพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตราไปจนจบรางรางพระราชบัญญตัฉิบับนี้มีจํานวน ๑๑๔  

มาตรา และคณะกรรมาธกิารมีการแกไข ๑๗ มาตรา มกีรรมาธิการสงวนความเหน็ ๑๖ มาตรา  15 

มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต ิ๑๔ มาตรา และคณะกรรมาธิการมีขอสังเกต สําหรับแนวทาง 

การพิจารณาวนันี้ ผมจะใหพิจารณาและลงมติเรียงตามลําดับมาตราทีละมาตราจนจบราง  

นั่นหมายความวาเมื่อพิจารณามาตราจบแลวจะมกีารลงมติทนัทีนะครับ จะมีสมาชกิทานใดขัดของ

หรือมคีวามเห็นเปนอยางอืน่หรอืไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีผมขอดําเนินการตามนี้นะครบั 

เชิญเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิ

  นายนัฑ  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตั ิ

แหงชาต)ิ :   “รางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ....   

ชื่อรางพระราชบัญญัต ิไมมกีารแกไข  คําปรารภ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๓ ไมม ี25 

การแกไข  มาตรา ๔ ไมมีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๔ ไมมกีารแกไข มีคุณปยพันธุ 

นิมมานเหมินท กรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเหน็ เชญิชีแ้จงตอที่ประชุมครบั  
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  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผม นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท ไดเสนอความเห็นขอเปล่ียนแปลงชื่อ 

สํานักงานจาก “สํานกังานการตรวจเงินแผนดิน” เปน “สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ” 5 

เหตุผล กไ็ดมเีหตุผลและวตัถุประสงคดังตอไปนีค้รับ คอืเพ่ือสะทอนบทบาทภารกจิและรปูแบบ 

การบริหารการตรวจเงินแผนดนิของประเทศไทยในรปูแบบคณะกรรมการ เชนเดียวกับองคกรอื่น 

ที่มีรูปแบบการบรหิารจัดการองคกร ในรูปคณะกรรมการ เชน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิหรือ ป.ป.ช. สํานกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนตน โดยมีเหตุผลดงัตอไปนี้นะครบั คอื 10 

  ๑. รปูแบบ ประเทศไทยไดเลือกรูปแบบการบรหิารงานตรวจเงนิแผนดนิ 

ในรูปคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรอื คตง. ที่เปนอิสระ และมีผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ หรือ ผตง. ที่เปนอิสระในการปฏิบตัิหนาที่ โดยรบัผิดชอบตอคณะกรรมการ 

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๔๖๐ คณะกรรมการจะเปนผูวางนโยบาย 

การตรวจเงนิแผนดนิ กาํหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังกาํหนด 15 

ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสวนการบรหิารจัดการสํานักงานใหผูวาการตรวจเงนิแผนดินและ

สํานักงานรับไปปฏิบตัิ รวมทั้งกํากบัใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ และสํานักงานปฏิบัติการ 

ใหเปนไปตามนโยบาย หลักเกณฑมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติและขอบังคบัตาง ๆ ทีก่ําหนดไว 

อยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพ  

  ๒. ในสวนที่เกี่ยวกบัภารกิจคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิมีหนาทีแ่ละอาํนาจ20 

เกี่ยวกบัการวางนโยบายการตรวจเงนิแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับ 

การตรวจเงนิแผนดนิ รวมทัง้กําหนดระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับเกี่ยวกบัการบริหาร 

จัดการสํานกังาน  

  ๓. มอบใหผูวาการตรวจเงินแผนดินและสํานักงานรับไปดําเนินการตาม ๑ และ ๒ 

  ๔. ตดิตาม กํากบัการปฏิบัตงิานการตรวจเงนิแผนดนิของสํานักงานและ 25 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิใหเปนไปตาม ๑ และ ๒ อยางเครงครดัและมีประสิทธิภาพ  

  ๕. ใหคาํแนะนําปรึกษาหารอืแกผูวาการตรวจเงินแผนดนิและสํานกังาน 

และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกีย่วกับการบริหารงานตรวจเงินแผนดินที ่สตง. หรือสํานกังานประสบอยู 

สวนผูวาการตรวจเงินแผนดนิมีหนาทีป่ฏิบัติเกี่ยวกับงานนโยบาย หลักเกณฑ มาตรฐานเกี่ยวกบั 
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การตรวจเงนิแผนดนิที่คณะกรรมการกําหนด รวมทัง้การบรหิารจัดการสํานักงานใหเปนไปตาม 

ระเบียบ ประกาศและขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด  

  จากภารกิจดังกลาวจะเห็นไดวา บทบาทของ คตง. 5 

และผูวาการตรวจเงินแผนดนิ ในการบริหารงานตรวจเงนิแผนดนิไดชัดเจนวาใคร 

ตองทําอะไร ท่ีไหน มากนอยอยางไร  

  ประการที ่๓ พูดถึงลําดบัความเปนอิสระในการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิมีความเปนอิสระในการปฏิบัตหินาที่ใด ๆ ตามรัฐธรรมนญูที่กําหนดและตาม 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้โดยไมถูกจํากัดหรือถูกแทรกแซงโดยบคุคล องคกร 10 

หรือสวนราชการหรือกฎหมายใด ในขณะที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินแมตามรัฐธรรมนูญจะได 

บัญญตัิรบัรองความเปนอิสระในการปฏิบตัิหนาที่ไวก็ตาม แตความเปนอิสระภายใตนโยบาย 

หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผนดินทีค่ณะกรรมการกําหนด รวมทั้งระเบียบ 

ประกาศ ขอบงัคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงานตามทีค่ณะกรรมการกําหนด และภายใต 

การกํากับดูแลการปฏิบัตงิานใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการ 15 

กาํหนด  

 

          -  ๓/๑ 
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  ประการที ่๔ ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

มาตรา ๒๔๓ สํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ สํานักงานเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ  

โดยมีผูวาการเปนผูบงัคับบญัชาสูงสุด แตไมใชสํานักงานของผูวาการตรวจเงนิแผนดิน  5 

  ดวยเหตุผลนี้กระผมก็จึงขอแปรญัตติเปล่ียนแปลงชือ่ “สํานักงานการตรวจเงนิ

แผนดิน” เปน “สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ” ใหสอดคลองกบัภารกจิและสอดคลอง 

กับหนวยงานทีม่ีรูปแบบการบรหิารในรูปคณะกรรมการเชนเดียวกับองคกรอิสระอืน่ ๆ ขอบพระคุณ

ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารเสียงขางมากชีแ้จงครับ 10 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ขออนุญาตทีป่ระชุม กระผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ

วิสามญั ในเรื่องของคํานิยามคําวา “สํานกังาน” ซึง่กําหนดใหหมายความวา “สํานกังานการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ” นัน้ โดยเนื้อหาแลวเปนไปตามบทบญัญตัิของรัฐธรรมนญูเอง ซึง่ในบทบญัญตัิ

รัฐธรรมนูญเองในมาตรา ๒๒๐ อนัเปนกฎหมายที่อยูในหมวดขององคกรอิสระนั้น ซึ่งพูดถึงองคกร15 

อิสระตาง ๆ นั้นจะมหีนวยธรุการเพ่ือปฏิบตัิหนาที่ในการสนับสนุนชวยเหลือตวัองคกรอิสระ  

ซึ่งมาตรา ๒๒๐ เองนั้นก็พูดถึงองคกรอิสระทกุอัน แตยกเวนของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิไว 

ก็คือจะมิใหใชรูปแบบเดียวกับการเปนหนวยธุรการขององคกรอิสระในรูปแบบลักษณะขององคกร

อิสระอืน่ ๆ เชน หรือสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาต ิ(ป.ป.ช.) 

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 20 

(กสม.) ซึ่งองคกรเหลานัน้อาํนาจในการดําเนินการทัง้ปวง ไมวาวางหลักเกณฑในเรือ่งของ 

การปฏิบตัิการหรือในเรื่องของการกําหนดนโยบายนัน้จะอยูในคณะกรรมการแตเพียงผูเดียว  

ในตัวของสํานักงานนั้นแมจะมีเลขาธกิารกทํ็าหนาที่ในการที่เปนราชการประจําในการท่ีจะ 

ชวยสนับสนุนการทาํงานขององคกรอิสระคือตวัคณะกรรมการเทานั้น มิไดมีอาํนาจหนาที่อืน่ 

ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนญูแตประการใด แตในสวนของการตรวจเงนิแผนดนินัน้ในภารกิจ 25 

ของการตรวจเงนิแผนดนิตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นีก้ําหนดไว  

โดยในเรื่องของการดําเนินการในการปฏิบตัิงานนัน้แบงออกเปน ๒ ประเภทงาน  

ก็คือในงานที่เกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผนดนินัน้ ซึ่งตองลงไปตรวจสอบหรือไปดาํเนนิการในภาค 
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ปฏิบัติการนั้นจะเปนอํานาจหนาทีข่องผูวาการในฐานะองคกรที่จะเขาไปดําเนนิการ 

ตรวจสอบหนวยรับตรวจหรอืหนวยงานของรัฐตาง ๆ ที่ใชเงินแผนดิน เพ่ือจะตรวจสอบ 

ความถูกตองในการใชจายเงนิแผนดนิวาเปนไปตามกฎเกณฑ กฎหมาย หลักเกณฑในการดําเนินการ5 

เกี่ยวกบัการใชจายเงนิแผนดิน รวมทั้งกฎหมาย วนิัยการเงินการคลังของรฐัที่จะกําหนดตาม

รัฐธรรมนูญนี้ตอไปในอนาคต  

  อีกประการหนึ่ง ในสวนของงานที่ผูตรวจการนัน้เปนผูปฎิบัติการ เพ่ือใหเกดิ 

ความสมดุลกันไมใชเปนเรื่องของการรวมใหผูวาการนั้นกําหนดหลักเกณฑหรือนโยบายเองโดยลําพัง 

ซึ่งจะทาํใหการตรวจเงินแผนดนินัน้อาจจะไมมีประสิทธภิาพเทาที่ควรหรอือาจจะเกดิการลักล่ัน10 

เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นในระบบของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นี ้

ก็จึงไดกําหนด ซึ่งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กลั็กษณะเดยีวกนั  

ก็คือกําหนดในเรื่องของการกําหนดนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานในการตรวจสอบ  

รวมไปถงึการกํากับดูแลในเรื่องของการตรวจเงินแผนดนิของผูวาการนั้นก็ใหเปนหนาท่ีของ15 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิหรอื คตง. เสีย เพ่ือจะทําหนาที่ในการถวงดุลกนัในเรื่องของ 

การตรวจเงนิแผนดนิ เพราะฉะนั้นภารกิจหลักของทั้งคูคอืการตรวจเงนิแผนดนิ แตความรบัผิดชอบ

ในการดําเนินการแตละประเภทนั้นแบงออกไปตามภารกิจของตัวท่ีกําหนดในรฐัธรรมนูญ  

แตสํานักงานนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะปรากฏขึ้นในมาตรา ๒๔๓ ซึ่งจะบอกลักษณะวา 

ในการตรวจเงนิแผนดนินัน้ผูวาการมีอิสระในการตรวจเงินแผนดิน เพราะฉะนั้นองคกรทุกองคกร 20 

ในเรื่องของการตรวจเงนิแผนดนินัน้จะมีภารกิจที่เปนอสิระในการทํางานอยูแลว แต คตง. ก็มอีิสระ 

แตก็อิสระภายใตบทบัญญตัขิองรฐัธรรมนูญเองนั่นแหละท่ีจะกําหนดวามีภารกิจหรอืเงื่อนไข 

ในความรับผิดชอบเชนไร ผูวาการก็เชนกนัมีอิสระในการปฏิบัตหินาที่ในการตรวจเงนิแผนดนิ 

เพียงแตกําหนดวา ความรบัผิดชอบที่จะตองรบัผิดชอบตรงกับตัวคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 

และที่กําหนดนโยบายและหลักเกณฑมาตรฐานในการตรวจเงินแผนดิน เพราะฉะนัน้เมื่อองคกร 25 

ทั้ง ๒ องคกรนั้นมหีนาที่ในการตรวจเงนิแผนดนิเหมือนกัน แตทํางานคนละลักษณะ ซึ่งในการ 

ตรวจเงนิแผนดนินัน้ แตลําพังโดยองคกรก็อาจจะทําไดไมคลองตวันกั เพราะฉะนัน้ก็จําเปนตองมี

หนวยงานธุรการทีค่อยสนบัสนุนหรือใหความชวยเหลือในการปฏิบตัิหนาที่ของแตละฝาย  

ไมวาในเรือ่งของผูวาการในการลงไปตรวจเงนิแผนดนิทีจ่ะตองมีมือไม มีเจาหนาที่ลงไป 
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ตรวจเงนิแผนดนิ เพราะทัว่ทั้งประเทศนั้นผูวาการลงไปตรวจคนเดียวคงไมสามารถดําเนินการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการดําเนนิการเกี่ยวกับการกาํหนดนโยบายหรือวางมาตรฐานกาํหนด

หลักเกณฑตาง ๆ ก็จําเปนตองมีหนวยงานธุรการทีค่อยสนับสนนุในเรื่องของการเสนอแนะ 5 

ทางวิชาการขอมูลตาง ๆ การจัดการประชมุ รวมถึงเรื่องของการดแูลตาง ๆ ที่จะสนบัสนุน 

การดําเนนิการของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน เพราะฉะนัน้หนวยงานธุรการนัน้จึงมไิดกําหนด

ลักษณะเดียวกบัที่อยูในมาตรา ๒๒๐ ของคณะกรรมการลักษณะอื่น ไมวาจะเปน กกต. ป.ป.ช.  

หรือ กสม. เพราะฉะนัน้องคกรท่ีเดียวที่มอีํานาจก็คือตวัคณะกรรมการ  

ดวยเหตุผลประการนี้ในรัฐธรรมนูญจึงเขียนวา ในมาตรา ๒๒๐ นั้น  10 

จึงไมรวมของหนวยธรุการทีเ่ปนของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน แตมากําหนดไวในสวนของ

หมวดคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเสีย โดยใหทาํหนาท่ีทั้ง ๒ ฝาย ก็คือสนับสนนุทั้งผูวาการ 

สนับสนนุทั้ง คตง. ในการดาํเนินการ เพราะฉะนัน้เขาจึงไมไดเปนหนวยงานที่รองรบัแตเพียง 

ฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น  

  อีกประการหนึ่ง ภารกิจหลักของการตรวจเงนิแผนดิน ก็คือการตรวจเงินแผนดิน 15 

ตัวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทีก่ําหนดชื่อไวในรฐัธรรมนญูฉบับนี ้ไมวาจะอยูในมาตรา ๑๓๐  

ซึ่งกําหนดวาพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนัน้จะมีกีฉ่บับ ชื่ออะไรบาง ซึง่พระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนินัน้ก็จะปรากฏอยูในมาตรา ๑๓๐ (๗) เอง  

รวมถึงในมาตรา ๒๖๗ ซึ่งเปนบทเฉพาะกาลท่ีทางสภาแหงนีก้ําลังทาํหนาที่อยูในการที่จะ 

ออกกฎหมาย กก็ําหนดในเรือ่งของวาชือ่คือ “พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูวาดวย 20 

การตรวจเงนิแผนดนิ” เพราะฉะนั้นโดยภารกิจหลักจึงเปนเรือ่งของการตรวจเงนิแผนดนิ 

เพราะฉะนัน้สํานักงานท่ีมารองรับการทาํงานของทั้งผูวาการและตัวของคณะกรรมการนัน้  

เพ่ือใหเกิดความสมดุลและเปนการดาํเนนิการเพ่ือใหเกดิเปนรูปแบบบรูณาการในรปูแบบเดียวกนั  

เพราะฉะนัน้สํานักงานที่ใชชือ่นี้ จึงใชชือ่วา “สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ” เพ่ือรองรบักับภารกิจ

ที่เขาตองดําเนินการทัง้ฟากคณะกรรมการและฟากของผูวาการ รวมทัง้เพ่ือจะใหสอดคลอง 25 

กับชื่อของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ปรากฏในรัฐธรรมนญูฉบับนีด้วย เพราะฉะนัน้ 

ดวยความเคารพครับ ในการกําหนดชื่อ “สํานกังาน” ทีก่ําหนดไววาเปน “สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน” นั้น จึงกําหนดไวเพ่ือรองรับใหเปนไปตามภารกิจในเรื่องของการตรวจเงินแผนดิน 
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และรองรบัการทํางานของทัง้คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิและการปฏิบตัิหนาที่ของผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ มิไดกําหนดเพื่อประโยชนแหงฝายในฝายหนึ่งโดยเฉพาะ เพราะฉะนั้น 

ดวยเหตุผลประการเชนนี้ ในการเสนอรางของกรรมการรางรัฐธรรมนญูจึงกาํหนดชือ่  5 

“สํานกังาน” วาเปน “สํานกังานการตรวจเงนิแผนดิน” ซึ่งสอดคลองกบัที่ผานมาในรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และพุทธศกัราช 25๕0 ทีผ่านมาครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานปยพันธุ  นมิมานเหมนิท กรรมาธกิาร

เสียงขางนอย ยังยืนยันคําสงวนความเห็นหรือเปลาครับ  

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ยืนยันครบั  10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาอยางนัน้ผมขอมติที่ประชมุนะครบั 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :    

ทานประธานครับ ผมขออนญุาตสรุปเล็กนอยกอนจะลงมติครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมวานาจะเขาใจแลวนะครับ 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   สั้น ๆ ครบั 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ครบั  

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผมขออนุญาตสรปุดงันีว้า กรรมาธกิาร 

เสียงขางนอยมเีหตุผลในการแปรญตัตกิ็คือวา ตองการจะใหชื่อของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 

มีชื่อในลักษณะเดียวกบัสํานกังานขององคกรอิสระอืน่ ๆ เพราะวามรีูปแบบของคณะกรรมการ  20 

แลวก็สํานกังาน แลวทานกบ็อกวาสํานกังานอันนี้ไมใชสํานักงานของผูวาการตรวจเงินแผนดิน  

แตในความเปนจรงิแลวนี ้กรรมาธิการเสียงขางมากพิจารณาอยางนี้ครับ เราไดพิจารณา 

ความเปนมาของสํานักงานนี ้ซึ่งไดตั้งขึ้นครั้งแรกตัง้แตสมัยรัชกาลที ่๕ ตัง้ขึ้นมาทําหนาทีน่ี ้

ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ สมัยนั้นยังไมมีคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ หลังจากนัน้สํานักงานนี ้

ก็มีการทํางานมาโดยตลอด จนกระท่ังยุค ๆ หนึ่งกม็ีการออกพระราชบญัญัติใหม แลวก ็25 

ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินขึ้นมา เพ่ือที่จะทําหนาที่ในเรื่องของการวางนโยบาย  

กําหนดกฎเกณฑในการทํางานของ สตง. เพ่ือที่จะใหทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดนินัน้ 

มีความเปนอิสระในการทํางานภายใตนโยบายและหลักเกณฑที่กําหนดเอาไว ซึ่งกําหนดโดย คตง. 
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ดังนัน้แลวบทบาทหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนินัน้ จึงไมเหมือนกบัสํานักงานอืน่ ๆ 

ตรงนี้ เพราะวาสํานักงานนี้ไมใชเปนสํานักงานที่ทําหนาที่สนับสนนุโดยตรงตอคณะกรรมการ 

เพียงอยางเดียว แตเขามีหนาที่หลักในเรื่องของการตรวจเงินแผนดินเปนหนาที่หลัก แลวก็มหีนาท่ี5 

ในการสนับสนุนทั้ง คตง. และ สตง. ดังนั้นการทีม่ีกําหนดชื่อวาเปนสํานักงานคณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ จึงเปนชื่อกลาง ๆ ทีไ่มไดเอนเอียงไปขางใดขางหนึง่ไมวาจะเปน สตง. หรือ คตง.  

นี่คือเหตุผลหลักท่ีทางคณะกรรมการเสียงขางมากมีความเหน็วาใหยืนตามรางเดิม เราพิจารณา 

ทั้งประวตัิแลวก็พิจารณาทั้งความเปนมาในปจจุบนั ขอบพระคุณครับ  

 10 

          -  ๔/๑ 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมจะถามมติ ขอตรวจสอบองคประชุม 

เปนขั้นตอนตรวจสอบองคประชุมกอนจะลงมติ ในกรณีท่ีมีกรรมาธิการเสียงขางนอยขอ 

สงวนความเห็นในการแกไขบทนิยามคําวา “สํานกังาน” กรรมาธิการเสียงขางมากใชรางเดิมและ5 

ยืนยันตามรางเดิม คือสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ สวนกรรมาธกิารเสียงขางนอย ขอแกไข 

เปน “สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ” ซึง่มคีําชี้แจงทั้ง ๒ ฝาย ผมใหทัง้ ๒ ฝายชีแ้จง

แลว และก็ขอใหทานสมาชกิดูรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๒๐ หากสงสัยนะครับ การประชุม 

รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้จะเปนอยางนี้ตลอดไป เรียงตามลําดบัมาตราจนจบราง เพราะราง 

ที่คณะกรรมาธิการแกไขแทบทุกมาตรา มกีารสงวนความเหน็ทั้งนัน้ ดังนั้นจึงจะตองลงมต ิ 10 

ขอทราบองคประชุมนะครับ  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๓ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๘๓ คน  

ครบองคประชมุนะครบั ตอไปผมขอถามมติ มาตรา ๔ คณะกรรมาธิการ ไมมกีารแกไข  

นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท กรรมาธิการเสียงขางนอย ขอแกไขเพ่ิมเติมบทนิยามคาํวา 15 

“สํานกังาน” ถาทานเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการที่ใหคงไวตามรางเดมิกดปุม เหน็ดวย  

ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของผูสงวนความเหน็ คือของทานปยพันธุ  นิมมานเหมินท 

กดปุม ไมเห็นดวย ทานสมาชิกที่ประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญทานสมาชิก 

ลงคะแนนครบั มทีานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไม กําลังมีทานสมาชิกเขามา ลงคะแนนไดครับ 

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  20 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๕ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑๐ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๔  

จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๔ มมีติเห็นดวย ๑๗๕ ไมเห็นดวย ๑๐ งดออกเสียง ๙ เปนอนัวา 

ที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับมาตรา ๔ ที่ใหคงไวตามรางเดมิในเรื่องบทนิยามคาํวา “สํานักงาน”  

เชิญเลขาธกิารตอครับ  25 

  นายนฑั  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   

:   “มาตรา ๕ และมาตรา ๖ ไมมีการแกไข  มาตรา ๗ มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็”  

 

 

 30 



๑๖ 

สนช. ๖๒         ศรีอนงค  ๔/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๗ คณะกรรมาธกิารมีการแกไข  

อาจารยธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย กรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็นใหคงไวตามรางเดมิ  

และเมื่อคณะกรรมาธิการมกีารแกไขสมาชกิมีสิทธิอภิปรายไดดวย เชญิกรรมาธิการเสียงขางนอย 5 

อาจารยธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย ชี้แจงกอนในการสงวนความเหน็นะครบั  

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม นายธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย กรรมาธิการ ผูสงวนความเหน็ 

ในมาตรา ๗ ใหคงตามรางเดิม ผมจะขออนญุาตเสนอความเห็นในสวนของกรรมาธกิารเสียงขางนอย 

ในลักษณะดงันีค้รบั  10 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยไดกําหนดกระบวนการในเรือ่งการตรวจสอบ 

การทุจรติ การประพฤตมิิชอบตาง ๆ อยูในรัฐธรรมนญูไว เปนอํานาจของคณะกรรมการปองกนั 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถที่จะตรวจสอบและไตสวน 

การกระทําอันเปนการทุจรติขององคกร ของหนวยงาน ของเจาหนาทีข่องรัฐทุกระดับเปน

คณะกรรมการที่สามารถตรวจสอบไตสวนไดและขณะเดียวกนันัน้ในสวนของการตรวจสอบ 15 

ไตสวน ถาดูในสวนของสํานกังานการตรวจเงนิแผนดินกจ็ะพบวา สํานกังานการตรวจเงินแผนดินนั้น 

ทําหนาท่ีในการตรวจเงินแผนดนิเกือบทุกระดบั และถามีการทุจริตปรากฏขึ้นนั้นก็จะรายงาน 

หรือชีแ้จงแจงไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ ในสวนของ สตง.  

ก็จะมหีนวยงานที่เขามาตรวจสอบ สตง. ในเรื่องของการสอบบัญชีเชนเดียวกนั ซึ่งไดแก 

กรมบญัชีกลาง อยางไรกต็ามในสวนของ ป.ป.ช. นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ถามีขอถูกกลาวหา 20 

ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการไตสวนอิสระขึน้มาเปนองคคณะในการที่ตรวจสอบการกระทําของ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. นัน้ อยางไรก็ตามในสวนเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. นัน้ 

ไมมีหนวยงานอื่นในการทีต่รวจสอบเพื่อถวงดุลและสรางความโปรงใส ตรวจสอบไดใหกับ

กระบวนการ ดงันัน้คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจึงไดจัดทําเพ่ิมมาตรา ๗ วรรคสาม เพ่ือใหอํานาจ

แก สตง. ในกรณีที่มีการตรวจพบวา เจาหนาที่ของสํานกังาน ป.ป.ช. ไดมีการกระทาํการอนัเปน 25 

การทุจรติหรือประพฤติมิชอบนั้น ใหผูวาการมีอํานาจในการไตสวนเบื้องตนเพ่ือที่จะรวบรวม

พยานหลักฐานแลวสงไปใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไป คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู

ทราบดีวาการที่จะให สตง. หรือผูวาการนัน้ตรวจสอบไตสวนเชนเดียวกนักับ ป.ป.ช. นั้นอาจจะเปน

การขดัหรือแยงกบัอํานาจของ ป.ป.ช. ทีม่ีอยูตามรฐัธรรมนูญ ดงันัน้ในรางมาตรา ๗ วรรคสามเดมิ

นั้นจึงกําหนดใหผูวาการมีอาํนาจเพียงการไตสวนเบื้องตน สวนการไตสวนทั้งระดบัตลอดจน 30 



๑๗ 

สนช. ๖๒         ศรีอนงค  ๔/๓ 

 

การวนิิจฉัยวามีความผิดอยางใดหรือไม ใหเปนอํานาจของ ป.ป.ช. ตามเดมิ เพราะฉะนั้นในสวนนี้จึง

เปนเรื่องของการที่ใหมีองคกรอีกองคกรหนึ่งทําการตรวจสอบเบื้องตนวา มกีารกระทําจริงตามที ่

ผูวาการไดตรวจพบหรือไม ในสวนนี้จึงขอสงวนความเหน็และคงรางเดิมไวตามที่ไดเรียนมาเบื้องตน5 

ครับ  

 

          -  ๕/๑ 



๑๘ 

สนช. ๖๒         ศรญัญา  ๕/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ตอไปเชญิกรรมาธกิารเสียงขางมากชีแ้จง

หลังจากนั้นจะเชญิทานสมาชิกนะครับ เชญิทานกลานรงค  จันทิก กรรมาธิการเสียงขางมากครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม นายกลานรงค  จันทกิ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ในฐานะ

กรรมาธิการเสียงขางมาก ผมขอกราบเรียนทานประธานวา การชี้แจงเหตุผลในวันนี้ครัง้นีน้ั้น 

เปนการชีแ้จงเหตผุลตามความเหน็ของคณะกรรมาธิการเสียงขางมากทีเ่ขามีความเหน็ 

ทานประธานครับ เหตุผลทีค่ณะกรรมาธิการไดตัดวรรคสามออกจากมาตรา 7 ถาอานดูจะเห็นไดวา

ขอความนั้นคอื  10 

   “ในกรณีที่ผูวาการตรวจพบวาเจาหนาที่ของสํานกังานคณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการทุจรติแหงชาติกระทําการอนัเปนการทุจริตตอหนาที่ หรอืกระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการ...” 

   ผมเอาประเดน็แคนี้ ทนีี้เมือ่เรามาดวูาคําวา “ทุจริตตอหนาท่ี หรือกระทําความผิด

ตอตาํแหนงหนาที่ราชการ” นั้นคลุมถึงการดําเนินการของ ป.ป.ช. ทัง้หมด รวมถงึการดําเนนิการ 15 

ไตสวนดวย ยกตวัอยางสมมตุิ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเจาหนาที ่ป.ป.ช. กาํลังดาํเนินการไตสวน 

เรื่องสําคัญอยูเรื่องหนึง่ ซึ่งผูถูกกลาวหาเปนผูมีอิทธิพลระดับสูง มคีนไปรองยังผูวาการ สตง. บอกวา

เจาหนาที่ของ ป.ป.ช. ที่ดาํเนินการไตสวนเรื่องนี้กระทําการทุจรติหรือผิดตอตําแหนงละเวน 

การปฏิบตัหินาท่ีโดยมิชอบ กลาวคอืเขาอาง พยานบคุคลที่ 25 ปาก แตเจาหนาที่ไดพิจารณาแลว

เห็นวาพยานบุคคลทีเ่กี่ยวของนัน้มีเพียงแค 12 ปาก เราก็จะสอบพยานบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวของคือ 20 

12 ปาก เราไมไดสอบอีก 13 ปาก เพราะเปนพยานที่ไมเกี่ยวของ เขาก็รองได ถาที่ประชมุนี ้

จะจําไดวาในกรณีของการถอดถอนบคุคลออกจากตําแหนงนั้นผูถูกถอดออกไดชีแ้จงเหตุผลใน

ประเดน็วา ป.ป.ช. ไมยอมสอบสวนพยานหลักฐานของเขา ฉะนั้นเมื่อรองไปที่ สตง. ซึ่งไมไดเกี่ยวกบั

การใชเงนิเลย ผูวาการ สตง. ก็ส่ังไปตรวจสอบเบื้องตน การตรวจสอบเบื้องตนตองกระทบเขาไปดู

ในสํานวนวาทําไมถงึไมสอบพยานบุคคลอกี ๑๓ ปาก เพราะอะไร ตองไปตรวจดูเพื่อจะไดดวูา 25 

มีมูลเปนความผิดจรงิหรอืไม เปนการปฏิบตัิหรอืละเวนการปฏิบตัิหนาท่ีหรือไม นี่คือการกาวลวง 

เขาไปในสํานวนการไตสวน ฉะนั้นจะเกดิปญหาในเรื่องสํานวนการไตสวนขึน้มาทนัทวีาสํานวน 

การไตสวนที่กาํลังดําเนินการอยูนั้นอีกหนวยหนึง่สามารถจะเขาไปรูไดแลววา ป.ป.ช. สอบใคร 

มีพยานหลักฐานแคไหน เพียงไร ดวยความเคารพ ถึงแมวาจะไมการรั่วกนัออกไปกต็ามแต แตก็จะ

เกิดปญหาในทางปฏิบตัิได ฉะนั้นประเดน็ตรงนี้จึงเปดปญหาขึน้มา หรอืในขณะเดยีวกัน 30 



๑๙ 

สนช. ๖๒         ศรญัญา  ๕/๒ 

 

ถาเจาหนาที ่สตง. เขาไปสอบสวนบุคคลอีก 13 ปาก ที่ ป.ป.ช. ไมสอบไว แลว 13 ปากนัน้ 

สงมาท่ี ป.ป.ช. จะเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับเรื่องการขดัแยงของพยานทันที นีค่ือจุดหนึ่งซึ่งเรา 

เห็นวาตามขอความเชนนี้คงจะไปไมได  5 

   ประการตอไป ในปญหาขอกฎหมาย ถาเราดูในขอกฎหมายมาตรา 234 อํานาจ

หนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ไมวาจะเปน (๑) หรือ (๒) ไตสวนและวินิจฉัย หรือไตสวน 

มีความเหน็วาผูดาํรงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรฐั กระทําทุจรติตอหนาท่ีหรือผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการ ตรงนี้อยูในอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. แตถาเรามาดูในอํานาจ

หนาทีข่องผูวาการตรวจเงนิแผนดินในมาตรา 242  10 

   (๑) ตรวจเงนิแผนดนิตามนโยบายตรวจเงนิแผนดิน หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับ

การตรวจเงนิแผนดนิตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกําหนด และกฎหมายวาดวยวินัยการเงิน

การคลัง  

   (๒) ตรวจผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพในการใชจายเงนิของหนวยงานของรัฐ  

   (3) มอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการ  15 

   (๔) กํากับและรับผิดชอบ  

   เพราะฉะนัน้ตรงนี้เปนเรือ่งของการตรวจเงนิแผนดนิ ถงึแมวาจะมีมาตรา 244 

เขียนเพ่ิมเติมไปวา “ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการใชจายเงินแผนดิน มีพฤติการณเปน

การทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาทีห่รือใชอํานาจหนาที่ขดัตอบทบญัญตัิของรฐัธรรมนญูหรอื

กฎหมาย” ในกรณีนีผู้วาการตรวจเงนิแผนดินไมมีอาํนาจดําเนินการได ก็ใหสงเรื่องไปที่ ป.ป.ช.  20 

ตรงนี้จะไปแปลความวาคําวา “จงใจปฏิบัตหินาที่หรือใชอํานาจหนาทีข่ดัตอบทบญัญัตขิอง

กฎหมาย” นั้นเปนเรื่องทีไ่มใชเปนการใชจายเงนิของแผนดนิคงจะไมได นีค่ือปญหาขอกฎหมาย  

   (2) ปญหาขอเท็จจรงิ ถามวาเจาหนาที่ป.ป.ช. ผมไมไดพูดถึงกรรมการ เพราะทาน

กรรมการรางรัฐธรรมนญูทานไดกรุณาพูดแลววามีระบบการตรวจสอบ ถามวาเจาหนาที่ ป.ป.ช. 

สอบสวนคนอื่นแลวตัวเองอยูลอยเหนือฟาเหนอืแผนดนิ ไมมีใครไปสอบสวนไดอยางนั้นหรือ  25 

ผมเรียนวาไมใช ๑. ถาเจาหนาที่ ป.ป.ช. กระทําความผิดเกี่ยวกับเรื่องการใชจายเงนิของแผนดนิ 

สตง. สอบได ดําเนินการไดเลย ประการที ่๒ ถาเจาหนาที่ทุจริตผิดตอตําแหนง ทานครับ ศาลทุจริต

ประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึง่ไดจัดตั้งขึ้นแลวเมื่อวันที่ 1 ตลุาคม 2559 ผูเสียหายย่ืนฟอง

เจาหนาที่ ป.ป.ช. ไดโดยตรงตอศาลนัน้ สถิติที่ทางสํานกังาน ป.ป.ช. ไดมอบใหกับกรรมาธิการ 

ปรากฏวาขณะนีเ้จาหนาที่ ป.ป.ช. ถูกฟองทีศ่าลนี้จํานวน 25 คด ีใน 25 คดนีี้อยูระหวาง 30 



๒๐ 

สนช. ๖๒         ศรญัญา  ๕/๓ 

 

การพิจารณาของศาล 12 คดี และคดีถงึที่สุดแลว 13 คดี เปนเรื่องกรณีที่ศาลมีคาํส่ังไมรบัคําฟอง

หรือพิพากษายกฟองหรอืจําหนายคดี นี่คือ ป.ป.ช. ทีถู่กตรวจสอบ ประการตอไป เมื่อเจาหนาที่

กระทําความผิด ผูบงัคับบัญชาของเจาหนาที่อาจจะเปนเลขาธกิาร ถาไมดําเนินการก็มีความผิด 5 

ในฐานะที่ละเวนเชนเดียวกนั มปีระกาศของ คสช. เมื่อเดือนมิถนุายน 255๗ ไดกําหนดเกี่ยวกับ

เรื่องมาตรการปองกันการทจุริต ปราบปรามการทุจรติวาถาพบการกระทําการทุจรติในหนวยงานใด

แลวผูบังคบับัญชาละเวนไมดําเนินการ ผูบังคบับญัชาตองมีความผิดทั้งโทษทางวินยัและทางอาญา 

ยอนกลับไป ถาเปนเรื่องของคดีอาญาทีม่ีการรองเรียนกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช.  

ตองดําเนินคด ีถาไมดําเนินคดีกรรมการ ป.ป.ช. ถูกดาํเนินคดีเอง โดยรองมาที่ทานประธานวฒุิสภา 10 

หรือถาตอนนี้ก็ใชวาประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติ สงเรื่องไปยังศาลฎีกา ถาศาลฎีกาตั้งผูไตสวน

อิสระขึน้มา กต็องดําเนินการไตสวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฉะนัน้ฐานความผิดของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ตองมีโทษเปน 2 เทา ไดกําหนดเอาไวแลว ทนีี้ยอนกลับมาดูวาในเรื่องของเจาหนาท่ี ป.ป.ช.  

ที่กระทาํความผิดมีเรื่องที่กระทําความผิด เขากด็ําเนินการทางวินัย มีเรื่องทั้งหมด 51 เรื่อง  

เขากด็ําเนินการไตสวนสอบสวนมาตลอด ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ 16 เรื่อง มีอยู ๑ เรื่องที่15 

จะยกตวัอยาง เปนเรือ่งของเจาหนาที่ ป.ป.ช. ในระดบัสูง ถาผมจําไมผิดเปนระดับ 9 ยายมาแลว

แลวกม็าอยู ป.ป.ช. แลวดํารงตาํแหนงถึงระดับ 9 ไดกระทําการทุจรติในขณะท่ีเขาอยูในตําแหนง

เดิมหนวยงานเดิม คือองคกรปกครองสวนทองถิน่ --------------------------------------------------------- 

 

           -  ๖/๑  20 

 



๒๑ 

สนช. ๖๒                                                                                      สุชาดา  ๖/๑ 

 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งกรรมการไตสวนแลวไลออก แลวดําเนินคดีอาญา ศาลจังหวดันครสวรรค 

ไดมคีําพิพากษาในคดีอาญาหมายเรียกแดงที ่๓๕๗๓/๒๕๕๙ ตดัสินจําคุกเจาหนาท่ี ป.ป.ช. ทานนัน้ 

๓ ป ๔ เดือนฐานเปนเจาหนาที่ปฏิบตัิหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ซึ่งกรณีเหลานี้จึงเปน 5 

กรณีที่มีการตรวจสอบถวงดลุกันอยู กอนที่จะมีรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ 

การไตสวนคดอีาญาทีจ่ะตกไปสูกระบวนการของอัยการในการรองตอศาลกค็อืพนกังานไตสวนเปน

ผูดาํเนนิการมอีํานาจแตผูเดยีวตามประมวลกฎหมายวธิพิีจารณาความอาญา ยอนกลับไปวาสมัยนั้น

พนักงานไตสวนกระทําความผิดใครเปนคนสอบสวนพนกังานไตสวน กค็ือพนักงานไตสวนนัน่เอง  

อันนี้คือระบบ เมื่อรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ก็ใหตั้งองคกรอิสระ 10 

ขึน้มาแลวมคีณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็คือระบบที่จะใหสอบสวนเรื่องการทุจริต ฉะนั้นดวยเหตุผลที่ 

กราบเรียนมาขางตนเกี่ยวกบักระทบเขาไปในเรือ่งของสํานวน เขาไปดูในเรือ่งของสํานวน เขาไป

ทํางานในเรื่องที่ทําใหการสอบสวนเจาหนาที ่ป.ป.ช. เสียหาย ผมตองกราบเรียนครบัทานเจาหนาท่ี 

ป.ป.ช. ผมเคยอยูมาผมรูถึงความรูสึกของเขา เขาตองเผชิญหนาเขาตองเจอปญหาทุกประการ และ

ขณะนี้เขาก็ถูกฟองมีอยูคดีหนึ่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชีม้ลูความผิดขาราชการระดบัสูง ขาราชการ15 

ระดบัสูงทานนัน้ถกูดาํเนนิคด ีทานฟองกลับ ทานไมไดฟองกรรมการทานไมไดฟองคนอื่น แตทาน

ฟองอนุกรรมการและเลขานกุารซึ่งเปนขาราชการระดับ ๙ คนเดียว แลวเลขานุการคนนั้นก็ยังสูคดี

อยู นี่คือส่ิงที่อยากจะกราบเรียนวาเขาเองจะตองเผชญิปญหาตรงนี ้ฉะนัน้ดวยเหตดุวยผลทั้งหลาย

ทั้งปวงเหลานี ้กรรมาธิการเสียงขางมากจึงไดขอตัดวรรคสามออกไปครับ ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เนื่องจากคณะกรรมาธกิารมีการแกไข 20 

มาตรานี้ทานสมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข มีสมาชกิทานใดประสงค

จะอภิปรายหรือไมครับ มีทานตวง  อนัทะไชย เชญิครบั 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจริงขอกงัวลของทานธติิพันธุท่ีเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย 

ก็มีเหตุผล แตฟงทานกรรมาธิการไดอธบิายก็พอจะรับฟงได แตผมมีคําถามซึ่งผมคิดวาเปนประเด็น 25 

ที่สําคัญมาก ผมเขาใจแนวคดิของกรรมาธิการเสียงขางนอยที่ทานไดกงัวลวา ถาเกิดวากรณีผูวาการ

ไดตรวจพบวาเจาหนาทีข่องสํานักงานนี้ไดกระทําการทุจริตตอหนาที่ ถาทานตัดออกไปแลว คําถาม

ใหญก็คือวาแลวใครจะเปนผูตรวจสอบระงบัยับย้ังหนวยงานใด กลไกใด เมื่อสักครูทานชี้แจงตอสภา

ไปก็คอืเฉพาะศาล ความจรงิผมไมไดแนใจวาผมเขาใจกรรมาธิการเสียงขางนอยถกูหรือเปลาวา 

กระบวนการในการที่จะระงบัยับย้ังไมใหเกดิความเสียหายเกิดขึ้นนี้ นอกจากกลไกทีพู่ดวา 30 



๒๒ 

สนช. ๖๒                                                                                      สุชาดา  ๖/๒ 

 

ตองไปฟองศาลและใชเวลานานในการตดัสินนี้ มกีลไกอื่นไหมนอกจากศาลหรือวามีกระบวนการ 

ในการที่จะระงับยับย้ัง ผมเชื่อแนวาที่ทานกรรมาธกิารเสียงขางนอยไดพูดถึง ไมไดพูดถึงกรรมการ 

อันนี้ผมเหน็ดวย ทานพูดถึงเจาหนาที่ตองปฏิบตัแินนอนทีเดียววา ผูวาการที่จะตองปฏิบัตติาม 5 

มาตรา ๕๓ ในรางนี้เขาจะตองปฏิบตัิหนาที่อยางไรหรือปลอยใหเกดิกระบวนการตรวจสอบ 

โดยกลไกของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เอง หรือปลอยใหเกดิกระบวนการในการฟองทีท่านไดชีแ้จง 

ตอสภาไปเมื่อสักครูวาตองไปฟองศาลเอง หรือดําเนินคดีเอง มีกลไกอืน่ไหมนอกจากกลไกทีว่านี้ 

ในการระงบัยับย้ังที่เจาหนาที่ไดทําการทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําผิดกบัตาํแหนงหนาที่ในราชการ 

ขอบพระคุณครับ 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง 

เชิญครับ 

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัต ิ

แหงชาต ิทานกรรมาธิการและสมาชกิทุกทาน พลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง สมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิไดฟงทางเสียงขางนอยและเสียงขางมากในการใหความเหน็แลว 15 

ผมอยากเรียนถามทางกรรมาธิการเสียงขางมากวา ในการท่ีขดีฆาและในบรรทัดท่ี ๓ ซึง่การให

อํานาจผูวาการเขาไปดําเนนิการไตสวนเบื้องตน ไดเขียนไววาเปนไปตามหลักเกณฑและวธิีการ 

ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนดอยูแลว หมายถึงวามีขอบเขตเพียงใดและมีวธิีการอยางไร อนันี ้

ก็นาจะเปนการมีความเหมาะสมหรือไม ทีว่าจะทําใหการเขาไปไตสวนหรือวาการเขาไปชวย

ตรวจสอบดูแลเปนการถวงดุล ทั้ง ๆ ที่หมายถงึวาการจะมองวาที่ทานไดอธิบายใหที่ประชมุทราบวา 20 

หมายถงึวาจะเขาไปกาวรวมในเรื่องของสํานวนหรือวาจะรูในเรื่องของขอมูลตาง ๆ ก็เปนหลักเกณฑ 

และวิธีการท่ีทาง ป.ป.ช. เองสามารถกาํหนดในเบื้องตนไดอยูแลว เพราะฉะนัน้นาจะเปนการที่วา 

อาจจะมถีอยคํานี้เพ่ือการระมัดระวงั หรือเพ่ือวาประโยชนตอผูที่จะตองมีสวนในคดตีาง ๆ ก็จะทาํ

ใหสังคมนี้รูสึกมีความสบายใจมากขึน้ ขอใหทางกรรมาธิการเสียงขางมากชวยอธิบายดวยวา 

ตรงนี้เปนประโยชนหรือไมในถอยคาํที่เกดิขึน้ แลวที่ทานขดีฆาออกไปในบรรทัดที่ ๓ กับบรรทัดที ่๔ 25 

ไดพิจารณามาอยางไรวา ป.ป.ช. เองก็สามารถจะกาํหนดหลักเกณฑและวธิีการไดครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารเสียงขางมากชีแ้จงคําถาม

ของทานตวงกับทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง 

  นายกลานรงค   จันทกิ (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กระผม กลานรงค  จันทกิ 

สําหรบัคําถามทานตวง  อนัทะไชย เดี๋ยวทานประธานคณะกรรมาธิการทานจะชีแ้จง แตสําหรับ 30 



๒๓ 

สนช. ๖๒                                                                                      สุชาดา  ๖/๓ 

 

ทานพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง ผมขอเรียนชีแ้จงวา  ๑. ถาหากวาเปนความผิดเกี่ยวกับ 

การใชจายเงินของแผนดิน สตง. ตรวจสอบไดทันทีสามารถท่ีจะใชอํานาจในการระงับยับย้ัง 

หรือใชเงินของแผนดินไมมปีระสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลทําไดทันที  5 

  ๒. ถาหากวากระทําการขดัตอบทบัญญัติกฎหมาย ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิก็

สามารถที่จะมาดาํเนนิการไดตามอํานาจหนาทีข่องผูวาการตรวจเงนิแผนดนิเชนเดยีวกัน  

ผมคิดวาทานประธานจะชี้แจงตอครับ ขอบคุณครับ 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :    

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม  10 

ประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญ จะขออนญุาตเรียนชีแ้จงขอสอบถามของทานสมาชิกตอง 

ขอประทานโทษท่ีตองเอยนามทาน คือทานตวง  อันทะไชย ทานถามวานอกเหนือจากการที่จะไป 

ดําเนินการระงบัยับย้ังทางศาลแลว ซึง่ตองใชเวลานานแลวจะมกีลไกอื่น ๆ อีกหรือไม ที่อยูใน 

รัฐธรรมนูญฉบบันี้ที่จะสามารถแกไขปญหานี้ได ตรงนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้ครับวา 

อันท่ี ๑ กค็ือเมื่อสักครูนี้ทานกลานรงคชี้แจงไปแลววา ถาเผ่ือเปนความผิดตามอํานาจหนาที่ของ 15 

สตง. แลว สตง. ทาํไดเต็มทีโ่ดยที่ไมตองไปพ่ึงใครเลย แตส่ิงที่เรากําลังพูดกนัอยูในเวลานี้ 

คือวรรคสาม วรรคสามนั้นหมายความวาถึงวาการที่เขากระทําความผิดตอหนาที่ อยางเชน  

ทานกลานรงค ทานยกตัวอยางไปแลว ไมใชผิดในเรื่องของการใชเงนิงบประมาณหลวง ไมใชผิด 

ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของหนวยงาน ไมใช ตรงนีข้ออนญุาตกราบเรียนวาจริง ๆ แลวในระบบ 

ของเรา เราไดออกแบบเอาไวแลว ถาสมมตุวิา สตง. ตรวจพบวามีการกระทําความผิดตอหนาท่ี 20 

ของเจาหนาที่ ป.ป.ช. เกดิขึน้ ทาง สตง. นั้นสามารถที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆ สงให 

ป.ป.ช. ไปดําเนินการได เพราะนัน่คือหนาทีแ่ละอํานาจโดยตรงของ ป.ป.ช. ถาเผ่ือสมมุตวิา 

เราเกรงวาการให ป.ป.ช. สอบ ป.ป.ช. ดวยกันเองอาจจะเกดิปญหาในเรื่องของความโนมเอียง 

ก็ดี ในเรื่องของความเที่ยงตรงกด็ี หรือในเรื่องอะไร ๆ กต็ามกด็ี ตรงนีถ้าเผ่ือเกดิปญหา 

ตรงนั้นขึ้นมา นั่นคือผูที่เปนผูบังคับบัญชาที่ดาํเนนิการสอบสวนหรอืไตสวนผูใตบงัคบับัญชา 25 

ที่ทําความผิดทุจรติตอหนาท่ีเขาไดทําการบกพรองตอหนาที่ ตรงนี้ละครบั ท่ีเรามีองคกรอิสระ 

อีกองคกรหนึ่งที่จะสามารถดําเนินการกบัผูบังคับบญัชาที่ไมทําตามหนาที่อยางตรงไปตรงมาได 

นั่นกค็ือผูตรวจการแผนดิน ดังนัน้สิ่งทีก่รรมาธิการเสียงขางมากมคีวามเหน็เชนนัน้กเ็พราะวา 

ไดนําขอดแีละขอเสียมาหักลางกันแลว เห็นวาหากคงวรรคสามไวอาจจะเกดิปญหาในเชิงของ 

การปฏิบตัิงาน อาจจะมีความขัดแยงระหวางหนวยงานที่ตามมาได อาจจะมปีญหาในเรื่องของ 30 



๒๔ 

สนช. ๖๒                                                                                      สุชาดา  ๖/๔ 

 

สํานวนการสอบสวน อาจจะมีปญหาในเรื่องของการขดักันของพยาน ซึ่งจะเปนการขัดขวาง 

การปฏิบตัหินาท่ีของ ป.ป.ช. ได ก็อาจจะทําให ป.ป.ช. นั้นไมสามารถจะปฏิบตัิหนาที่ไดตาม 

อํานาจหนาทีข่องเขาไดอยางเตม็ที่ ตรงนี้น้ันนอกจากผูตรวจการแผนดนิจะสามารถดําเนนิการ 5 

ตรงนี้ไดแลวกค็ือ ถา สตง. สงเรื่องให ป.ป.ช. ดําเนนิการไตสวนหรอืสอบสวนผูใตบงัคับบญัชา 

ที่คิดวากระทําความผิดตอหนาที่แลว ผูบังคบับญัชาชวยเหลือกนั ตรงนี้ สตง. สามารถจะแจงให 

ผูตรวจการแผนดนิไปดําเนนิการได ซึง่เปนหนาทีโ่ดยตรงตามรฐัธรรมนูญของผูตรวจการแผนดิน 

ในการทําหนาที่ตรงนี้ และถาเผ่ือผูตรวจการแผนดินไปดาํเนินการแลวพบวาผูบังคบับัญชานั้น 

กระทําความผิดจริงตามที ่สตง. ไดรองเรียนมา ผูบังคบับัญชาก็จะตองถูกลงโทษเปน ๒ เทา 10 

อยางที่ทานกลานรงค  จันทกิ ไดชี้แจงไปแลว ------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                - ๗/๑ 

 

 15 

 

 



๒๕ 

สนช. ๖๒         สํารวม  ๗/๑ 

 

นอกจากนัน้แลวถาเผ่ือจะเอาเร็วขึ้นอีก ถาเผ่ือเจาหนาที ่ป.ป.ช. ที่กระทําความผิดตอหนาทีค่นนั้น  

เปนขาราชการในระดับที่เทยีบเทาตัง้แตซี ๘ ลงมา เรายังมี ป.ป.ท. อกีองคกรหนึง่ท่ีจะดําเนนิการ 

ในเรื่องตรงนีไ้ด เพราะฉะนัน้ตรงนี้ท่ีทาํใหกรรมาธิการเสียงขางมากเห็นวาระบบท่ีเปนอยูในเวลา 5 

นี้นั้น มกีารถวงดุลอาํนาจกนัอยางสมบูรณและถูกตองแลว เพราะถงึแมวาจะทําตามวรรคสาม

ทายที่สุดสํานวนการไตสวนเบื้องตนกต็องสงไปให ป.ป.ช. เปนผูดําเนนิการอยูด ีไมเหมือนกับการท่ี 

สตง. ถูกกรมบัญชกีลางตรวจสอบ ซึ่งอนันัน้คือการถวงดุลกันอยางแทจริง เพราะกรมบญัชีกลาง

สามารถดําเนนิการไดเต็มตามอํานาจหนาที่เชนเดียวกบัที่ สตง. มีอาํนาจหนาท่ี ตรงนี้ทายที่สุดถึงมี

วรรคสาม ก็ตองสงให ป.ป.ช. เขาไปดําเนินการอยูดี และถาเผ่ือสงไปแลวเขามีปญหาอยางไรเสีย 10 

ก็ตองมาถงึวฒุิสภาหรือไปถงึศาล หรือไปถึงผูตรวจการแผนดิน หรอื ป.ป.ท. แลวแตกรณี แตผลเสีย

ก็คือถาเผื่อเรามวีรรคสาม จะเกดิปญหาในการทาํงานของ ป.ป.ช. จะบัน่ทอนประสิทธิภาพในการ

ทํางานของ ป.ป.ช. เขา ตรงนี้ละครับที่กรรมาธกิารไดเอาเหตุผล เอาขอดี ขอเสียของท้ัง ๒ ฝาย 

มาหักลางกนัแลวเห็นวาขอเสียนั้นนาจะเกิดผลเสียตอการดําเนนิการในเรือ่งของการปราบปราม 

การทุจรติ ซึ่งเปนเรื่องท่ีทุกคนในประเทศไทยในเวลานีต้องการใหมีการดําเนนิการอยาง15 

ตรงไปตรงมา เฉียบขาด แลวก็เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผมก็ขออนุญาตกราบเรียนตอบ 

ขอชี้แจงดงันี้ครับ ขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เชิญกรรมาธกิารเสียงขางนอย 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ในฐานะเปนกรรมาธิการเสียงขางนอยกบัทานธติิพันธ พอดเีจาหนาที่ฝาย20 

เลขานกุารไมไดลงชื่อผมไว จะขออนุญาตชีแ้จงเพ่ิมเตมิจากทานอาจารยธิติพันธเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของที่ประชุมแหงนี ้และกรรมาธิการเสียงขางมากนะครบั คือในมาตรา ๗ นี้จริง ๆ แลว

เปนเรื่องของการทีน่ําหลักการในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนญู และมาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนญู

ในการทีต่องการใหองคกรอสิระแตละองคกรทํางานรวมกันและบรูณาการรวมกนั เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางานของแตละอัน โดยเฉพาะเมือ่มีเรื่องหรือคดีเกดิขึน้เรือ่งหนึ่งแลว  25 

จริง ๆ แลวมนัไมไดไปแคอยูภายใตองคกรใดองคกรหนึ่งเทานัน้ อยางเชน ในคดหีลาย ๆ คด ี

ที่ผานมา เมือ่มีการกระทําอนัเกดิขึน้อาจจะเกี่ยวของตั้งแตกรรมการการเลือกตั้ง เกีย่วกับเรื่องของ

การทุจรติ เกี่ยวกับเรื่องของการใชจายเงินซึ่งอยูภายใตภารกิจของแตละองคกร เพราะฉะนั้นเพ่ือให

เกิดการบรูณาการรวมกัน ไมใชแยกกนัออกไปทําแลวกต็องมานัง่นับตั้งแตศูนยกันใหมทุกองคกร 
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๒๖ 

สนช. ๖๒         สํารวม  ๗/๒ 

 

ในการทีด่ําเนินการในเรื่องนัน้ ก็ใหมีการบูรณาการรวมกนั ถาองคกรใดองคกรหนึ่งไปตรวจสอบพบ

หรือไปใชอํานาจหนาท่ีดังกลาวแลว ถาเห็นวาในเรื่องนัน้อยูในอํานาจหนาทีข่องอกีฝายหนึ่งก็สงให

องคกรอิสระอีกองคกรที่รับผิดชอบตามอํานาจหนาที่นัน้ดําเนนิการตอไป นั่นคือหลักของ 5 

มาตรา ๒๒๑ ที่วางไวในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งตองการทีจ่ะใหเกดิการบูรณาการรวมกัน  

ซึ่งจะปรากฏอยูในมาตรา ๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง สวนวรรคสามนัน้เปนเรือ่งของกรณี 

ตามมาตรา ๒๔๔ ซึ่งตองการจะเห็นในเรื่องของการตรวจสอบความโปรงใสและความนาเชือ่ถือ 

ขององคกรที่ทําหนาท่ีในการตรวจสอบ โดยเฉพาะที่เกีย่วกับการตรวจสอบการทุจริตคือ ป.ป.ช.  

ซึ่งจรงิ ๆ แลวการตรวจสอบการทุจรตินัน้เปนอํานาจของคณะกรรมการ แตในทางปฏิบัตินัน้ 10 

คนทีต่องไปดาํเนนิการในภาคปฏิบัตคิือเจาหนาที่ ป.ป.ช. ซึ่งกรรมาธิการเสียงขางนอยจริง ๆ แลว 

ก็รับฟงกรรมาธกิารเสียงขางมากอยางทานกลานรงควา จริง ๆ แลวกม็ีหลาย ๆ เรื่อง  

หลายมาตรการในการดําเนนิการ แตมาตรการในเรื่องเกี่ยวกับทางศาล หรือไปในเรื่องดําเนนิการ 

ในดานอื่นนั้นเปนขั้นตอนอกีขั้นตอนหนึ่งที่ยาวออกไป ซึ่งจะทาํใหกนิระยะเวลาและดําเนินการ 

ในเรื่องอื่น แตเมื่อในกรณีทีอ่งคกรอิสระโดยเฉพาะกรณีถาเปนกรณีผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 15 

ทานไปตรวจเงินแผนดินแลว เกดิกรณีเห็นวาเจาหนาทีข่อง ป.ป.ช. เองซึง่ทําหนาทีใ่นการตรวจสอบ

การทุจรติดําเนินการเกี่ยวกบัการที่ผูดําเนินการมีการกระทําการทุจรติหรือจงใจปฏิบัติหนาที ่

โดยมิชอบดวยกฎหมาย ก็กาํหนดใหผูวาการนัน้ทําหนาที่ในการตรวจสอบเบื้องตนเสีย เพ่ือให 

ไมตองดาํเนนิการตัง้แตสงให ป.ป.ช. เพ่ือเริ่มตั้งแตศูนยใหม เพราะในเมื่อตวัเองตรวจอยูแลว  

มีพยานหลักฐานมีขอมูลอยูในตวั กด็ําเนินการตรวจสอบไตสวนเบื้องตนเสีย เพ่ือจะสงเอกสาร20 

หลักฐานตาง ๆ รวมทั้งขอมลูและความเหน็ในเรื่องของการดําเนนิการตรวจสอบนัน้เกี่ยวกับ 

เจาหนาที่ ป.ป.ช. เพ่ือสงให ป.ป.ช. พิจารณาดําเนินการตามหนาที่ตอไป เปนเพียงแตการเพ่ิม

ขั้นตอนลงมาในระหวางที่กอนสงไปให ป.ป.ช. ดาํเนนิการตอไปเทานัน้เอง ประเด็นปญหาที่เกดิขึน้

จากการที่ประชุมกรรมาธกิารแลวทางคณะกรรมการ ป.ป.ช. สงเจาหนาที ่รวมทั้งกรรมการบางทาน 

มาชี้แจงก็คือ ในถอยคําบางถอยคํานั้นอาจเหน็วาอาจจะไปกระทบตอการทํางานของ ป.ป.ช. 25 

หรือเจาหนาที่ ป.ป.ช. ซึง่อาจจะทําใหเสียทัง้ในเรือ่งของการดําเนนิการในระหวางการปฏิบัตหินาท่ี 

ซึ่งจรงิ ๆ แลวการเขียนในมาตรา ๗ วรรคสามนัน้มไิดกระทบ เพราะเขียนอยูภายใต 

อํานาจความรับผิดชอบของ ป.ป.ช. ในการดําเนินการอยูแลวในเรื่องของการทุจริตตอหนาที่  
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๒๗ 

สนช. ๖๒         สํารวม  ๗/๓ 

 

หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี แตเมื่อเปนความเปนหวงลักษณะนั้นที่จริงแลวใน 

ถอยคําอาจจะปรับปรุงกนัไดเพ่ือใหสอดรับกับมาตรา ๒๔๔ ซึง่จะพูดถึงในกรณีการตรวจสอบ 

การใชจายเงินแผนดิน แลวมีการพบวาเจาหนาท่ี ป.ป.ช. นั้นทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาที่  5 

หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย กฎหมายฉบบันีก้็ใหอาํนาจผูวาการนัน้ 

ทําหนาท่ีในการไตสวนเบือ้งตนเสีย และการไตสวนเบื้องตนนั้นกม็ิใชกําหนดหลักเกณฑขึ้นเอง 

ของผูวาการ หรือคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ แตเปนการนําหลักเกณฑการไตสวนของ ป.ป.ช. 

ซึ่งใชกบัเจาหนาที่ทุกทานทีจ่ะตองถูกตรวจสอบในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นมาไตสวน เพราะฉะนั้นก็คือ 

ใชหลักเกณฑของ ป.ป.ช. เองนั่นแหละเปนผูไตสวน ไมไดเอาหลักเกณฑอื่น ๆ หรือไมไดกําหนด 10 

ขึ้นเองโดยผูวาการตรวจเงนิแผนดินหรือ คตง. กําหนดขึน้เพ่ือใหผูวาการตรวจเงินแผนดนิไปทาํ 

เพราะฉะนัน้หลักเกณฑถา ป.ป.ช. กําหนดไวเชนไรผูวาการก็ทาํเชนนั้นเหมือนกัน เพียงแตถาเห็นวา

ในเรื่องของการตรวจสอบหรือหลักเกณฑการไตสวนนัน้จะกระทบตอการปฏิบตัิหนาที่ ก็เปน 

อีกเหตุหนึ่งวาถาจะเขียนกาํหนดหรอืวางกรอบไวในเรื่องนี้ ทางกรรมาธิการเสียงขางนอยกไ็มติดใจ 

แตเมื่อไปตดัท้ังมาตราออกเสร็จแลว แลวถากรณีเจาหนาที่ซึ่งตรวจสอบการทุจริตเองกระทําการ15 

ทุจริตเอง แลวผูวาการตรวจเงินแผนดินซึ่งมีหนาที่ตรวจสอบไปเจอเขา และโดยมาตรา ๒๒๑  

ของรฐัธรรมนูญและมาตรา ๒๑๔ ซึง่ตองการใหบูรณาการรวมกนัชวยกันตรวจสอบ การกําหนดโดย

วรรคสามนี้ก็เปนการทําใหเกิดความเชื่อมัน่และเกดิความโปรงใสในเรือ่งการทํางานในการตรวจสอบ 

ไมใชเปนเรือ่งพอเหน็ปบกต็องสงไปให ป.ป.ช. จะทําใหเกิดขอครหาขึน้ได หรือขอสงสัยไดวา 

เปนการสงไปแลวทาง ป.ป.ช. จะชวยเหลือกันหรือไม หรือจะดําเนินการพิจารณาทาํใหเรื่องนัน้20 

ยาวนานออกไปหรือหายไป เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพครับ คือกรรมาธิการเสียงขางนอยไมตดิใจ

ที่จะแกไขถอยคําบางถอยคาํเพ่ือใหรับกับการดาํเนนิการในเจตนารมณ แตการตดัออกทั้งมาตรานัน้

จะทําใหมาตรการในการชวยกันตรวจสอบถวงดุลและสรางความนาเชื่อถือใหแกองคกรอิสระ  

ซึ่งปจจุบันกถ็ูกทาทายจากหนวยงานตาง ๆ จากองคกรตางๆ มากในเรื่อง 

การปฏิบตัหินาท่ี เพราะฉะนั้นดวยความเคารพครับ กรรมาธกิารเสียงขางนอยจึงขอสงวนไวท่ีจะ 25 

ไมขอใหตดัมาตรา ๗ วรรคสามออก แตถามีการแกไขถอยคําเพ่ือใหสอดรับกับวัตถปุระสงคกบัทาง

กรรมาธิการเสียงขางมาก และถอยคํานั้นยังรับอยูกับมาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔ ของ

รัฐธรรมนูญแลว ทางกรรมาธิการเสียงขางนอยก็ไมตดิใจ แตเมื่อตดัออกทัง้มาตราแลวกระบวนการ 

ที่จะทําการชวยเหลือในการตรวจสอบลักษณะนี ้แลวเปนการตรวจสอบตั้งแตขัน้ตนเพ่ือจะ 
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ชวยเหลือในการทําใหเกิดความโปรงใสในเรื่องของความนาเชือ่ถือเกิดขึ้น ในเรื่องของการ 

ดําเนินการกบัตวัเจาหนาที่ทีเ่ปนหนาที่ในการตรวจสอบความทุจริตโดยตรงใหเกิดความโปรงใสขึ้น 

และไมเกดิครหาขึ้นได เพราะฉะนั้นดวยความเคารพครบัทางกรรมาธกิารเสียงขางนอยจึงขอ 5 

สงวนความเหน็ที่จะยืนตามวรรคสามทีเ่กิดขึ้นครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ทานตวง  อันทะไชย เชิญครับ 

  นายตวง  อันทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจริงขอกงัวลความหวงของทานประธานคณะกรรมาธิการ 

ผมเหน็ดวยนะครบั ผมวาเปนขอกงัวลทีม่ีเหตุผลและสภาควรจะตองรบัฟง ทีม่ีความหวงวาถาเรา10 

เขียนเอาไวนี้จะเกดิความขัดแยงของหนวยงานทานกเ็ลยตัดออก อนันีเ้ปนหลักการ อันนี้พอฟงได 

ซึ่งในอดตีก็เกดิขึน้แลวพอเปนการเมอืงจะเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตในขณะเดียวกันผมคิดวาขอหวงของ

กรรมาธิการเสียงขางนอยมเีหตุผลกน็ารับฟงเหมือนกนั แตผมไมรูจะออกอยางไรทานประธาน  

ทานหวงเรื่องดุลอํานาจของการตรวจสอบที่เปนไปตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๒๑ 

ประกอบมาตรา ๒๔๔ จะหายไป ทานประธานลองเขาไปดูในมาตรา ๒๒๑ ของรฐัธรรมนูญ 15 

จะพบเลยวา เขาไดใหทั้ง ๒ องคกรทํางานรวมกัน เขาเขียนอยางนารักมากเลยในรฐัธรรมนูญฉบับนี้ 

เขียนบอกวา ในการปฏิบัตหินาทีโ่ดยเฉพาะเรื่องการทจุริตคอรัปชัน่ ถาองคกรอิสระใดเหน็วามี

ผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมาย แตอยูในหนาทีแ่ละอํานาจขององคกรอิสระอืน่ ใหแจงองคกร

อิสระนัน้ทราบ เพ่ือดําเนนิการตามหนาทีแ่ละอาํนาจตอไป -------------- 

 20 

          - ๘/๑ 
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เขียนไวในมาตรา ๒๔๔ เชนกันบอกวา ในกรณีที่มหีลักฐานอันควรเชื่อไดวา 

การใชจายเงินนัน้มีพฤติการณอันเปนการทุจรติตอหนาท่ี ซึ่งเปนไปในทํานองเดียวกัน แลวเขียน

แบบนารกัมากก็คือวาใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิแจงคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามทุจรติ5 

แหงชาตเิพ่ือทราบและดําเนนิการตามอํานาจหนาท่ีตอไป ผมเขาใจวาอันนี้คือการเขยีนดุลอํานาจ

ของการตรวจสอบ ซึ่งผมคดิวาถามองในมุมผมจะเปนประโยชนสําหรับ ป.ป.ช. เองในอนาคต  

อยาลืมเราออกกฎหมายวันนี้เราไมไดใช สภาแหงนีเ้ราไมไดใชหรอกครบั สภาตอไปจะใช รัฐบาล

ตอไปจะใช เจาหนาทีข่องรฐัตอไปจะใชถาตดัเสียเลยกลไกดุลอํานาจของการตรวจสอบตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๑ กบัมาตรา ๒๔๔ จะอยูตรงไหน ถาทานใชความในมาตรา ๒๒๑  10 

กบัมาตรา ๒๔๔ ประกอบ จะดดูีมาก แตผมเหน็ดวยกบัทานประธานคณะกรรมาธกิารเสียงขางมาก 

ซึ่งกรรมาธิการเสียงขางนอยก็ควรจะตองรบัฟงกค็ือวาทานหวงเรื่องความขดัแยงของ ๒ องคการ 

ที่จะเกดิขึน้ แลวก็จะไปกระทบกับสํานวน อันนี้ผมเห็นดวยวาจําเปนที่จะตองหาทางออก แตผม 

ไมทราบวาทานกรรมาธิการ ๒ ทาน ทัง้เสียงขางมากเสียงขางนอย ทานจะคุยกันอยางไร แตผม

กราบเรียนทานประธานตอสภาวาดวยความเปนเหตุเปนผลไมไดมีวาระอะไรเลย แตอยากใหทานได15 

ชวยพิจารณาไตรตรองใหดี ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานก็ควรจะไดคยุกันในชัน้คณะกรรมาธิการ 

ไปแลว ถาเปนอยางนี้ทกุมาตราก็ตองคุยกนัอีกหลายมาตรา ทานพลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง

ครับ  

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญัติ20 

แหงชาต ิทานกรรมาธิการ สมาชิกทุกทานครับ ในประเด็นที่ผมเปนหวงในวรรคสาม กอนอื่น 

ผมคิดวาที่ประชมุคงเหน็ดวยวาการมีการถวงดุลเปนเรื่องที่ดี เพราะรัฐธรรมนญูบญัญัตไิวแลว  

ทีนี้เหมือนกับวาทั้งกรรมาธกิารเสียงขางมากและเสียงขางนอยกด็ูในเรื่องการปฏิบัตทิี่จะทําให 

เกิดปญหา ผมอยากจะเรียนวาที่ผมไดเสนอในเรื่องของวรรคสาม บรรทดัที่ ๓ ทีบ่อกวา  

ตามหลักเกณฑและวิธกีารที ่ป.ป.ช. กําหนด นั่นก็คือวาเมื่อสักครูนี้กรรมาธกิารเสียงขางมาก 25 

ไมไดตอบผมตรงนี้ประเดน็นี้ แตปรากฏวากรรมาธิการเสียงขางนอยเปนผูตอบผมแทนวาเรื่องนี้  

ป.ป.ช. เปนผูกําหนด เพราะฉะนั้น สตง. ที่เขาไปตรวจกต็องเปนไปตามเงื่อนไขท่ี ป.ป.ช. กาํหนด  

ซึ่งกค็งไมนาเปนหวงในทางปฏิบัต ิอันนี้ก็คืออยากใหกรรมาธกิารชวยกรุณาใหทีป่ระชุมทราบ 
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เสียงขางมากวาทานประชมุแลวทานมหีวงตรงนี้หรอืไม ไดพูดถึงตรงนี้หรือไมวาการเขาไปกาวลวง

แบบนี ้ป.ป.ช. จะมกีารปองกันอยางไร ถาปองกันไมใหเกิดความเสียหายได วรรคนีก้็นาจะไปได 

แลวกอ็ยางที่กรรมาธกิารเสียงขางนอยไดพูดแลวก็เมื่อสักครูทานตวง  อนัทะไชย ทีผ่มขอเอยนาม 5 

ก็บอกวาถาอยางนั้นก็ปรบัถอยคําเล็กนอย แตการถวงดลุยังอยูก็เปนประโยชนตอสังคมและ 

ประเทศชาติตอไป ผมขออนุญาตเสนอในลักษณะนีค้รบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการ ทานธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย ครบั 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม ธิติพันธุ  เชื้อบุญชัย กรรมาธิการผูสงวนความเหน็ เพ่ือตอบรับ 10 

กับส่ิงท่ีกรรมาธกิารฝายเสียงขางมากเห็นวาอาจจะเปนการเขาไปใชอํานาจของคณะกรรมการ  

ป.ป.ช. ในทุกกรณีนัน้ คณะกรรมาธิการฝายเสียงขางนอยเองก็เพ่ือที่จะเสนอถอยคาํเพ่ือให 

สอดคลองกับแนวคดิหรือหลักการทีอ่ยูในมาตรา ๒๒๑ และมาตรา ๒๔๔ ในรฐัธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย โดยขออนญุาตเสนอในมาตรา ๗ ใหมในลักษณะอยางนีค้รบั ปรับถอยคํา

บางสวนในวรรคสามคือโดยมาตรา ๗ วรรคแรกและวรรคสองนัน้จะขอคงตามรางเดมิที่ กรธ.  15 

เสนอมา สวนวรรคสามนั้นจะขออนุญาตอานเพ่ือใหสมาชิกทุกทานไดฟงนะครบัวา ไดมีการปรับ 

ถอยคําเล็กนอยในลักษณะอยางนี้ครับ  

  ในกรณีที่ผูวาการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินแลว มีหลักฐานอนัควรเชื่อไดวา 

เจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติมีพฤติการณ 

อันเปนการทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัตหินาที่หรอืใชอํานาจขดัตอบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนญู 20 

หรือกฎหมาย ใหผูวาการแจงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาตทิราบ 

และใหมีอํานาจดาํเนนิการไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑและวธิีการท่ีคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติกําหนด การไตสวนเบื้องตนดังกลาวตองไมกระทบตอการปฏิบัติ

หนาทีข่องเจาหนาทีข่องสํานักงานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ 

ในฐานะพนักงานไตสวนหรอืเขาตรวจสํานวนการไตสวนของเจาหนาทีด่ังกลาว เมือ่ผลการไตสวน 25 

เบื้องตนปรากฏเปนประการใด ใหสงสํานวนการไตสวนเบื้องตนใหคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เพ่ือพิจารณาดําเนนิการตอไป ในกรณีที่คณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เห็นวาการดําเนินการของผูวาการจะกระทบตอการปฏิบตัหินาที ่

ของเจาหนาที่ของสํานกังานคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจะแจงให 

 30 



๓๑ 

สนช. ๖๒          สิริพรรณ  ๘/๓ 

 

ผูวาการยุตกิารดําเนินการและสงเรือ่งใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

เพ่ือดําเนินการเองกไ็ด นัน่เปนสวนท่ีขออนญุาตในการแกไขปรับปรุง 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ประเดน็แรกที่อยากจะถามกรรมาธิการ 5 

เสียงขางมากกอนก็คือวาพรอมที่จะพิจารณาการแกไขมาตรา ๗ วรรคสามหรือไม หรือวาพิจารณา 

เสร็จเรียบรอยแลวเห็นดวยกับท่ีกรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอมา เพ่ือความรอบคอบผมขอปรกึษา 

ที่ประชมุวา ถากรรมาธิการเสียงขางมากยินดีท่ีจะปรบัปรุงแกไขก็จะขอขามมาตรานีไ้ปกอน 

เพ่ือใหกรรมาธกิารเสียงขางมากพิจารณารวมกับกรรมาธิการเสียงขางนอย แตถากรรมาธกิาร 

เสียงขางมากยืนยันผมก็จะขอโหวต (Vote) เชญิทางกรรมาธิการเสียงขางมากชี้แจง 10 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน 

คณะกรรมาธิการจะขออนุญาตกราบเรียนอยางนีค้รับ กรรมาธิการเสียงขางมากไดหารือกนัแลวครบั

วาในการปรับขอความในวรรคสามตามท่ีทางคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอในท่ีประชมุ 

เมื่อสักครูนีน้ั้นทางคณะกรรมาธิการเห็นวาการปรับลักษณะเชนนี้จะแกปญหาในเรื่องของการที่จะ15 

ทําใหเกดิสํานวนการสอบสวนของ ป.ป.ช. ซึ่งเปนความลับยังคงสามารถจะดําเนินการไปไดตาม 

การปฏิบตัิงานและการปฏิบตัิหนาที่ของ ป.ป.ช. แลวกต็รงนี้เทาที่ดกู็ขออนญุาตกราบเรียนวา 

ยอมรับได แตขอปรับเวริดดงิ (Wording) ตอนทายนดิเดียวเทานัน้เองในบรรทัดสุดทายที่ทาง 

คณะกรรมาธิการเสียงขางนอยเสนอมาวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

เพ่ือดําเนินการเองกไ็ด ขออนุญาตคําวา “เองกไ็ด” ปรบัเปน “ตอไป” จะอานใหมไดความวา  20 

“คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติเพ่ือดําเนนิการตอไป”  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เมื่อตกลงกันไดแลวผมขอใหขึน้จอนะครบั 

เพ่ือใหทานสมาชิกและทกุทานรวมทั้งผมไดตรวจสอบ ขึน้เฉพาะวรรคสาม วรรคหนึง่และวรรคสอง 

ไมมีประเดน็จะไดไมเปลืองที่ ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ มีประเด็นอืน่หรอืไมครับ  

ตอนนี้เดี๋ยวสับสน 25 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตั ิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ในมาตรา ๗ ดูในเอกสารหนาที่ ๖  

ผมเปนผูแปรญตัตแิลวก็ทานกรรมาธิการทั้งคณะไดมคีวามเห็นตดัวรรคทายออก ตามที่ผมไดขอ 

แปรญัตติ แตคราวนี้ไดมีการปรับปรงุเกี่ยวกับขอความในวรรคทายออก ไมทราบวาทานจะวินิจฉัย 

อยางไรวาจะใหผมพูดหรอืไมครับ ขอบพระคุณครบั 30 



๓๒ 

สนช. ๖๒          สิริพรรณ  ๘/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอดูนดิหนึ่งครับ คือทานพลเรือเอก ธราธร  

ขจิตสุวรรณ แปรญัตติตดัวรรคทายมาตรา ๗ ออกใชหรอืไมครับ แลวก็กรรมาธิการเห็นดวย 

ก็เลยไมมีคําสงวนของทาน กรณีเชนนี้ทานยังติดใจหรือไมหรือทานจะประนีประนอมกัน 5 

หรือฟงเขากอน 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาต ิผมจะขออนุญาตวาสมควรอยางย่ิงที่จะใหทานประธานคณะกรรมาธกิารหรือทานผูใด 

ในคณะกรรมาธกิารชวยกรณุาชี้แนะนดิหนึ่งวาทีเ่ปล่ียนแปลงอยางนี้มเีพ่ิมเตมิอะไรหรือไมครับ 

 10 

          -  ๙/๑ 



๓๓ 

สนช. ๖๒         มิ่งขวัญ  ๙/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมหารือทานพลเรือเอก ธราธร อยางนี ้

ดูวาเขาปรับปรุงแกไขแลวทานพอใจไหม เพราะวามีการแกไขอยางไรก็พูดไดเสมอดไีหมครับ 

ทานสงวนคาํแปรญตัติไวแลวนะครบั 5 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ขอบพระคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ เชญิครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วลัลภ  ตงัคณานรุกัษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมเขาใจวาเปนความพยายามที่จะประนีประนอมกนั ทีนี้บงัเอญิ 

วารางที่อยูในมอืของสมาชกิ ขณะนี้ม ี๒ ราง รางแรกคือรางเดิมที่ผานเขาสูวาระการรับหลักการ 10 

ในสภา รางที่ ๒ คือ รางที่กรรมาธิการเสียงขางมากขอตดัวรรคสามออก ทีนี้พอกรรมาธิการมา

เปล่ียนอนัใหม ขอทานประธานคณะกรรมาธกิารพูดภาษาชาวบานใหฟงตางจากเดมิอยางไร  

ตางจากรางที่ ๑ อยางไร ไมตองเอารางตดัออก รางนีต้างจากรางที่ ๑ อยางไร คือเขาทําได 

แคไหน วาอยางนั้นเถอะ ทาํไดแคไหน ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือทานวัลลภกาํลังบอกวารางท่ีเสนอใหมนี ้15 

ตางจากรางเดิมอยางไรใชไหมครับ ไมตองพูดถึงรางทีต่ดัออก ตองกรรมาธิการเสียงขางนอยที่พูด 

เขาเปนคนเสนอมาไมใชหรอื 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ตองทานประธานกรรมาธิการครบั เพราะทานรับ 

เขาแลว ทานตองตอบครบั ไมอยางนั้นทานตอบไมได แลวทานรับไดอยางไร ขอบคณุครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญครับ แลวเดี๋ยวทานพลเรือเอก ธราธร 20 

ฟงนะครับ ถายังไมพอใจผมใหทานพูด 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญั)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม  

ประธานคณะกรรมาธกิารจะขออนุญาตกราบเรียนชีแ้จงความแตกตางระหวางวรรคสามเดิม  

ตามรางเดิมกับวรรคสามใหมท่ีทางกรรมาธกิารเสียงขางนอยเสนอแลว กรรมาธกิารเสียงขางมาก 25 

พิจารณาแลวเหน็วา รับได โดยมีการปรบัแกไขคําพูดเล็กนอยตอนทาย ความแตกตางอยูตรงนีค้รบั 

รางเดิมนั้นตองขออนุญาตกราบเรียนวา เราไดมีการสอบถามทางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูวา 

คําวา “ไตสวนเบื้องตน” กนิความแคไหน อยางไร เพราะคําวา “ไตสวนเบื้องตน” ไมมีอยูใน

พจนานุกรมหรือไมมีอยูในกฎหมายฉบับใด ไตสวนเฉย ๆ อาจจะมี แตเบื้องตนดวยไมมี คําตอบท่ี 

 30 



๓๔ 

สนช. ๖๒         มิ่งขวัญ  ๙/๒ 

 

ไดรบัก็คอืวาไตสวนเบื้องตนก็คือสามารถที่จะเรียกใครมาสอบพยานเพ่ิมเติมหรอืเรียกขอดูสํานวน 

เรียกขอดูอะไรก็ไดทั้งหมด ตรงนี้แหละครับที่เปนปญหาที่วา ถาเผ่ือเรียกไดตามนิยามที่ กรธ.  

บอกไววาสามารถทําไดอยางนี้ ตรงนีแ้หละครบั คอืส่ิงทีเ่กรงวาจะเขาไปขัดขวางการทํางานโดยปกติ5 

ของ ป.ป.ช. เพราะ ป.ป.ช. เขากต็องมกีารรักษาความลับของสํานวน ตองมีการดําเนินการในเรื่อง 

ประจักษพยาน ในเรื่องอะไรตาง ๆ เหลานีน้ะครับ ถาเผ่ือสมมุตวิาส่ิงตาง ๆ เหลานี้ถูกเปดเผยไป 

ในเวลาอนัไมสมควรหรือในสถานท่ีทีไ่มสมควร หรือโดยคนท่ีไมสมควร ก็อาจจะสงผลถึงการทํางาน

ของ ป.ป.ช. เขาได แลวก็จะสงผลถึงเรื่องของการปราบปรามทุจริตของชาตไิด นัน่คอืเหตุผลหลัก 

ที่เห็นวาเปนขอเสีย เพราะวาถาเผื่อไปถึงจุด ๆ นัน้อาจจะเกดิความขดักนัระหวางองคกรได  10 

เพราะวายังไมมีความชัดเจน โดย สตง. กบ็อกวา ตรงนี้ทาํได ป.ป.ช. กบ็อกวาทําไมได หรือไม 

อยากใหทําหรืออะไรตาง ๆ เหลานี ้ก็เลยจะเกดิปญหาขึน้มา แตพอทานกรรมาธกิารเสียงขางนอย 

ทานแกไขเพ่ิมเติมตรงนี้ ทางกรรมาธิการเสียงขางมากไดปรกึษาหารือกนัแลว เหน็วาถาเขียนอยางนี้ 

จะยังคงหลักการของการทํางานของ ป.ป.ช. เขาได โดยที่ไมเสียผลในการทํางานของ ป.ป.ช.  

เพราะวาในกรณีที่ สตง. เขาไปตรวจสอบ ตรงนีต้องขออนุญาตกราบเรียนวา การเตมิตรงนีข้อง 15 

เสียงขางนอย หมายความวาอยางนีน้ะครับ หมายความวาโดยปกตแิลว สตง. เขาตรวจทุกหนวยงาน 

อยูแลว เมื่อเขาไปตรวจในเรื่องของการตรวจเงินแผนดนิ นัน่คือหนาที่หลักของเขา แลวเผอิญ 

การตรวจเงนิแผนดนิเขาทําใหไปพบเอกสาร หรือทําใหไปพบพยานหลักฐานอะไรกต็ามที่เขาเหน็วา 

หรือเชือ่วาจะมีเจาหนาที่ของ ป.ป.ช. กระทําความผิดตอหนาที ่เขาก็จะสามารถดําเนินการตอไปได 

นั่นคือการไตสวนเบื้องตนเมือ่สักครูนี้ แตพอแกใหมเปนตรงนี้ อนัที่ ๑ กค็ือเขาจะตองดําเนนิการ 20 

ตามหลักเกณฑของ ป.ป.ช. ที่กําหนด ถาเผ่ือในเรื่องหลักเกณฑท่ีกําหนด ไมมีใครหรอกครับ 

ที่จะเขียนไดละเอียดยิบวา หลักเกณฑทีก่ําหนดจะตองเปนอะไร อยางไร ถึงเขียนหลักเกณฑแลว 

ก็อาจจะมชีองวางทีอ่าจจะทําใหเกดิปญหาความขดัแยงในการทํางานขึน้มาได แลวก็จะเกดิปญหา

วาไมมีใครที่จะเปนผูชีข้าดวา ตรงไหนคือเบานเดอร ี(boundary) หรอืตรงไหนคือเสนเขตแดนที่ลํ้า

ได ตรงไหนคือลํ้าไมได แตพอทานกรรมาธิการเสียงขางนอย ทานเขียนวา ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. 25 

นั้นสามารถที่จะพิจารณาไดวา การทํางานของ สตง. ซึ่งผมเขาใจวา สตง. เองก็อาจจะไมไดตั้งใจ 

ที่จะไปกาวลวงหรือไปทําอะไร แตดวยความทีต่องการทาํงาน ก็อาจจะเผลอไผลหรอือาจจะไป 

กาวลวงโดยที่ไมไดเจตนาขึน้มาได ก็จะมีตวัคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปนตวักลางที่จะชี้วาตรงนีม้ันสุด 

ขอบเขตแลวนะ หยุดเถอะ แลวก็ยังสามารถที่จะบอกไดในวรรคสุดทายทีเ่ตมิเขาไป นัน่ก็คอื 

 30 



๓๕ 

สนช. ๖๒         มิ่งขวัญ  ๙/๓ 

 

บอกวาขอใหหยุด แลวกข็อใหสงเรือ่งมาให ป.ป.ช. เปนผูดําเนินการตอ ดังนั้นกห็มายความวา 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถดูไดวา ผูวา สตง. ไตสวนเบื้องตนไปแลว ไปถงึจุด ๆ ไหนที่จะไมเกดิ

ความเสียหายตอการปฏิบตังิานหรือตอการทํางานขององคกรของเขา เขาก็มีสิทธิท่ีจะวีโต (veto)  5 

หรือมีสิทธิที่จะขอใหหยุด แลวก็ขอใหสงเรื่องกลับมาใหเขาดาํเนนิการได ตรงนั้นแหละครบั  

ความเสียหายทีก่รรมาธกิารเสียงขางมากเคยเปนหวงก็จะหายไป เพราะจะมีผูท่ีจะเขามาชีว้า 

ตรงนี้แหละ คือความสมควรในการดําเนนิการของทานแลว ก็ขอใหสงกลับมา ความแตกตาง 

ก็มีอยูแคตรงนี ้ก็ขออนญุาตกราบเรียนเพ่ือกรุณาทราบครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอถามขอความแรกกอนนดิหนึ่ง 10 

อยากจะเคลียร (Clear) ทานวัลลภนดิหนึ่งนะครับ คือหมายความวาทานจํากดัขอบเขต 

การตรวจสอบการใชจายเงนิแผนดนิ ตองเปนเรื่องที่ผูวาการตรวจสอบการใชจายเงนิแผนดนิ  

แลวมหีลักฐานอันควรเชื่อไดวา เจาหนาท่ี ป.ป.ช. ทุจรติหรอือะไรเทานัน้ใชไหมครบั ไมใชกรณีอืน่  

เปนความหมายอยางนั้นหรอืเปลา กรณีอืน่ไมมีเลย เริ่มตนตองเปนอยางนัน้เทานั้นใชไหมครับ 

เพราะวาทานกลานรงคก็บอกแลววาเขามาได ถามาตรวจสอบเรื่องการใชจายเงนิแผนดนิก็นาจะมี15 

แควรรคนี้ก็พอ ซึง่ที่จริงไมตองมีกไ็ด ถาใชแลว ทานวัลลภ เชิญครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานผมม ี๒ ประเดน็ ประเดน็แรก 

เหมือนทานประธานวาเจาะจงเปนเรื่องเฉพาะเรือ่งทุจรติทางการเงินเทานัน้ แตประเดน็ที่ ๒  

ถาทานประธานจะดูส่ิงทีค่ณะกรรมาธิการเตมิเขาไปนะครับ ผมบังเอิญไมเห็นบนจอ แตมีอยู 

ในมือนบัจากขางลางขึน้ไปบรรทดัที่ ๗ ที่เติมวา “ในฐานะพนักงานไตสวนหรอืเขาตรวจสํานวน 20 

การไตสวนของเจาหนาที่ดงักลาว” คน ๆ นี้คือใคร คือคนที่ถูกตรวจ คือเจาหนาที่ ป.ป.ช. หรือ 

เปนคนที่มาจาก สตง. ทานตอบตรงนี้ใหผมกอน เพราะผมอานแลวจะไดไมสับสนกบัการปฏิบัติ 

หนาทีข่องเจาหนาทีข่องสํานักงาน ป.ป.ช. ใน ๓ บรรทดัสุดทาย 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เวอรชัน (version) ที่เขาเสนอมากอน 

ทานสมาชิกทานใดมขีอสังเกตหรือสงสัยเรื่องขอความ เชิญทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 25 

ครับ 

  พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิติบัญญตัิแหงชาติ

ที่เคารพครับ ผมขออนุญาตวาในมาตรา ๗ ผมเปนผูแปรญัตติ แลวก็คณะกรรมาธิการ เห็นดวย ทีนี้

ในเมื่อเปล่ียนไป ผมมีเหตุผลขอเพ่ิมนดิหนึ่งวา ในมาตรานี้ผมไดพิจารณาแลววาในมาตรา ๒๔๔ 

นาจะขดักบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ นี ้คอืมาตรา ๒๔๔ ซึ่งไมมีขอความ 30 



๓๖ 

สนช. ๖๒         มิ่งขวัญ  ๙/๔ 

 

ในวรรคสามบัญญัตไิว ก็คือในวรรคหนึ่งของรฐัธรรมนญูนี ้มาตรา ๒๔๔ บัญญตัิเฉพาะกรณี 

การใชจายเงินแผนดิน มีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาที ่จงใจปฏิบตัิหนาทีห่รอืใชอํานาจ 

ขัดตอบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ กฎหมายหรืออาจทําใหการเลือกตัง้ไมเปนการบริสุทธิ์ยุตธิรรม 5 

อันนีป้ระเดน็หนึ่ง  

  สวนถาไปดูในมาตรา ๒๒๑ เกี่ยวกบัเรื่ององคกรอสิระ ในการปฏิบตัิหนาที ่

ใหองคกรอิสระรวมมอืและชวยเหลือกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการปฏิบัตหินาที่ของแตละองคกร 

และถาองคกรอิสระใดเหน็วามีผูกระทําการอนัไมชอบดวยกฎหมาย แตอยูในหนาท่ีและอํานาจ 

ขององคกรอิสระอื่นใหแจงองคกรอิสระนั้นทราบ เพ่ือดาํเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป  10 

มาตรา ๒๒๑ ผมคดิวาเปนประเด็นสําคัญที่ทานกรรมาธกิารควรจะนําเรื่องนี้เขามาเปนหลักการ 

และเหตุผลอะไรอยางนี้ ผมขออนญุาตเพ่ิมเติมครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานชาญวิทย  วสยางกูร ครบั 

  นายชาญวิทย  วสยางกูร   :   ทานประธานครบั ผม ชาญวิทย  วสยางกูร ครับ 

กราบขออนุญาตทานประธานครบั ขอความกรุณาใหเจาหนาทีถ่ายภาพมาจอดานหลังบางไดไหม 15 

ขอความท่ีปรับปรุงแกไขใหม หรือไมอยางนั้นถายเอกสารมาแจกพวกเราดานหลัง เพราะดานหลัง 

เราไมเหน็เลยครบั 

 

          -  ๑๐/๑ 
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๓๗ 

สนช. ๖๒         อรอุมา  ๑๐/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถายเอกสารแจกเลยตอนนี้ เพราะวาแก 

ในท่ีประชุมแบบนี้มีปญหามาก เชญิทานตวง  อนัทะไชย แลวก็ทานมณเฑียร  บญุตัน ครบั 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานครับ ผม ตวง  อนัทะไชย  5 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กราบขอบพระคุณทานประธานคณะกรรมาธิการที่ไดกรุณารบัฟง

สภา ซึ่งผมคดิวาเปนเหตุเปนผลที่จะตองใหเครดติทาน แตวาผมยังเหน็ดวยกับทานประธานวา 

ถาจะแกยาวขนาดนีต้องเปนเอกสารใหเห็นความตอกัน ผมมีประเดน็ที่จะฝากทานประธาน 

ผานไปยังคณะกรรมาธิการงาย ๆ อยางนีว้า พอเราแกยาวขนาดนี้เพียงทานประธานถามคําถามแรก  

ผมก็มีคาํถามเหมือนกันกค็ือวา ทานตองการเสียงกรรมาธิการเสียงขางนอย ตองการเฉพาะเรื่อง 10 

การกนัทุจรติเทานั้นหรือเปลา เรื่องการกระทําผิดหนาที่ตอไปไมมีใชไหม เรื่องละเวนปฏิบัตหินาที่

เรื่องกฎหมายอืน่ไมมีใชไหม นั่นอันที ่1 เพราะทานเริ่มตนดวยคําอยางนี ้

  อันท่ี ๒ ผมฝากทานประธานกรรมาธิการชวยกรุณาลองพิจารณาทบทวนด ู

ตอนทายที่กรรมาธิการเสียงขางนอยไดเขียนเอาไวคําวา “กไ็ด” ในทัศนะผม ผมวาดีมากเลยก็คือวา

ทานเลือกทํากไ็ด ไมทาํก็ได แตทานมาแกไขบอกวาขอเปนตอไปมันบังคบัทานเลย ไมมีทางจะเลือก15 

ไดเลย แตวาตอไปคอืตองทาํไปเลย แต “กไ็ด” จะตองก็ได ไมทํากไ็ด ทานตองเหน็ภาษาแบบนี ้

จะไดชวยคณะกรรมาธิการในการไตรตรองมากขึ้น ขอบพระคุณทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ 20 

เอาเฉพาะที่ผมอานในคอมพิวเตอรกับส่ิงที่ผมไดยินดวยวาจา ผมเหน็ดวยกบัทานประธานแลว 

ผมคิดวาสาระสําคัญอยูทีค่ําวา “ตรวจพบวา” ซึ่งเปนรางเดมิ กบั “ตรวจการใชจายเงินแผนดิน”  

ตรงนี้เปนสาระสําคัญของวรรคสามทีค่วรจะมหีรือไมควรจะม ีในความเขาใจผมใชหรือไม  

ผมอาจจะพูดตกไปบาง คํา ๒ คํา แตสาระสําคัญอยูท่ีเรือ่งวา “ตรวจพบวา” กบั “ตรวจการใช 

จายเงินแผนดิน” แลวพบวาตางกนัอยางแนนอนอยางมนีัยสําคัญ สวนอืน่ผมก็เขาใจวาคงมีผล  25 

แตวาไมไดเปนสาระสําคญัเทากับทีว่านี ้เพราะวาหลักการในท่ีนีก้็คืออาํนาจ ทานมีในการตรวจ 

การใชเงนิแผนดิน สวนทานจะไปพบการทุจริต ทานจะไปพบอะไรอันนั้นก็เปนการไปพบ แตทาน

ไมไดไปตรวจอยางอื่นแลวพบ ทานตรวจการใชเงนิแผนดินแลวพบ ขอบพระคณุทานประธานครับ 
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๓๘ 

สนช. ๖๒         อรอุมา  ๑๐/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   นาคดิของทานมณเฑียร  บญุตนั  

เชิญกรรมาธิการชีแ้จง ตอบคําถามของผมแลวกข็องทานวัลลภ ทานพลเรอืเอก ธราธร ทานตวง   

ทานมณเฑียร ตกลงหลักการจะเปนอยางไร ประเด็นแรกก็คือตามรางเดิมตรวจพบวาทุกอยาง 5 

ตามรางใหมเขียนวา ในกรณีที่ผูวาการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดนิแลวมหีลักฐานอนัควรเชือ่วา

อยางนัน้อยางนี้ ทานจะคงหลักการนี้ใชไหมครับ 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชยั ซึ่งไดเสนอรางท่ีมีการแกไขในปจจุบนันี ้ 

ในกรณีที่รางจัดทํากไ็ดมีการพยายามสอดคลองกบัมาตรา 244 ซึ่งเปนเรื่องทีเ่กดิจากการตรวจสอบ10 

การใชจายเงิน ในสวนนี้ก็ยืนยันวาเปนเรือ่งจากการตรวจสอบการใชจายเงินที่ทําใหไดเหน็การมี

พฤติกรรมการทุจริตตาง ๆ ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เมื่อสักครูนี้ผมไมรูเขาใจผิดหรือเปลา  

ไดยินทานกลานรงคบอกวามีอํานาจอยูแลว ขอเรียนถามคณะกรรมาธกิารเสียงขางมากวา  

การไมมวีรรคสามก็สามารถตรวจสอบการใชจายเงินแผนดนิไดอยูแลวใชหรือไม 15 

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ถูกตองครับ คือถาไมมวีรรคสาม 

การตรวจสอบการใชเงนิแผนดนิหรอืตรวจเงินแผนดินเปนอํานาจของผูวาการอยูแลวที่จะเขาไป

ดําเนินการไดตอนนี้ประเด็นที่ทางกรรมการรางรฐัธรรมนูญที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมหมายความวา  

ถาหากวาเขาไปตรวจสอบการใชจายเงนิของแผนดนิตามอํานาจหนาที่แลวเกดิไปพบการทุจริต 

อยางอื่นขึ้นมาเขาก็บอกวาเขาก็ขอท่ีจะไตสวนเบื้องตน คําวา “ไตสวนเบื้องตน” ก็กราบเรียนทาน20 

วาก็มอียูในกฎหมาย ป.ป.ช. ที่รางขึ้นมาใหมเปนเรื่องของการไตสวนเบื้องตนกับการรวบรวมพยาน 

หลักฐานและการไตสวนเบื้องตนของ ป.ป.ช. ก็สามารถท่ีจะใชอํานาจตามมาตรา 33 ลงไปหา 

พยานหลักฐานไดไปสอบสวนพยานบุคคลได อนันีเ้ขาบอกวาขอไตสวนเบื้องตน แลวก็ไตสวน 

เบื้องตนเสร็จก็สงให ป.ป.ช. ประเดน็ตรงนี้ท่ีเกดิปญหาขึ้นมาวา ถาไปกระทบกับการทํางานของ  

ป.ป.ช. เขาจะทําอยางไร ทนีี้ทางฝายกรรมการรางรัฐธรรมนูญท่ีเสียงขางนอยก็พยายามท่ีจะแก25 

ขึ้นมาวา ก็ไปใหอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต ป.ป.ช. เหน็วาการดําเนินการของผูวาการ  

คือผูวาการเมื่อเขาไปตรวจการใชจายเงนิแผนดนิตองเขาไปตามอํานาจหนาทีข่องตวัเอง ไมใช 

มีคํารองวาเจาหนาท่ี ป.ป.ช. ทุจริตไปเรียกรบัเงนิเขาแลวเราจะเขาไป ไมใช คุณตองเขาไป 
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ในอํานาจหนาท่ีของตวัเองกอน เมื่อเขาไปแลวไปพบการกระทําอยางอื่นขึ้นมา ตองรายงานให

กรรมการทราบ แลวถงึจะสอบสวนเบื้องตนได แตถาหากรายงานใหกรรมการทราบแลว 

คณะกรรมการเขาเห็นวา ถาจะปลอยใหผูวาดําเนินการอยางนี้จะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ 5 

ของเขาก็ใหสงเรือ่งกลับมาใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตอไปเลย อนันีเ้พ่ือไมใหเกดิปญหา 

ของการสอบสวนท่ีจะเกิดปญหาของการซ้ําซอนขึ้น ในกรณีที่รางขึน้มาใหม ผมอธบิายตามที่ราง 

ขึ้นมาใหม ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามคําอธิบายของกรรมาธิการมีทานสมาชกิ 

ยังติดใจหรือไมครับ ทานศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ครบั 10 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   กราบเรียนทานประธานท่ีเคารพ ผม สมคิด 

เลิศไพฑูรย เพ่ิงเหน็รางของกรรมาธิการเสียงขางนอย ซึง่กรรมาธิการเสียงขางมากรบัตามราง 

ใครขอสอบถามในประเด็นที่เพ่ิมขึ้นใหมไมใชประเดน็ทีเ่ถียงกนัเลยทานประธานครบั เดิมทนีั้น 

ผูวา ส.ต.ง. สามารถไปตรวจสอบพฤตกิรรมอันเปนการทจุริตหรือกระทําความผิดตอตําแหนง 

หนาทีร่าชการ 2 ฐานความผิดตามรางใหมไปตัด “การกระทําความผิดตอตําแหนงหนาทีร่าชการ”  15 

ออก แลวไปเติมคาํวา “จงใจปฏิบัตหินาทีห่รือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย” คาํถามที่เกดิขึน้ก็คือ กรณีนีไ้มใชการตรวจสอบอํานาจของคณะกรรมการ ไมใชการ 

ตรวจสอบอํานาจของผูวาการ แตเปนการตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาที่สํานกังาน ป.ป.ช.

คําถามใหญก็คือวา เจาหนาท่ี ป.ป.ช. จะใชอาํนาจขัดตอบทบัญญตัิแหงรฐัธรรมนูญไดหรือเปลา 

ซึ่งผมเขาใจวาไมมี อาํนาจหนาที่ท่ีจะขัดรัฐธรรมนญูไดกค็ืออํานาจหนาที่ของกรรมการกับผูวาฯ20 

เทานัน้ แตก็จะเรียนถามวาทําไมไปปรับฐานความผิดท่ีจะเขาไปตรวจสอบได จากเดิมกระทํา

ความผิดตอตาํแหนงหนาที่ราชการไปเพ่ิมวา ตดัฐานนีอ้อก ซึง่ฐานนีค้วรจะม ีแตไปเขียนเพ่ิม  

จงใจปฏิบัตหินาที่หรอืใชอํานาจขดัตอบทบญัญตัิรฐัธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึง่เปนฐานเรือ่งของ 

การถอดถอน ถาผมเขาใจไมผิด แลวเอามาใสตรงนี้นะครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีทานใดจะถามอกีไหมครบั ตอบคําถาม 25 

ทานอาจารยสมคดิกแ็ลวกัน ฐานความผิดนัน้นาจะหมายถึงพวกกรรมการขดัตอบทบัญญตัิของ 

รัฐธรรมนูญที่จะไปใชกับเจาหนาที ่ชวยชีแ้จงใครจะชีแ้จงผูราง ตอนนีเ้ปนกรรมาธิการชุดเดียวกัน 

ไปแลว ประนีประนอมกนัไปแลวครบั 
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  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุม ผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการ เรียนตอบขอซกัถามของ 

ทานอาจารยสมคดิ ขออนุญาตที่เอยนาม คือในเรื่องนี้อยางที่ไดเรียนตอนตนแลววา พ้ืนฐานของ5 

มาตรา ๗ ของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนีน้ั้นมาจากมาตรา ๒๒๑ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ในเรื่องของการที่จะทํางานรวมกันในการบูรณาการ เมื่อไปเจอ

วาเรือ่งนัน้อยูภายใตอาํนาจของใครก็ใหสงตอไปเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายขององคกรนั้น ๆ  

ที่รับผิดชอบอยู สวนในวรรคสามนัน้พ้ืนฐานมาจากมาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนญูแหง 

ราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ผูวาการเขาไปดําเนนิการตามอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการตรวจเงนิ10 

แผนดนิ แลวเจอ กรณีทีม่ีการทุจรติเกดิขึน้หรือจงใจไมปฏิบัตหินาทีเ่กดิขึน้ ซึ่งตรงนี้ก็คือในกรณี 

ถาเปนการตรวจสอบนัน้เปนกรณีท่ีเปนเจาหนาทีข่องสํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเปนกรณีที่ทําการทุจริต

เปนผูตรวจสอบการทุจริตอยูแลว ถามีพฤติกรรมพฤตกิารณอยางนั้นในเรื่องของการทุจริตตอหนาท่ี

ซึ่งรางเดิมเคยเขียนเอาไววา กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการก็เพ่ือจะใหสอดคลองกับการ

ทําหนาที่ของตวัเจาหนาที่ของตวั ป.ป.ช. --------------------------------  15 
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๔๑ 

สนช. ๖๒         ละไม  ๑๑/๑ 

 

แตทางกรรมาธิการเสียงขางมาก ขออนุญาตทีต่องเอยเทาความนะครบัวา จะกลายเปนกรณีที่จะไป 

กระทบตอการปฏิบัตหินาทีข่องเขาในสวนอืน่หรือไม เชน ปฏิบัตหินาที่ในฐานะพนกังานไตสวน 

หรือในเรื่องของเจาพนักงานที่ดแูลสํานวน เพราะฉะนัน้ก็เลยกลับมาดูที่มาตรา ๒๔๔ อนัเปน5 

พ้ืนฐานของบทบญัญตัิของมาตรา ๗ วรรคสามนี ้เพราะฉะนั้นคาํตรงนีก้็จึงไปเอาคําในสวนของที่

ปรากฏไวในมาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ที่เขียนไววา “ในกรณีที่มหีลักฐาน

อันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดินมีพฤติการณอนัเปนการทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัตหินาที่

หรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย” ซึ่งก็เอาคําตรงนีม้าใสไวเพ่ือจะ

รองรบัวานี่คือบทบญัญตัิท่ีเปนไปตามหลักการตามมาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร10 

ไทย แลวกก็ําหนดใหเปนหนาที่ของผูวาการที่จะทําการไตสวนเบื้องตนสงใหแกคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ดังรางทีเ่สนอแกนะครับ เพราะฉะนั้นในคําของคําวา “จงใจปฏิบัตหินาที่หรือใชอํานาจขดั

ตอบทบัญญัตริัฐธรรมนญูหรือกฎหมายนัน้” ก็เปนไปตามมาตรา ๒๔๔ ของรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย ถามวาแลวการกระทําความผิดตอตาํแหนงหนาทีร่าชการนั้นหายไปหรือไม กค็ง

ไมหายไป เพราะวาเปนเรื่องที่กฎหมายกาํหนดไวในประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอืน่ ๆ 15 

เปนตน ซึง่ก็อยูในกรณีของความหมายวา จงใจปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจที่ขดัตอบทบัญญตัิของ

กฎหมาย สวนในกรณีของรฐัธรรมนูญนัน้กเ็ปนการเขียนเพ่ือรองรับไว ถามีกรณีอื่นเกิดขึ้น และ

เกี่ยวพันไปถงึรฐัธรรมนูญ ซึง่ก็จะอยูในวงของหลักการตามมาตรา ๒๔๔ เพราะฉะนัน้ตรงนี้ในสวน

ของทีต่ัดออกไป “หรือการกระทําความผิดตอหนาที่ราชการ” นั้นมไิดหายไปไหน เพียงแตวาไปอยู

ในเนื้อหาของถอยคําในเรื่องของการไมปฏิบตัิตามการใชอํานาจตอบทบัญญัตขิองกฎหมายกบั20 

รัฐธรรมนูญนั่นเอง สวนที่กระทําการท่ีกระทบขอความในตอนกลางนัน้ก็เพ่ือใหเปนไปตามหลักการ

วาในฐานะที่เขาไปทุจริตหรอืไปดําเนินการท่ีขดัตอกฎหมายตาง ๆ นัน้ เปนฐานะในสวนของ

เจาหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทีไ่ปกระทําการนัน้เกดิขึน้ แตจะไมไปกาวลวงไปถึงเรื่องของ

การปฏิบตัหินาท่ีในฐานะพนักงานไตสวนหรือกรณีการที่จะเขาไปดูสํานวนการไตสวน ซึ่งเปนเรื่อง

ของอํานาจภายใตการกํากับควบคุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยตรง เพราะฉะนัน้ก็จะเขียนเปน25 

กรอบตรงนี้ไวเพ่ือมิใหเกดิปญหาในเรื่องของการกาวลวงการเขาไปใชการไตสวนและไปกาวกายใน

ภารกิจอันเปนภารกิจหลักของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหตัวเจาหนาที่ ป.ป.ช. ในฐานะพนักงาน

ไตสวนเปนคนดําเนินการ เพราะฉะนัน้ตรงที่ปรากฏเขยีนไวในตอนตนนัน้เปนการเขียนรองรับตาม

มาตรา ๒๔๔ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย แลวก็ในสวนที่เรื่องของการกระทําความผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการนัน้กม็ิไดหายไปไหน ก็ยังอยูในเนื้อหาถอยคําท่ีเขียนเพ่ิมเตมิลงไป  30 



๔๒ 
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เพียงแตวาจะไปปรากฏเขียนในภาพกวางเพ่ือจะใหเหน็วาถามีลักษณะเชนเดียวกับการท่ีจะจงใจ

หรือไปใชอํานาจโดยไมเปนไปตามบทบญัญตัิรฐัธรรมนญูหรอืกฎหมายนัน้ก็จะเปนเรื่องที่อยูในกรณี

ที่ตามวรรคสามที่ผูวาการเมือ่ไปตรวจเงนิแผนดนิแลวกส็ามารถดําเนนิการตอในการไตสวนเบื้องตน5 

ไดครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอใหทานสมาชิกตรวจดูรางมาตรา ๗  

วรรคสาม ยังมขีอสงสัยติดใจประการใด ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ครับ 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม พลเอก สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิขออนุญาตเรียนถาม 10 

ทานประธานผานไปทางคณะกรรมาธิการวาเดิมในประเด็นของผมจะแตกตางออกไป ไมเกี่ยวของ 

ฝากใหพิจารณาดวยวาในกรณีที่เดิมในมาตรา ๗ นัน้ คณะกรรมาธกิารตดัคาํวา “ภายใตบังคบั 

วรรคสาม”ออก พอที่แกไขใหมเอา “ภายใตบังคับวรรคสาม” มา คาํถามผมวา “ภายใตบงัคบั 

วรรคสาม” ของมาตราอะไร แลวก็วธิีการเขียนกฎหมายนาจะหมายถึงมาตรา ๖ แตวิธีการเขียน

กฎหมายโดยมาตรา ๗ แลวมาขึน้ดวยภายใตบังคับวรรคสามอนันี้จะไปตอบสนองความตองการ 15 

ของทานหรือไมอยางไร ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมขออนุญาตทบทวนวาผมเขาใจถกูตองหรือไมในวรรคสาม 

วรรคสาม เมื่อผูวาการไปตรวจสอบพบใน ๒ กรณี กรณีแรก ตรวจสอบวามีพฤติการณอันเปนการ20 

ทุจริตตอหนาที ่หมายถึงไปตรวจเรื่องการใชจายเงนิแลวพบวาทุจริตตอหนาที่ กบักรณีที่ ๒ “หรือ” 

คําวา “หรือ” นี้ที่ผมตกใจมาก หรือจงใจปฏิบัตหินาที่และใชอํานาจขดัตอบทบญัญตัิแหง

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย คาํวา “หรอื” เชือ่มโยงกับเรือ่งการเงนิขางตนหรือไม อนันี้ประเด็นที่ ๑ 

หลังจากตรวจพบแลวกแ็จงคณะกรรมการ ป.ป.ช. พอแจงก็ไตสวนเบือ้งตนไดเลย โดยผูวาการ 

ไตสวนเบื้องตนได แตขณะทีไ่ตสวนนั้นถาหากวาคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบวาไปขัดตอการทํางาน25 

อยูก็ส่ังใหหยุดแลวสงเรื่องกลับมาคนื อนันี้ผมเขาใจแลว อันนี้ผมไมตดิใจแลวที่ทานรายยาวมา

ทั้งหมดท้ัง ๒ กรณี แตที่ผมติดใจในขณะนี้ก็คือวาเทาทีอ่านบรรทดัที่ ๑ บรรทดัที่ ๒ บรรทดัที่ ๓  

ตอกนั แสดงวาผมเขาใจถูกตองหรือไมวาเมื่อผูวาการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินแลว  

พบวามีการทุจริตตอหนาที ่อันนี้ผมเขาใจ แตพอ “หรอื” ตอมานี้ที่ผมไมเขาใจวา หรือจงใจปฏิบตั ิ
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๔๓ 

สนช. ๖๒         ละไม  ๑๑/๓ 

 

หนาทีแ่ละใชอาํนาจขัดตอบทบัญญตัแิหงรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย ไปเกี่ยวอะไรกับการเงินใน

บรรทัดแรกหรือในวรรคสามหรือไม หรอืไมเกี่ยวเลย เพราะเปนหรือ เปนอีกกรณีหนึ่ง แสดงวาผูวา

การทําอะไรมากกวานัน้ คณะกรรมาธิการยอมไดอยางไร ขอบคุณครบั 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําถามแรกของทานพลเอก สมเจตน   

บุญถนอม “ภายใตบังคับวรรคสาม” หมายความวาอยางไร  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ในคําถามของทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ขออนุญาตที่เอยนาม  

เปนการเขียนเพ่ืออางอิงการท่ีจะเปนเงื่อนไขในการใชบังคับบทบญัญตัแิหงกฎหมายในแตละเรื่อง 10 

ในกรณีนีถ้าเปนการอางอิงเพ่ือใหไปดูในบทบญัญตัิของมาตราอื่นก็จะเขียนในลักษณะที่วาภายใต

บังคับตามมาตรานี้ มาตรานัน้ที่จะกาํหนดที่เปนเรื่องอางอิง ถาไมไดอยูในมาตราเดียวกัน  

แตถาอยูในมาตราเดียวกนักจ็ะระบุแหงท่ีที่เปนบทบญัญตัิที่จะตองมาอางอิงในการพิจารณาในการ

ใชกฎหมายในกรณีนัน้ ๆ อยางเชนกรณีเชนนี้ เพราะในวรรคหนึ่งนัน้บอกวา ในกรณีที่มีหลักฐาน 

อันควรเชื่อไดวาการใชจายเงินแผนดินมีพฤติการณอนัเปนการทุจรติตอหนาท่ี จงใจปฏิบัตหินาที ่15 

อะไรพวกนี ้แลวกโ็ดยเฉพาะมีการเลือกตั้งหรือกรณีท่ีเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ตามขององคกรอืน่  

ก็ใหผูวาการสงมาใหหนวยงานนัน้ ๆ ที่มหีนาที่ดาํเนนิการตอไป แตเขียนภายใตในวรรคสาม  

ถาเปนกรณีไปตรวจเงนิแผนดิน เปนกรณีของเจาหนาทีข่องคณะกรรมการปองกนัและปราบปราม

การทุจรติแหงชาต ิขอเรียกยอ ๆ วา ป.ป.ช. เมือ่เจอวาเปนกรณีของเจาพนกังาน ป.ป.ช. แลว  

ถาเปนวรรคหนึง่โดยไมมีภายใตบังคบัวรรคสาม ก็ตองตกอยูภายใตวรรคหนึง่ คือตองสงไปทันท ี 20 

โดยดําเนนิการตามวรรคสามไมได แตการเขียนเขาไปกค็ือเพ่ือจะอางอิงในเงื่อนไขท่ีจะตองบังคับใช 

ก็คือถาเปนกรณีทีป่รากฏตามวรรคสามแลวก็ไมตองใชวรรคหนึ่ง ใหกลับมาใชท่ีวรรคสาม ก็คือ 

ก็ใหผูวาการนั้นแจงคณะกรรมการ ป.ป.ช. แลวกด็ําเนินการไตสวน และก็ตองไมไปขัดตอกรณี

เงื่อนไขทีก่ําหนดไวทีเ่พ่ิมเตมิขึ้น รวมทั้ง ป.ป.ช. กจ็ะมอีํานาจในการท่ีจะดวูาถาไปขัดหรือแยง 

กับการทําหนาทีแ่ลวก็สามารถเรียกกรณีนั้นไปสอบเองหรือไปไตสวนเองก็ได เพราะฉะนั้นแลว 25 

ในกรณีเชนนีเ้ขียนภายใตบังคับ เมื่ออยูในมาตราเดียวกนัก็ระบแุหงทีว่าบทบญัญตัิในสวนไหน  

ในกรณีนีอ้ยูในวรรคสามก็จึงตองเขียนวาภายใตบังคับวรรคสาม เพ่ือจะใหรูวาการใชวรรคหนึ่งนั้น

ตองดูวรรคสามดวย ถาเปนกรณีตามวรรคสามก็ใหไปใชวรรคสาม แตถาไมใชกรณีทีเ่ปนเงื่อนไขตาม

วรรคสามก็ใชกรณีตามวรรคหนึ่งปกติไป อันนั้นคือกรณีที่คําถามของทานพลเอก สมเจตน   

บุญถนอม ที่สอบถามนะครบั  30 



๔๔ 

สนช. ๖๒         ละไม  ๑๑/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กอนที่จะตอบคาํถามของทานวัลลภ  

ตังคณานุรกัษ ผมก็อยากจะเคลียร (clear) ใหชัด ๆ เหมือนกนั ภายใตบังคบัไมมีปญหา เปนภาษา

กฎหมาย วรรคหรือมาตรากแ็ลวแต ใชไดท้ังนั้น คือผมตดิใจเชนเดียวกับทานอาจารยวัลลภ   5 

ตังคณานุรกัษ คือเริม่ดวยผูวาการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินแลวมีหลักฐานอนัควรเชื่อไดวา

เจาหนาที่นัน้ทุจรติ ดังนั้นทีค่วามผิดตอมา “หรือ” ทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ ถาม แตผมอยากจะ

ตีความวากต็อง “หรือ” ที่ทาํหนาที่เหลานี้ที่เกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผนดนิ ไมไดไปดตูรวจสํานวน

การกระทําผิดของเขา นาจะแปลความเทานั้นใชไหม หรือทางกรรมาธกิารเหน็วาแปลไปถึงตรวจดู

วาเขาไปปฏิบตัิหนาที่ผิดอยางอื่นดวย ขอคําถามอนันี้ใหชัดเจน  10 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตตอบคําถาม 

อีกทีหนึ่งครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ ในสวนของขอซกัถามของทานประธาน 

และทานอาจารยวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ขออนญุาตท่ีเอยนาม คือวรรคสาม ในกรณีที่ผูวาการนัน้ 

ไปตรวจสอบการใชจายเงนิแผนดิน นัน่คือการเขาไปตรวจ  ๒. กรณีเมื่อตรวจแลวเจอเหตุวา

เจาหนาที่ ป.ป.ช. นัน้มีพฤตกิารณลักษณะที่เปนการทุจริต กรณีที ่๑ ------------------------------------ 15 

 

          -  ๑๒/๑ 

 

 

20 



๔๕ 

สนช. ๖๒                 อมลวันท  ๑๒/๑ 

 

หรือกรณีตรวจแลวเจอกรณีจงใจไมปฏิบตัิหนาทีห่รือใชอํานาจโดยไมเปนไปตามบทบัญญตัิของ

กฎหมาย เพราะฉะนั้น ๒ อนั อนัหลังนี้คือเหตุของพฤตกิารณที่ประกอบกบัการท่ีคณะกรรมการ 

เขาไปตรวจสอบการใชจายเงินแผนดิน มิใชการไปตรวจในลักษณะหนาทีโ่ดยลําพัง เพราะถา 5 

โดยลําพังนั้นจําเปนตองเขียนวาการตรวจสอบครั้งที ่๑ หรือการไปตรวจสอบไปพบมีการจงใจปฏิบัติ

หนาที ่แตอนันี้เปนเรื่องของการขยายวามีพฤติการณอะไรเกดิขึน้จากการตรวจสอบการใชจายเงิน

แผนดิน เพราะฉะนัน้ตรงนีไ้มใชเปนอาํนาจในสวนที่กําหนดเปนอํานาจเงือ่นไขที่เขาจะไปตรวจ 

เรื่องอะไร แตเปนเรื่องของเมื่อไปตรวจแลวพบเหตอุะไรบาง ถาเปนเหตซุึ่งทจุริตก็สามารถ

ดําเนินการไตสวนได หรอืตรวจสอบการทุจริตแลวพบเหตุมีพฤติการณวามกีารจงใจหรือปฏิบัติ10 

หนาทีห่รือใชอาํนาจขัดตอบทบัญญตัิรฐัธรรมนูญหรือกฎหมายก็สามารถไตสวนตอไปได 

เพราะฉะนัน้ไมไดเปนการเพ่ิมอํานาจในการที่ใหเขาไปไตสวนโดยลําพังโดยไมมีเหตุหรือเขาไปใช 

โดยไมผานหลักการกบัเรือ่งของการใชอํานาจท่ีเปนอํานาจหลักของผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 

ในการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดิน เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ขออนญุาตที่อยากจะบอกวา  

๒ กรณีนี้เปนเพียงเหตุของพฤติการณที่เกดิขึน้จากการเมื่อไปตรวจสอบการใชจายเงินแผนดิน 15 

แลวตรวจสอบพบวามเีหตุลักษณะดงักลาวจึงนําไปสูอํานาจในการไตสวนเบื้องตน โดยแจงไปยัง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือใหรับทราบเพ่ือดําเนินการในขั้นตอนนี้ตอไปครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เนื่องจากทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

ไดขอแปรญตัติไวแลว เสร็จแลวกรรมาธกิารเสียงขางมากเหน็ดวยใหทานแถลงวาจะดําเนินอยางไร 

พอใจคําแปรญตัตนิี้หรือไม 20 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ผูแปรญตัต ิในวรรคทายผมมีขอสงสัย  

ผมขออนุญาตอยางนี้ครับ มาตรานี้ในวรรคสามมีสาเหตอุยางนีว้า ทาํไม 

จะกําหนดเฉพาะ ป.ป.ช. อยางเดียวที่เปนองคกรอิสระ ผูตรวจการแผนดนิ คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาต ิหรือวาองคกรอสิระอืน่ ๆ จะทําอยางนีห้รือไม เพราะเนื้อหาเปนอยางนัน้ 25 

ผมขออนุญาตครับ แลวในสวนแรกของวรรคสาม ผมขออนุญาตอานนดิหนึ่งที่ทานแกมา  

ในกรณีที่ผูวาตรวจสอบการใชจายเงินแผนดิน แลวมหีลักฐานอันควรเชื่อไดวาเจาหนาที่ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาตมิีพฤตกิารณอันเปนการทุจรติ 
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๔๖ 

สนช. ๖๒                 อมลวันท  ๑๒/๒ 

 

ตอหนาท่ี จงใจปฏิบตัิหนาทีห่รือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรือกฎหมาย 

ใหผูวาการแจงใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทุจรติแหงชาตทิราบ เอาไวแคนี้กอน 

แลวผมขออนุญาตวาในราง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ในหมวด ๖ จะเกี่ยวเนื่องกันอยางนี้  ในหมวด ๖  5 

ของรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... โดยเฉพาะ 

มาตรา ๘๔ ผมจะขอยกอางอยางนี ้มาตรา ๘๔ กําหนดไววา ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวามี

ขอบกพรอง เนื่องจากเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ มติ

คณะรฐัมนตร ีหรือแบบแผนการปฏิบตัิราชการ ใหผูวาการมหีนงัสือแจงขอบกพรองพรอมทั้ง

ขอเสนอแนะใหผูรับตรวจทราบเพ่ือดําเนินการแกไขและควบคุมหรือกํากบัไมใหเกดิขอบกพรอง 10 

ขึ้นอีก แตผูวาการตองรบัฟงคําชี้แจงและเหตุผลหรือความจําเปนของหนวยรบัตรวจ  

อันนีแ้ควรรคเดียว แลวในมาตรา ๘๕ ก็จะมีลักษณะเปนกรณี ๆ ไปจนถงึทั้งหมวดเลย ซึ่งมีหลาย

มาตรามาก เวลาทานเขยีนมาตรานี้จะมีขอสงสัยวาจะไปเกีย่วพันกับหมวด ๖ ตรงนี้ก็เลยขออนญุาต

ใหทานประธานคณะกรรมาธิการกับคณะไดชวยกรุณาพิจารณาใหรอบคอบ ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ในชั้นตนคําถามของทานพลเรือเอก ธราธร  15 

ขจิตสุวรรณ มขีอที่จะตองตอบเปนปญหาใหมขึน้มาวา ทําไมวรรคสามทานไปเขียนถึงเรือ่งทานไป

ตรวจเงนิ เรื่องการเงิน การใชจายเงิน แลววรรคสามเขียนถึงแตเฉพาะเจาหนาท่ี ป.ป.ช. เจาหนาท่ี

องคกรอิสระอื่นไมมกีารทาํผิดบางหรอื เดี๋ยวทานตอบปญหานี้ เอาเฉพาะประเดน็นี้นะครับ 

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ทีท่านพูดอยางอืน่เดี๋ยวคอยวา ทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ  

เชิญครับ 20 

  นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ   :   ทานประธานผมไมไดจูจ้ีจุกจิกนะครบั แตอยากให

ทานประธานเทียบถอยคําในวรรคหนึ่งกับวรรคสาม วรรคหนึ่งเขาใจไดเหมือนที่ทาง กรธ. อธบิาย 

วาเกี่ยวกับเรื่องการเงนิเทานั้น แตวรรคสามอานอยางไรก็ไมเกี่ยวคนละเรื่อง ทานประธานดูด ีๆ  

ในวรรคหนึ่งเขาเขียนวา “ในกรณีทีม่ีหลักฐานอันควรเชือ่ไดวาการใชจายเงนิแผนดนิมีพฤติการณ 

อันเปนการทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัตหินาที่หรอืใชอํานาจขดัตอบทบญัญตัิแหงรัฐธรรมนญูหรอื25 

กฎหมาย” คอืเขาโยงไปถงึการใชจายเงินแผนดินชดัเจน แตพอวรรคสาม พอไปใชคําวา “หรือ” 

เชื่อม อธิบายไมถึง คําวา “หรือ” อนัหลังอันตรายที่สุดทําไดทกุเรือ่ง ผมวาถาตีความเปนอยางนั้น 
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๔๗ 

สนช. ๖๒                 อมลวันท  ๑๒/๓ 

 

จริง  ๆ ทาํไมไมลอคําเหมือนกับขางบนในวรรคแรก ผมถามคาํถามอยางนี้งาย ๆ ตรรกะ

ตรงไปตรงมา มิฉะนัน้กลายเปนวรรคหนึ่งกบัวรรคสองเปนนัยคลายกัน แตใชถอยคาํคนละแบบ 

ขอบคุณทานประธานครบั 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือตอบคาํถามทานพลเรือเอก ธราธร   

ขจิตสุวรรณ แลวกต็อบคําถามทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ กรณีคําถามของทาน 

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ นัน้ถามวาถาเปนเจาหนาที่อื่นที่ไมใชเจาหนาท่ีของ ป.ป.ช. นั้น 10 

ทําไมผูวาการถงึไมมีอํานาจ ก็อยางที่อธิบายเมื่อสักครูตอนตนคือในกรณีวรรคหนึ่งไปวางพ้ืนฐาน

อํานาจในการใชอาํนาจโดยการตรวจสอบอยูแลว ซึง่จะบอกวาถาไปตรวจสอบแลวเจอพฤติการณ 

มีการทุจริต มีการจงใจปฏิบตัิหนาท่ีหรือใชอํานาจโดยบทบัญญตัิรฐัธรรมนูญหรือเกีย่วกับ 

การเลือกตัง้สุจรติ เท่ียงธรรม เมื่อเจอลักษณะดงักลาวนัน้ไมวาเจาหนาท่ีจะเปนของหนวยงานใด

ยกเวนที่จะอยูในวรรคสาม คือเจาหนาที ่ป.ป.ช. แลวกต็องสงไปยังหนวยงานท่ีเขามีหนาที่15 

รับผิดชอบ ไมวาจะเปน ป.ป.ช. กกต. หรือหนวยงานใดกต็ามที่เกี่ยวของ เปนเรื่องของการที่จะ

รับผิดชอบตามภารกิจอนันัน้ในการดําเนนิการตอไป เพราะฉะนั้นถาเปนกรณี กกต. ทําการทุจรติ 

ตอหนาท่ี สตง. ตรวจสอบพบก็ตองสงไปให ป.ป.ช. ไมใชตัวเองจะมาทํา เพราะถือวาเปนเรื่อง

ภารกิจภายใตอํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดําเนินการในสวนนัน้ไป เพราะฉะนัน้

แลวกรณีนีว้รรคสามนัน้การกําหนดแต ป.ป.ช. กเ็ฉพาะเนือ่งจาก ป.ป.ช. เมื่อไปตรวจสอบ 20 

เรื่องการทุจริตแลวก็มีการสรางมาตรการเพ่ือใหสอดรับกับมาตรา ๒๔๔ ที่เกดิขึ้นกบัรฐัธรรมนญู 

คือก็เพ่ือใหเกิดอยางที่ไดพูดจากันเมื่อตอนตนนั้นมาก็คอืในเรื่องของการเพ่ือใหเกดิความเชื่อมัน่  

มีมาตรการที่จะใหตรวจสอตั้งแตเบื้องตนเพ่ือไมใหเกดิขอครหา และใหเหน็วาเปนเรื่องของ 

การชวยเหลือหรือดําเนนิการที่จะปองกนัในตวัของเจาหนาท่ีของตวัก็เปนเรื่องของการใหผูวาการ

นั้นดําเนินการตรวจสอบไตสวนเบื้องตนเสียกอน โดยวางเงื่อนไขในตอนทายของมาตรา ๗  25 

วรรคสาม เพราะฉะนัน้ในคาํถามของทานพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ นัน้ก็จะเปนเรือ่งทีว่า 

ถาเปนกรณีอื่นนั้นก็จะเขาตามวรรคหนึง่ปกติท่ีผูวาการตองสงไปยังหนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ 

ที่รับผิดชอบในภารกิจในการดําเนินการนั้นตอไป สวนกรณีของเจาหนาที ่ป.ป.ช. ถาเกิดเปนกรณี

ลักษณะนีก้็ใหมาดําเนินการตามวรรคสามเสียเทานั้นเอง  
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๔๘ 

สนช. ๖๒                 อมลวันท  ๑๒/๔ 

 

  สวนกรณีของทานอาจารยวลัลภ  ตงัคณานุรักษ เนือ่งจากวรรคหนึง่มี ๓ เงื่อนไข 

ไมใช ๒ เงือ่นไข เพราะฉะนัน้คําวา “หรอื” ไปอยูที่เลือกตั้ง แตกรณีวรรคสามมแีค ๒ กรณีคือ 

ทุจริตหรือกรณีจงใจหรือไมใชอํานาจ อันนี้กลุมคําอกีอันหนึ่ง เพราะฉะนัน้ตองมีคาํวา “หรือ”  5 

เชื่อมกลาง เพราะฉะนั้นม ี๒ เหต ุเพราะฉะนั้นไมไดลอก การพิมพตกคําวา “ลักษณะ” แคนั้นเอง 

แลวกก็ารใชอาํนาจเหลานั้นก็คือเปนเรื่องที่ผูวาการกต็องไปตรวจสอบแลวดวูาเปนเรื่องเกี่ยวกบั 

อยูภายใตอํานาจหนาที่ของ ป.ป.ช. ดวยหรอืไมที่จะตองดําเนินการ ฉะนั้นตรงนี้เองไมไดมี

วัตถุประสงคท่ีจะไปขยายอาํนาจของผูวาการตรวจเงินแผนดิน แตเปนเพียงการกําหนดเพ่ือให 

เมื่อไปตรวจสอบพบแลวเกดิ ๒ กรณีนีก้็จะใหไปดําเนินการสงไปใหผูวาการนัน้แจง แลวก็ดาํเนนิการ10 

ไตสวนเบื้องตนตามหลักเกณฑ แลวก็ให กกต. เปนคนดูวาจะไปขดัตออํานาจหนาที่หรือไมเทานั้น

ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธาน ผม วลัลภ  ตงัคณานรุกัษ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมเขาใจวา ๓ กรณี กบั ๒ กรณี ถาความหมายเราตรงกัน ตดัคําวา 15 

“หรอื” ออกไดหรือไม ในวรรคสาม ไมเหน็จะมปีญหาอะไรเลย ถาทานแนใจวาโยงถึงเรือ่งการเงนิ 

ตัดคําวา “หรอื” ออกเลยครับ ซึ่งผมเชื่อวาไมไดเปนไปที่อธิบาย ทานลองตัดคําวา “หรอื” ออก  

ถาเปนความหมายนั้นก็จบเลย ผมไมตดิใจเลยคืออานตอเนื่องกันไปเลยวา มีพฤตกิารณอันเปน 

การทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัติหนาทีห่รือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนญูหรอืกฎหมาย

อะไรทาํนองนี ้ตดัคําวา “หรอื” ตรงนั้นออก “หรอื” ตอนตน ผมไมติดใจเลยครับ ถาทานเหน็วา20 

เปนความหมายเดียวกนั ซึ่งผมเชื่อวาไมใชความหมายเดยีวกัน 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตดัไดหรือไมครบั 

 

          - ๑๓/๑ 
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๔๙ 

สนช. ๖๒         วินัย  ๑๓/๑ 

 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :  กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน

คณะกรรมาธิการ ทางกรรมาธิการไดหารือกนัแลว ขอประทานโทษท่ีตองเอยนามทีท่านวัลลภ 5 

ตังคณานุรกัษ ที่เสนอใหตดัคําวา “หรือ” ตรงนัน้ออกหรือหลังคําวา ทุจริตตอหนาท่ี

คณะกรรมาธิการไมขดัของครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :    คณะกรรมาธิการไมขัดของนะครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ    :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  10 

เมื่อสักครูตอบคําถามชัดเจนแลววาใชกับเจาหนาที่ ป.ป.ช. เพราะวาเจาหนาที่อื่นใชวรรคหนึ่ง 

เนื่องจากวาเจาหนาทีอ่ื่นสงไป ป.ป.ช. ได ทนีี้เปน ป.ป.ช. เองกไ็ปสง ป.ป.ช. แตกต็องอยูในบังคับ

ของวรรคสาม เชิญทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ครับ 

  พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติจะมี15 

คําถามที่ทานยังไมไดตอบผมก็คือ ผมขออนญุาตอางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช

๒๕๖๐ มาตรา ๒๒๑ ผมพูดไปแลววาใหมีความรวมมือกนั แลวก็ทานบัญญตัไิวตรงนีท้ี่ทานรางใหม 

ผมขออานวรรคสาม วาเมื่อมีพฤติการณอนัเปนการทุจรติตอหนาที่ จงใจปฏิบัตหินาที่หรือใชอํานาจ

ขัดตอบทบัญญัตแิหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหผูวาการแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบและมี

อํานาจไดดําเนินการไตสวนเบื้องตน ผมไมสบายใจคํานี้ “ไตสวนเบื้องตน” เพราะอาจจะแยงกับ20 

มาตรา ๒๒๑ ทําไมไมไปตกลงกันใหสอดคลองกบัรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๑ วา “ในการปฏิบตัิหนาที่ใหองคกรอิสระรวมมือและชวยเหลือกันเพ่ือบรรลุ

เปาหมายในการปฏิบตัหินาที่ของแตละองคกร และถาองคกรอิสระใดเหน็วามีผูกระทําการ 

อันไมชอบดวยกฎหมาย แตอยูในหนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระอื่นใหแจงองคกรอิสระนั้นทราบ

เพ่ือดําเนินการตามหนาที่และอํานาจตอไป” แตไตสวนนี้ผมวาไมไดเพราะอาจจะขดักับวรรคทาย25 

ของมาตรา ๒๒๑ รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก็เลยขออนุญาตเรียน 

ทานประธานครับ ชวยกรุณาวินิจฉัยครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ตอบคําถามนี้ตามมาตรา ๒๒๑ ทําไมให 

ไตสวน ไมใหแจง  
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๕๐ 

สนช. ๖๒         วินัย  ๑๓/๒ 

 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขออนุญาตที่ประชมุครบั ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ  

ตอบขอซกัถามของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ตามมาตรา ๒๒๑ นัน้ ทีบ่อกใหแจง 5 

เพ่ือใหหนวยงานนัน้ดาํเนนิการตอ นั่นกเ็ปนหลักการทีอ่ยูในมาตรา ๒๒๑ แลวกม็าตรา ๒๔๔  

เปนการกาํหนดเพ่ือรองรับใหมีการประสานงานกนัระหวางผูวาการตรวจเงินแผนดนิกับ ป.ป.ช. 

หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือจะใหทํางานบูรณาการรวมกนั หลักการของรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ คือประสงคจะใหองคกรอิสระตาง ๆ มาทํางาน 

บูรณาการรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนนิการใหเปนไปตามเปาประสงคของ10 

รัฐธรรมนูญฉบบันี ้ซึง่ในสวนของมาตรา ๒๒๑ นั้น บอกใหแจงเพ่ือใหองคกรอสิระที่รับผิดชอบนั้น

ดําเนินการตอไป กเ็ปนหลักการที่กาํหนดไวครับ สวนในวรรคสามก็ยังคงหลักการนัน้ไว คือใหผูวา

การตรวจเงนิแผนดนินัน้แจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือเขาจะดําเนินการตามหนาท่ีตอไป 

แตกอนจะสงใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเทานัน้ วรรคสามเพียงแตเพ่ิมขั้นตอนเพ่ือใหผูวาการ

ดําเนินการไตสวนเบื้องตนเพ่ือจะรวบรวมพยานหลักฐานอะไรตาง ๆ ที่จะเกดิขึน้นัน้ เพ่ือเปนการ15 

สนับสนนุการทําหนาทีข่อง ป.ป.ช. เอง ในลักษณะที่ทําหนาทีเ่ปนเหมอืนพนกังานไตสวนเบื้องตน

ใหแก ป.ป.ช. เพ่ือใหเกิดความชอบธรรม แลวก็เพ่ือไมใหเกดิขอครหาอยางท่ีไดชี้แจงมาเบื้องตนแลว

นะครับ เปนเพียงเพ่ิมขัน้ตอนกอนที่จะสงเรื่องไปให เพราะวาตองการใหเมื่อเขาไปตรวจแลวไป

ดําเนินการเองแลว พยานหลักฐานขอมูลตาง ๆ ก็อยูที่ผูวาการอยูแลว ใหรวบรวมดาํเนินการไตสวน

เบื้องตนตามหลักเกณฑของ ป.ป.ช. เอง เหมือนทําหนาที่เปนพนกังานไตสวนเบือ้งตนของ ป.ป.ช.  20 

แตเปนการเขียนไวในกฎหมายฉบับนี ้เพ่ือจะรวบรวมสงใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาํเนินการตอไป 

แลวกก็ําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดเพ่ิมเตมิที่ไดเสนอแหงนีก้ําลังพิจารณาอยูแลวก็มาจากอํานาจ 

ที่ ป.ป.ช. เห็นวาจะไปขัดหรอืแยงตอการปฏิบตัิหนาท่ีของ ป.ป.ช. ก็เรียกกลับไปดําเนินการเองกไ็ด 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้ไมไดขัดกบัมาตรา ๒๒๑ เพียงแตวาเพ่ิมขั้นตอนในลักษณะที่ใหอาํนาจ 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนินัน้ทําหนาที่ในลักษณะไตสวนเบื้องตนแทนเพ่ือจะรวบรวมขอมูล25 

พยานหลักฐานนั้นสงใหแก ป.ป.ช. เพ่ือดําเนนิการตอไปเทานัน้เอง สําหรับกรณีเจาหนาที ่ป.ป.ช. 

เพราะเปนเรื่องเห็นวาเมื่อเปนเจาหนาท่ีทีต่องตรวจสอบการทุจรติกน็าจะใหองคกรที่ทําหนาที ่

อยูนี้ คือผูวาการตรวจเงนิแผนดนิไตสวนรวบรวมพยานหลักฐานตาง ๆ เพ่ือความสมบูรณ เพ่ือความ

โปรงใส เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือเกิดขึ้นในการดําเนินการกับเจาหนาที่ เพ่ือไมใหถกูโตแยงหรือ

ดําเนินการในลักษณะอืน่ที่ทําใหเกดิความไมชอบธรรมเกดิขึน้ก็ดาํเนนิการสงให ป.ป.ช. ตอไป  30 



๕๑ 

สนช. ๖๒         วินัย  ๑๓/๓ 

 

เพราะฉะนัน้ไมไดขดักับมาตรา ๒๒๑ เพียงแตวาเขียนขัน้ตอนเพ่ือใหการทําหนาท่ีนัน้ประสานงาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ    :   ทานสมาชกิครบั ก็ไดอภิปรายกนัพอสมควร5 

แลว ผมขอใหทานสมาชกิชวยตรวจดูรางมาตรา ๗ ที่แกไขใหมวรรคหนึง่คือเอาภายใตบังคบั 

วรรคสามกลับคนืมา วรรคสามเปนการแกไขถอยคําตาง ๆ ไมมีทานใดตดิใจแลวก็จะไดดําเนนิการ

ตามขั้นตอนตอไป พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง เกี่ยวกับขอความในมาตรานีห้รือเปลา  

หรือจะเพ่ิมหลักการใหมขึน้มา  

  พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง   :   ไมครบั กราบเรียนทานประธาน 10 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ และกรรมาธิการ ผม พลเรือเอก ศกัดิ์สิทธิ์  เชดิบุญเมือง สมาชกิ

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตคิรบั ตองขอบคุณทางกรรมาธิการทั้งเสียงขางมากและเสียงขางนอยที่กรุณา

ปรับแตงถอยคาํในวรรคสาม ผมในฐานะเปนผูอภิปรายแลวก็มองวาทุกอยางท่ีทางกรรมาธกิาร 

ไดกรุณาแกไขกต็รงกับประเด็นในทีป่ระชุมแหงนีแ้ลว เพียงแตในตอนลงทายเทานัน้เองวา 

ดําเนินการตอไปยังคงอยูหรอืเปลาครับ ถายังคงอยูผมกถ็ือวายอมรบัได ขอบคุณครบั  15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมาธิการวิสามญั)    :    กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพ ผม กลานรงค  จันทิก กรรมาธิการ ที่เราแกคําวา ก็ไดหรือตอไป 

ปญหาคําวา “กไ็ด” จะเกดิปญหาขึน้มาวากรรมการ ป.ป.ช. เขาดึงกลับแปลวาผูวาการตรวจเงนิ

แผนดินบอกไมดงึกไ็ด แตถาตอไปหมายถึงวาเดด็ขาดเลยวาตองให  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตองมีคําวา “ตอไป” หรือเปลา หรือตดัไป 

หมดเลย  

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมาธิการวิสามญั)   :   มีครบั เราเปล่ียนคําวา “กไ็ด” 

เปน “ตอไป” ครบั  

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แกไขไปครับ เพื่อพิจารณาตอไปแกใหเหน็ 25 

ในจอครับ ดาํเนนิการตอไปเปนขอความในรางเดิมใชไหม ถูกตองนะครบั เมื่อมาตรานี้กรรมาธิการ 

มีการแกไข ผมกต็องขอถามมติจากที่ประชุม ขอตรวจสอบองคประชุมครับ ทานพลเรือเอก ธราธร 

ขจิตสุวรรณ เชญิครบั  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ ผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมไดฟง 30 



๕๒ 

สนช. ๖๒         วินัย  ๑๓/๔ 

 

คณะกรรมาธิการไดกรุณาแสดงเหตุผล ผมไดแปรญตัติในขั้นแรก ผมพอใจไมมีการแกไข  

ผมขออนุญาตยืนเหมอืนเดิมวาเปนไปตามเดิมใหตัดวรรคสามออกครบั เปนไปตามเดิมที่ 

ผมขอแปรญัตติ เรียนทานประธานที่เคารพครับ ขอบคณุครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

ไมมีประเดน็ท่ีจะโหวตตรงนัน้ เพราะวากรรมาธิการไดยอมแกไขใหม ทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ 

จะตองดําเนนิการอยางไรครบั  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ปกตแิลวขัน้ตอนแรกกรรมาธกิาร 

เห็นดวยกับเรา เราก็พอใจกถ็ือวาจบกนัไป แตพอเขาท่ีประชมุกรรมาธิการเปล่ียนใหมกถ็ือวาเราเปน 10 

สมาชิกคนหนึ่งในสภาเทานัน้เอง หลักก็เหมือนทานประธานวา ทานประธานก็ถามมติเปนปกติ 

ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ    :  เมื่อสักครูก็ขอบคณุกรรมาธกิารทัง้เสียง 

ขางมาก เสียงขางนอยทีต่กลงกัน แตผมอยากขอบคุณมาก ๆ กไ็ดตกลงกนักอนที่จะเขาที่ประชุมนี้  

แลวก็จะไมรบกวนทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ทานจะไดแปรญตัตไิดตามท่ีทานชอบใจ 15 

ขอเชิญแสดงตนนะครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชมุกอนที่จะลงมตวิาจะเห็นชอบดวย 

กบัมาตรา ๗ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขปรบัปรงุในที่ประชมุนีห้รือไม มติจะถามเรื่องมาตรา 

มี ๓ วรรคนะครับ มีสมาชิกทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไมครบั พลเอก สมเจตน  บญุถนอม  

เชิญครับ 

 20 

          - ๑๔/๑ 

   

 



๕๓ 

สนช. ๖๒             มยุร_ีส  ๑๔/๑ 

 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานครบั พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมขออนุญาตที่จะหารือทานประธานตอส่ิงทีท่านพลเรือเอก ธราธร 

ขจิตสุวรรณ ทานไดทักทวงเอาไว ผมขออนญุาตดวยความเคารพทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ  5 

ในกรณีที่ พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ทานไดขอแปรญัตติไปแลวคณะกรรมาธิการเหน็ดวย 

กับคําแปรญตัตขิองทาน ทานจึงพอใจ แตตอมาเมื่อมกีารมาแกไขในสภากลับไปเปนอีกแบบหนึ่ง  

ผมวาจะไมเปนธรรมนักตอทานธราธรวา ความพอใจของทานนั้นมารวมความพอใจตอที่

คณะกรรมาธิการไดแปรญัตติในครั้งนี ้เพราะฉะนัน้ผมยังมีความเห็นวาทานพลเรือเอก ธราธร 

ขจิตสุวรรณ นัน้ ยังสามารถที่จะสงวนคําแปรญตัตขิองทานได ในเมื่อส่ิงที่เปล่ียนแปลงไปในชั้น 10 

การพิจารณาในวาระนี้เปลี่ยนแปลงไปจากการแปรญัตตขิองทาน เพราะฉะนั้นผมยังมีความเหน็ 

ที่ไมสอดคลองกับที่ทานประธานกับทานวัลลภไดใหความเหน็ไปวาทานพอใจแลว ผมคิดวา 

ไมนาจะใช นาจะเปนส่ิงวาทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ นัน้ ทานจะตองกลับมาสงวน 

คําแปรญตัติของทาน แลวสภาแหงนี้ก็จะตองลงมตวิาจะเหน็ตามความเห็นของกรรมาธิการ  

หรือในส่ิงที่ทานธราธรทานไดสงวนคาํแปรญตัติไวครบั 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอหารือตามทีท่านพลเอก สมเจตน 

บุญถนอม หารือครับ เชิญทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ถาเปนเพียงกรณีวาคณะกรรมาธิการไปทํากันเอง สมมุติวาวนันี้ 

ในคณะกรรมาธกิารทานเหน็ดวยกับผม อยางที่ทานธราธรแลวแกทานพอใจ แลวกลับมาในท่ีประชุม 20 

มาแกเอง นัน่ถือวาโกหกผูแปรญตัตอิยางนี้ทําไมได แตคณะกรรมาธิการไดฟงที่ประชุมอภิปราย 

อภิปรายแลวกเ็สนอขอแก เตี๊ยมมาหรือเปลาผมไมรู เรื่องมาหลังผมไมรู เบื้องหลังมฉีากอยางไร 

ผมไมทราบ แตมาทราบในหองประชุมวาเมื่อมีการทักทวงจากคุณตวง จากทานพลเรอืเอก ศักดิ์สิทธิ ์

จากใคร คณะกรรมาธกิารเสียงขางนอยก็เสนอขอแกบนนี้ แลวคณะกรรมาธิการเสียงขางมาก 

ก็เหน็ดวย หมดภาระพวกเราแลวครับ เราเพียงแตจะเหน็ดวย ไมเหน็ดวยกบัส่ิงที่ทานแกก็อภิปราย 25 

แลวก็ลงมติวาเหน็ดวย ไมเห็นดวยเทานัน้ ไมอยางนั้นยุงไปหมดถากลับไปยึดหลักเดิม หลักการ 

ของผมเปนอยางนี้ครบั ขอบคุณทานประธานครับ 
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๕๔ 

สนช. ๖๒             มยุร_ีส  ๑๔/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภหมายความวาใหผมถามกอน 

วาเห็นดวยกบัที่คณะกรรมาธิการแกไขใชหรือไม ถาไมเห็นดวยกค็ือคอยวากนัใหม 

นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ถูกตองครับ เพราะเหน็ดวยกับรางเดิมครับ 5 

ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไปรางเดิม ทานพลเรือเอก ธราธร 

ขจิตสุวรรณ กแ็กไขเลย คือถาถามวาเหน็ดวยกับท่ีคณะกรรมาธิการมาขอแกไขในทีป่ระชมุนี ้ 

ในเบื้องตนแกไขอยางไรไมรู ทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม ครับ 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม  10 

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ผมขออนญุาตเรียนวาในชั้นการตกลง 

ที่คณะกรรมาธิการเสียงขางมาก เสียงขางนอยตกลงกันนั้น ถึงแมวาสภาจะใหความเห็น แตยังมิใช 

เปนมติ จะตองถามมติกอนวาในที่สุดส่ิงที่ทานใหความเห็นและแกไขไปนัน้ สภานี้จะเหน็ชอบหรือไม 

สภาอาจจะไมเหน็ชอบตามที่ทานวาก็ได อาจจะกลับไปเห็นชอบในรางเดิมก็ได เพราะฉะนัน้ 

ในกรณีนี้ผมคดิวาทานธราธรทานยังมีสิทธิที่จะกลับมาสงวนคําแปรญัตติของทานเอาไวในชั้น 15 

การพิจารณาสภา สภาควรจะเริ่มตนในการถามวา เห็นดวยกับการแกไข หรือเห็นดวยกับรางเดมิ 

เปนประการแรกกอน ถาเหน็ดวยกับรางเดิมก็จบไปทั้งคณะกรรมาธิการกบัทานพลเรือเอก ธราธร 

ในกรณีที่ไมเห็นดวยกบัรางเดิมตองมาถามวาตองเหน็ดวยกับส่ิงท่ีคณะกรรมาธิการไดแกไขกับส่ิงท่ี 

ทานพลเรือเอก ธราธร ทานไดสงวนคําแปรญัตติไวหรือไม ผมคดิวาตองกลับมาตรงนี้ มฉิะนั้น

กระบวนการนั้นจะไมชอบครับ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คําถามที่ ๑ เหน็ดวยกับที่คณะกรรมาธกิาร 

ไดปรับปรุงแกไขเปนรางตามที่เสนอนี้ หรือเหน็ดวยกับรางเดิมหรือไม 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   มิใชครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ในญตัตแิรกที่ถามคําถามแรกจะเหน็ดวย 

กับรางเดมิ หรือเหน็ดวยกับการแกไข ในการแกไขนั้นจะรวมท้ังการแกไขของคณะกรรมาธิการ 25 

และการแกไขการแปรญตัตทิี่สงวนคําแปรญัตติของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ รวมไป 

ไวดวย ในกรณีนี้ถาเหน็ดวยกับรางเดมิ ทัง้คณะกรรมาธกิารและทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

ก็จะตกไปทั้งหมด แตในกรณีที่เห็นดวยกับการแกไขตองกลับมาถามอีกครั้งหนึง่วา ส่ิงที่

คณะกรรมาธิการไดแกไขกบัส่ิงท่ีทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ทานขอแปรญัตติในการตดั 

วรรคสามออกไปนัน้เหน็เปนอยางไรครับ 30 



๕๕ 

สนช. ๖๒             มยุร_ีส  ๑๔/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอหารือตามทีพ่ลเอก สมเจตน   

บุญถนอม เสนอมา คือใหถามประเดน็แรกวา เหน็ดวยกบัรางเดิม หรือเห็นดวยกับการแกไข 

ถาเหน็ดวยกบัรางเดมิก็จบ เห็นดวยกบัการแกไขคณะกรรมาธกิารทีแ่กอันนี้ หรือการแกไข 5 

ที่ทานพลเรือเอก ธราธร ไดเคยสงวนไว ซึ่งตรงกับรางที่เสนอในชัน้แรกอยางนี้ไดไหมครับ  

ทานพลเรือเอก ธราธร ตดิใจไหมครับ  

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตั ิ

แหงชาตทิี่เคารพ ผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ผมขอสงวนคําแปรญัตติ ผมพูดตรง ๆ เลยนะครับ วาเมือ่สักครูผมยังไมไดขอ 10 

สงวนคําแปรญัตติ เนื่องจากคณะกรรมาธิการแกไข แลวเห็นดวยกับทานพลเอก สมเจตน   

บุญถนอม ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมขอหารือถาจะถามตามที ่พลเอก สมเจตน 

บุญถนอม เสนอมาจะมีสมาชิกหรอืทานใดมีความเหน็เปนอยางอื่นไหมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมขัดของนะครับ ดังนัน้ผมจะถาม ๒ ขัน้ตอน 

หรือขั้นตอนเดียวก็แลวแต คําถามแรกคือ เหน็ดวยกบัรางเดมิ หรือเห็นดวยกับการแกไข  

ถาเหน็ดวยกบัรางเดมิ จบ ไมมีคําถามที ่๒ ถาเห็นดวยกบัการแกไขก็จะเปนการแกไข 

ที่คณะกรรมาธิการแกไขมาบนจอนี้ หรือการแกไขท่ีทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ไดมไีว 

ซึ่งตรงกับรางที่คณะกรรมาธิการเสียงขางมากเสนออยางเดมิ ถกูตองไหมครับ ดําเนนิการตามนี้ 20 

นะครับ ขอทราบองคประชมุกอนครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๗ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๒๐๗ ครบองคประชุม 

นะครับ ตอไปผมจะขอถามมติ เนื่องดวยรางนี้มีการแกไขทั้ง ๒ แบบ ดงันัน้ผมจะถามวา ถาทาน 

เห็นดวยกับมาตรานี้ท่ีมีการแกไขกดปุม เห็นดวย ถาทานเหน็ควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเหน็ดวย 25 

เชิญทานสมาชกิลงมติ ทานใดยังไมเขาใจถามกอนนะครบั รางนีม้ีการแกไขจากคณะกรรมาธิการ 

ในท่ีประชุมกบัผูสงวนคาํแปรญัตติ ถาทานเห็นดวยกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดิม 

กดปุม ไมเห็นดวย เชิญลงมติ ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ๖ คะแนน)   

               - ๑๕/๑ 30 



๕๖ 

สนช. ๖๒         เปลงฉว ี ๑๕/๑  

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๒๑๐ มีมติเหน็ดวย 

๑๙๘  ไมเหน็ดวย ๖  งดออกเสียง ๖ ที่ประชมุนีม้ีมตเิหน็ดวยกับการที่จะตองมีการแกไข 

รางมาตรา ๗  5 

  ตอไปจะเปนคาํถามที่ ๒ เนือ่งจากมกีารแกไข การแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ที่ตกลงกันในทีป่ระชุมนี้เปนประเดน็แรก แกไขของคณะกรรมาธิการที่เปนไปตามคําสงวน 

คําแปรญตัติของ พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ เปนประเด็นที ่๒ ดังนั้นผมจะขอถามวา 

ทานเห็นดวยกบัการแกไขของใคร ทานจะเขาใจงาย คอืการแกไขของคณะกรรมาธิการก็คือ 

ตามรางนี้ กบัการแกไขตามคําสงวนคาํแปรญตัติของ พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ก็เปนประเด็น10 

ตามรางแรก ถามตอเนือ่งเลยนะครบั ทานที่เห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธกิารในทีป่ระชุม 

ซึ่งแกไขกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นดวยกบัการแกไขตามที่ พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  

ไดเคยสงวนคําแปรญตัตไิว และคณะกรรมาธิการเห็นดวย เชญิลงมตวิาไมเหน็ดวย 

ของคณะกรรมาธิการเห็นดวย ของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ไมเหน็ดวย ลงมติไดครบั 

ขอทราบผล ปดการลงคะแนนครับ  15 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒๗ คะแนน)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๒๐๙ มีมติเหน็ดวยกับ

คณะกรรมาธิการ ๑๗๗  ไมเห็นดวย ๒๗  งดออกเสียง ๕ เปนอนัวาท่ีประชุมเห็นชอบดวยกับ 

รางของคณะกรรมาธิการทีแ่กไขในทีป่ระชุม เชิญเลขาธกิารตอ 

  นายนฑั  ผาสุข (เลขาธกิารวุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   20 

:   “มาตรา ๘ และมาตรา ๙ ไมมีการแกไข  หมวด ๑ บททั่วไป ไมมกีารแกไข  มาตรา ๑๐  

และมาตรา ๑๑ ไมมกีารแกไข  หมวด ๒ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน ไมมีการแกไข   

มาตรา ๑๒ ถึงมาตรา ๒๖ ไมมีการแกไข  มาตรา ๒๗ ไมมีการแกไข มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัติ” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๗ ไมมีการแกไข มีสมาชิก 

สงวนคําแปรญัตติ คือทานสมชาย  แสวงการ และทานวลัลภ  ตงัคณานุรักษ เชญิทานสมชาย  25 

แสวงการ ครับ  

 

 

 

 30 



๕๗ 

สนช. ๖๒        เปลงฉว ี ๑๕/๒ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิในฐานะผูแปรญตัติในมาตรา ๒๗ 

ใน (๓/๑) โดยขอใหคณะกรรมการมหีนาท่ีในการพิจารณาใหความเหน็ชอบรายงานผลการปฏิบตังิาน5 

ประจําปและรายงานระหวางปของผูวาการตรวจเงินแผนดนิและสํานกังานการตรวจเงินแผนดินตาม

หลักเกณฑและนโยบายการตรวจเงนิแผนดนิที่คณะกรรมการกําหนด เหตุผลของผมมี ๒ ประการ  

  ประการแรก ผมเขาใจดวีาทานกรรมการรางรฐัธรรมนูญเองพยายามใหผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิมีความเปนอิสระ แตในความเปนอสิระนั้นจําเปนตองมีการตรวจสอบถวงดุลที่ด ี 

เพราะองคกรนี้ไมไดเปนองคกรโดด ๆ ไมไดมีผูวาการ รองผูวาการ ผูอํานวยการสํานักเทานั้น  10 

ทานใหมีโครงสรางคณะกรรมการ เพราะถาทานใหมีอิสระอยางแทจรงิ กรรมการรางรัฐธรรมนญู

นาจะรางไปเลยวาไมตองมคีณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ กแ็สดงวาทานตองการใหมคีณะกรรมการ 

มาคอยกํากับ มอบนโยบาย แลวก็ใหคําแนะนํา ใหความเห็นใชหรือไม ถาไมอยางนั้นทานใหผูวาการ

ไปอยางเดียวเลย เปนองคกรอิสระไมตองมีกรรมการกไ็ด แตถาทานก็ออกแบบแตกตางกบัคณะ 

กรรมการ ป.ป.ช. แตกตางจากคณะกรรมการการเลือกตัง้ แตกตางจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน15 

แหงชาตแิละกรรมการองคกรอิสระอื่น ๆ ที่ใชรูปแบบคณะกรรมการเปนตัวกาํหนดนโยบายและให

เลขานกุารเปนฝายปฏิบตัิ องคกรนี้แตกตางจากองคกรอืน่คือคณะกรรมการมอีํานาจนอย แทบจะ

นอยมาก นอยกวาพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เสียอกี ผมไมแนใจวาส่ิงท่ีปรากฏในวนัหนาองคกรอิสระท่ี20 

เขมแข็งและปราศจากการตรวจสอบถวงดุลที่ด ีผมไมแนใจวาสมาชิกและกรรมาธกิารที่พยายาม 

แปรญัตติ ผมแปรญัตติมากที่สุด ๑๔ มาตรา ยอมรบัวาแปรญัตติมากที่สุดในกฎหมายประกอบ

รฐัธรรมนญูทกุฉบบั ฉบบันี้ผมแปรญตัตมิากที่สุดจริง ๆ แตทั้งหมดไมไดหมายความวาผมจะไมเหน็ดวย

กบัคณะกรรมาธกิาร เพียงแตตองการบางประการเพ่ือบนัทกึไวในสภา วันหนาเวลาเกิดปญหาขึ้นเราจะ

ไดรบัผิดชอบรวมกันครับ เราเคยเกดิปญหามากครับ องคกรไมเปนองคกรอิสระแมองคกรภายใต25 

กฎหมายบางหนวย เชน เรามีเจตนาดี ขออภัยที่ตองพาดพิงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งขึน้มาหวังให

เปนหนาที ่เปนเอฟบไีอ (FBI) ของเมืองไทย เรียกวา ดีเอสไอ (DSI) แลวเราเคยเกดิอะไรขึ้นครับ 

ทานอดีตอธิบดีโดนขอหากีข่อหาครับ ยึดทรัพยโดย ป.ป.ช. เทาไร แลวยังมีคดีอกีมากเลยครบั 

เพราะอํานาจทีป่ราศจากการตรวจสอบถวงดุลที่ด ีในองคกรดีเอสไอนัน้ไมไดมีคณะกรรมการ มีครับ 

กรรมการแบบเดียวกนั แตกาํกับไดหรือไม ผมจึงคดิวา 30 



๕๘ 

สนช. ๖๒        เปลงฉว ี ๑๕/๓ 

 

เรื่องท่ีตองใหตรวจสอบถวงดุลกัน ตองดุลกันระหวางองคอํานาจขององคกรอิสระ กรรมการ 

ที่ทานออกแบบไวในกฎหมาย แลวก็สภา เพราะฉะนั้น ๓ องคกรนี้รบัผิดชอบรวมกนั เพราะฉะนั้น

ถามวาองคกรนี้ควรจะรายงานผลการดาํเนนิงานประจําปตอใครบาง กต็องรายงานตอรฐัสภาครบั 5 

เพราะสภาเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย วันนี้สภาอาจจะไมไดมาจากการเลือกตั้ง แตในรูปแบบ

สภาวันหนามีจากการเลือกตั้ง หรือสภามาจากการเลือกสรร หรอืสภามาจากแตงตัง้ก็ด ีจะตองทาํ

หนาที ่เพราะฉะนัน้ผมตรวจสอบในพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ  

พ.ศ. ๒๕๔๒ แลว พบวา กรรมการชุดนี้แทบจะมีอํานาจนอยมากจริง ๆ แลวทานตดัอํานาจตาม

พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีความเชื่อวาถา10 

กรรมการมีอํานาจมากจะไปทําใหผูวาการตรวจเงนิแผนดินไมมีอํานาจ ทฤษฎีนีผ้มไมเชื่อ วันหนาได

พิสูจนกันครับ ผมพูดตรงนี้เพ่ือใหบันทึกไว สวนคณะกรรมาธกิารจะไมเหน็ดวย ไมเปนไรครบั แลว

ผมก็อยากใหกรรมาธิการทีม่าจาก กรธ. ทานไดชีแ้จงไว วันหนึง่ไดบันทึกในสภา ผานไปอกี ๓ ป ๕ 

ป  มโีอกาสเราไดมาตรวจสอบกันวา ถาวันหนึง่เราไดผูวาการตรวจเงินแผนดนิที่มีลักษณะเดียวกบั

คนเปล่ียนสี เราจะเกดิอะไรขึ้นกบับานเมือง ผมขออนุญาต ในพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญู 15 

วาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในมาตรา ๑๕ เขียนวา “ใหกรรมการมีอํานาจหนาที”่ 

บางอยางก็มาเขียนไวในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญฉบับนี ้มาตรา ๒๗ แลว แตส่ิงที่ขาดไปคือ 

การใหคาํแนะนําตาม (๗) แกผูวาการตรวจเงนิแผนดนิในการปฏิบตัิหนาที่ตามพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญ ไดแก  

  (ค) ใหคาํแนะนําในการทํารายงานผลการปฏิบัตงิานประจําปและรายงาน 20 

ผลการปฏิบัติงานระหวางปของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน เพ่ือเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรตีามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ คณะกรรมการก็ใหคําแนะนาํ  

แตผมเขียนวา “ใหความเหน็ชอบ” แลวก็เปนเรือ่งของผูวาการตรวจเงินแผนดนิกับสํานักงาน 

การตรวจเงนิแผนดนิที่จะตองไปดําเนินการในการรายงานตอรัฐสภา อันนี้คือเหตุผลที่ผมแปรญตัต ิ

แลวกม็ีมาตราที่ตอเนื่อง ก็ทราบวาบางมาตราทานก็ไปเขียนไวในมาตรา ๗๖ แลว กค็ือวา 25 

ใหประธานกรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

แถลงรายงานดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร วฒุิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย อนันีก้็ขอบคุณ  

จะตองเกดิการตรวจสอบถวงดุลซึ่งกนัและกนั การใดทีม่อีํานาจมากและปราศจากการถวงดุล  

การใดทีม่ีอํานาจมากและปราศจากการตรวจสอบ ที่นัน่ก็มีคอรรัปชนั----------------------------- 

         -  ๑๖/๑ 30 



๕๙ 

สนช. ๖๒/๑         โสรยา  ๑๖/๑ 

 

วันนี้สํานกังานการตรวจเงินแผนดินทํางานใหกับแผนดนิมากครับ มีผลงานเปนทีป่ระจักษมากมาย 

แตก็มีปญหามากมายที่เกดิขึ้นในองคกร เวลา สนช. พบประชาชนเดนิทางไป ๗๐ จังหวดั เราก็พบ 

ปญหาครบั วันนี้เมด็เงนิท่ีรฐับาลตั้งใจใหหมุนออกไป จริงอยูครบัอาจจะเกดิการทุจริตคอรรปัชัน 5 

แตปญหาประการหนึ่งก็คือเกิดจากการท่ีขาดหลักเกณฑมาตรฐานความชดัเจนและการที่ทําให 

ทุกคนไดรับทราบทัว่กันวาภาคเหนือใชได ภาคใตทําไมใชไมได ภาคอีสานตอนบนใชได  

ภาคอีสานตอนใตทําไมใชไมได งบบางประเภทบอกวาตองไปจัดการเรือ่งฉีดพิษสุนขับา  

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดินบางทานบอกวาทําไมได เพราะไมไดประกาศเขตพิษสุนัขบา  

บัดนีเ้ราตองประกาศเขตพิษสุนัขบากันทัง้ประเทศ เรื่องนี้ฝรั่งไดยินตกใจหมดครบั อนันี้คือ 10 

ส่ิงท่ีผมเรียนวา ๑. ตองใหสภานิติบัญญตัแิหงชาตมิาใหความเหน็ชอบคณะกรรมการ 

เพราะอะไรครับ เพราะสภานิติบญัญตัแิหงชาตวิันหนาเขาจะเปนผูแทนของประชาชนท้ัง ส.ว.  

และ ส.ส. มาบอกครับวา ส่ิงที่ไปออกหลักเกณฑนั้นพิลึกพิล่ัน จรงิอยูทานทํางานดมีากเลย 

ในการชวยตรวจ แตการตรวจนัน้ตองมีเกณฑมาตรฐาน เพราะฉะนั้นผมจึงขออนญุาตแปรญัตต ิ

เพ่ิมเขาไปตรงนี้ครบัวา ใหคณะกรรมการมหีนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลประจําป 15 

และรายงานระหวางปดวย ขอเพียงแคนี้ครับ อยางนอยที่สุดกรรมการไดมอีํานาจบาง ในการท่ีจะ

ไมใหผูวาฯ นัน้ทานทําไปโดยไมตองสนใจกรรมการ ไมใชวาพอมาทาํหนาทีต่ามมาตรา ๒๗  

แลวกาํหนดนโยบายเสร็จ กรรมการกไ็มตองประชุมกไ็ด เพราะทานกาํหนดวางนโยบายเสร็จกาํหนด

หลักเกณฑมาตรฐานทําตาม (๑) ถึง (๖) เสร็จเรียบรอย ทานก็กลับบานได อันนี้ไมใชครับ อันนี้

จะตองมาทําตาม (๓/๑) ดวย ก็ขออนุญาตครับ และอยากฟงคําอธิบายของกรรมาธกิารเพ่ือให 20 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดเขาใจและบนัทึกไวครับ ถาทานอธบิายแลวผมเขาใจได ชาวบานไดเขาใจ

ไดดวย หนวยราชการ หนวยรับตรวจทัง้หมดไดฟงแลวเขาใจไดดวย สภาผูแทนราษฎรที่เขาจะมา 

วันหนา วฒุิสภาที่เขาจะมาวันหนา เขาไดรับทราบดวยวาทานทําไวเพียงพอแลว เขาก็คงเห็นดวย 

ผมก็ยินดีจะถอนครับ แตขออนุญาตฟงกอนครบั 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ  25 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานครบั ทานวัลลภ ตังคณานรุักษ มอบให 

ผมไดแถลงตอสภานติิบัญญตัิแหงชาติทานเดียว เพื่อจะไดประหยัดเวลาครับ 
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๖๐ 

สนช. ๖๒/๑         โสรยา  ๑๖/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จง 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการครับ ในคําแปรญัตติของ 5 

ทานสมชาย  แสวงการ กบัทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ขออนุญาตท่ีเอยนามครบั ในเรื่องนี้ที่จริงแลว 

ทางคณะกรรมาธิการไมไดโตแยงแตอยางใด เพียงแตเหน็วาในสวนนี้มี ๒ ประเด็นทีจ่ะตองพิจารณา 

คือ ๑. การกําหนดเรือ่งของการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป รายงานผลระหวางป 

ในการทํางานของสํานกังาน ซึ่งในเรื่องของสํานกังานเสนอรายงานลักษณะดังกลาวขึ้นมาก็ตองเสนอ

มาที่คณะกรรมการเพ่ือพิจารณากอนที่จะสงไปยังสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี  10 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกต็องพิจารณาเพ่ือใหความเหน็ชอบเสียกอน ไมใชสงผาน 

ลักษณะที่สงผานแลวกไ็ปสูองคกรเหลานัน้โดยทันที แตตองเสนอมาเพ่ือคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดินคือ คตง. กต็องพิจารณาดวูาเปนไปตามหลักเกณฑหรือไม เปนไปตามขอเท็จจริงถกูตอง

หรือไม แลวก็ใหความเหน็ชอบที่จะสงไป ซึง่ในขอของทีท่านสมชาย  แสวงการและทานวัลลภ  

ตังคณานุรักษ แปรญตัติในสวนนี้ทางคณะกรรมาธิการกเ็ห็นดวย แตเหน็วาควรไปใสไวใน 15 

มาตรา ๕๕ (๖) เรื่องอํานาจหนาทีข่องสํานักงานในการจัดทํารายงาน กไ็ดเพ่ิมความในเรื่องท่ีจะตอง

ผานคณะกรรมการพิจารณาเพ่ือใหความเหน็ชอบในรายงานประจําป รายงานเกี่ยวกบัระหวางปของ

สํานักงานที่จัดทําขึ้น อันนี้กร็องรบัไว แลวก็ในสวนของมาตรา ๒๗ เองที่เขียนไวในลักษณะที่จะ

รองรบัอํานาจที่เปนอํานาจหลักของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทีป่รากฏอยูตามรัฐธรรมนญู 

เปนหลัก แลวก็มีใน (๖) ที่จะพูดถึงอํานาจในลักษณะทีจ่ะครอบคลุมถึงกฎหมายประกอบ20 

รัฐธรรมนูญฉบบันีแ้ละกฎหมายอื่นที่กาํหนดใหเปนอํานาจของ คตง. หรือคณะกรรมการ 

ตรวจเงนิแผนดนิดวย โดยกาํหนดวาหนาทีแ่ละอํานาจตามที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้

หรือกฎหมายอืน่กําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ เพราะฉะนัน้ก็สามารถสืบยึดโยงไปถงึ

มาตรา ๕๕ (๖) ทีค่ณะกรรมาธิการไดไปปรับแกใหในเรือ่งของการใหความเห็นชอบในเรื่องของ

รายงานประจําปและรายงานระหวางปของสํานักงานได 25 

  ประเดน็ที่ ๒ ในเรื่องของทีบ่อกวาพิจารณาใหความเหน็ชอบรายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปและรายงานระหวางปของผูวาการ ซึง่อันนี้ผูวาการนั้นไมไดดําเนนิการเกี่ยวกับ 

ตัวรายงานลักษณะดังกลาว แตถาเปนเรื่องของผูวาการในฐานะทีร่ับผิดชอบสํานักงานนั้น 
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๖๑ 

สนช. ๖๒/๑         โสรยา  ๑๖/๓ 

 

ก็ปรากฏอยูในมาตรา ๕๘ (๖) ที่ไดกลาวมาแลว คือสํานักงานตองเสนอขึน้มา ในฐานะที ่

ผูวาการเปนผูบงัคับบัญชาสูงสุดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินก็ตองรับผิดชอบในการที่จะ 

ดําเนินการในสวนนั้น แลวกต็องมรีายงานผลการปฏิบตังิานในฐานะที่เปนผูบงัคับบญัชาส่ังการ 5 

ตาง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบในการบริหารจัดการ สํานกังานมาประกอบกบัตวัรายงานประจําป 

และรายงานระหวางปของสํานักงานอยูแลว แตผูวาการนั้นดังที่ไดอธิบายมาในชวงตนแลว 

วานอกจากจะมตีามรัฐธรรมนูญนัน้ อํานาจหลักของผูวาการท่ีจะทําหนาทีต่ามรัฐธรรมนญู 

คือการตรวจเงินแผนดิน ซึง่เปนเรือ่งของการที่จะตองรับรองในเรื่องของหนาที่ลักษณะนี้ 

ใหมีความอิสระแตยังคงรบัผิดชอบอยูกับตัวคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือ คตง.  10 

ซึ่งในบทบัญญตัิของรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้เองก็วางมาตรการในการกํากับ

ควบคุมในเรื่องของมาตรการในการที่จะแกไขมาตรการในเรื่องตาง ๆ ท่ีจะทาํใหการดําเนินการของ 

ผูวาการนัน้ตองเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑมาตรฐานในการตรวจเงนิแผนดินที่

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกําหนดอยูแลว ซึ่งจะปรากฏอยูในมาตรา ๓๒ (๑) ซึ่งคณะกรรมการ 

คตง. ตองไปวางระเบียบเกี่ยวกับการกาํกับการปฏิบัตหินาที่ในการตรวจเงนิแผนดนิของผูวาการ 15 

ตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งในวรรคสองของมาตรานี้ก็ยังกําหนดวาในการกาํกับนั้น คตง. สามารถกําหนด 

เรื่องท่ีจะใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิรายงานการปฏิบัตหินาทีม่าเปนไตรมาสใหคณะกรรมการ 

ไดรบัทราบดวยกไ็ด แตลักษณะดังกลาวคือตองไมไปกาวกายในการท่ีจะปฏิบัตหินาทีข่องการ 

ตรวจเงนิแผนดนิของผูวาการที่รับรองความอิสระไว การกํากับก็คือดูวาปฏิบตัิตามหนาที่หรือไม 

ปฏิบัตติามหลักเกณฑนโยบายหรือไม เปนไปตามกฎเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือไม แตไมใชเรื่องของ 20 

กรณีที่บอกวาพิจารณาใหความเห็นชอบ พอพิจารณาใหความเห็นชอบเสียแลวจะกลายเปนเรื่อง 

ของการบอกวาทําได ไมได ตองทําอยางนั้น ตองทําอยางนี้ถงึจะทําได ซึง่จะเปนเรื่องของการ 

กาวลวงไปสูการที่จะไปทําใหการตรวจเงินแผนดินของผูวาการนัน้ไมเปนอิสระ แมจะบอกวา 

เปนเรื่องของการใหความเหน็ชอบตัวรายงานกต็าม เพราะเมื่อบอกเปนการทาํรายงานขึน้มาแลว 

ก็คือการรายงานวาเขาปฏิบตัิหนาที่อะไร เชนอะไร ภายใตกฎเกณฑอะไร แตบอกวาอันนีไ้มให25 

ความเหน็ชอบ โดยผลก็คอืบอกวาการทํางานในการตรวจเงนิแผนดนิของผูวาการตรวจเงินแผนดิน

นั้น กรรมการบอกวาทําอยางนี้ไมได ตองทําอยางนั้น ตองทําอยางนี้เสีย ซึ่งจะไมใชเรื่องของ 

 

 

 30 



๖๒ 

สนช. ๖๒/๑         โสรยา  ๑๖/๔ 

 

การกํากับการตรวจเงนิแผนดิน เพราะฉะนั้นในคณะกรรมาธกิารทีไ่ดดูคาํแปรญตัตขิองทานสมชาย  

แสวงการ และทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ นั้น คือในประเดน็แรกคอืไมไดตดิใจและเห็นดวยก็ให 

ไปแกในมาตรา ๕๕ (๖) ในเรื่องของการที่จะเพ่ิม ในเรื่องพิจารณาใหความเหน็ชอบในรายงานของ5 

สํานักงานเสีย และรายงานของสํานักงานนั้นก็จะปรากฏการปฏิบตัิหนาทีข่องผูวาการในฐานะทีเ่ปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานกังาน แตในเรื่องของรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตหินาทีน่ั้นควรจะเปน

เรื่องท่ีอยูในมาตรา ๓๒ (๑) และมาตรา ๓๒ วรรคสองทีก่ําหนดเรื่องของมาตรการหลักเกณฑ 

การกํากับและเรื่องของกําหนดใหมีการรายงานการปฏิบัติหนาทีเ่ปนไตรมาสไป เพราะฉะนั้นดวย

ความเคารพครับ และอีกประการหนึง่การไปกําหนดไวในมาตรา ๒๗ นัน้เปนเรื่องทีป่ระสงค 10 

จะกําหนดไวเปนอํานาจหนาที่หลักตามรัฐธรรมนญูของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเปนหลัก 

สวนหนาทีอ่ื่นที่จะประกอบกันนัน้ก็จะอยูใน (๖) ซึ่งจะโยงไปอยูในมาตราตาง ๆ ของกฎหมาย

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี ้หรือที่กฎหมายอืน่จะกําหนดไว เพราะฉะนัน้ในคณะกรรมาธกิาร  

จึงเหน็วาในมาตรา ๓/๑ เมือ่ไปเพ่ิมในมาตรา ๓๕ (๖) ไวแลว และตัวของผูวาการนัน้เปนเรื่องของ

การปฏิบตัิเกี่ยวกบัการตรวจเงินแผนดินอยูในมาตรการควบคุมตามมาตรา ๓๒ แลวก็มีมาตราอื่น15 

ประกอบเชน มาตรา ๓๕ ในกรณีทีป่ฏิบัตไิมถูกตอง หนวยรบัตรวจกส็ามารถรองเรียนมายัง

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิได รวมไปถึงถาผูวาการดําเนินการไมถูกตองตามหลักเกณฑนโยบาย

คณะกรรมการก็สามารถพิจารณาวาจะดําเนินการลงโทษใหพนจากตาํแหนงไดหรือไมดวยซ้าํไป 

เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพครบั คณะกรรมาธกิารจึงเหน็วามาตรา ๓/๑ นัน้กไ็มไดเตมิไว  

เพราะเห็นวาไปเติมในสวนอืน่แลว แลวก็ในสวนของอีกหนาท่ีหนึง่ก็มมีาตราอืน่รองรับอยูแลว 20 

ในเรื่องของการทาํงานลักษณะทํานองเดียวกบัที่ทานแปรญตัตมิา จึงไมเพ่ิมไวในมาตรา ๒๗ นี้ครบั 

   

          - ๑๗/๑  

 

 25 

 



๖๓ 

สนช. ๖๒                 วลัยภรณ  ๑๗/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เตมิในมาตราไหนครับ มาตรา ๕๕  

ผมเหน็ไมมีการแกไข  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   มาตรา ๕๘ ขอโทษครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๘ หรือครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ประทานโทษครบั  

มาตรา ๕๘ (๖) ครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๕๘ (๖) ทานสมชาย  แสวงการ 

คงไมตดิใจนะครับ  10 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมขอบคุณครบัท่ีทานผูแทน 

กรธ. ไดชี้แจง แลวก็อยากใหบันทกึไววาส่ิงท่ีผมแปรญตัติในมาตรา ๒๗ นัน้ เปนอาํนาจหนาที ่

ของคณะกรรมการเปนหลัก แตวาทานไดเติมลงไป ซึ่งไดตรวจตามมาตรา ๓๒ วานอกเหนือจาก

อํานาจตามมาตรา ๒๗ แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับ 15 

ในเรื่องดังกลาว ซึง่ทานก็ไดอธิบายในมาตรา ๓๒ วรรคสอง เรื่อง “กาํหนดใหผูวาการตองจัดทาํ

รายงานผลการตรวจเงินแผนดนิโดยสรุปเปนรายไตรมาสก็ได” ซึ่งคณะกรรมาธกิารก็ตดัออกวา  

“แตกรณีจะเปนประการใดตองไมมีผลใหการทํางานของผูวาขาดความเปนอิสระ” อันนัน้ก็เดี๋ยว 

ไปวากันในมาตรานั้น ซึง่ผมเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการในการตดัวรรคทายออก แตวา 

ก็แกมาตรา ๓๒ ไวเรียบรอยแลว บวกกับมาตรา ๕๘ ในเรื่องใหสํานักงานมีหนาที่และอํานาจ 20 

ใน “(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบตัิงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัตงิานระหวางปเสนอตอ

คณะกรรมการเพ่ือใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือขอทวงตงิ และพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอ 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ” แลวกท็านผูแทน กรธ. กช็ี้แจงชดัเจนวา 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิเปนหวัหนาของสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ดังนั้นในการแกไข 

ทั้ง ๒ มาตรา คือมาตรา ๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๕๘ (๖) ตามมาตรา ๒๗ แลว ผมไมติดใจครับ25 

ทานประธาน ขอถอนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงไมตองลงมตคิําสงวนคาํแปรญตัต ิ

ของทานสมชาย  แสวงการ และของทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ยังมีอกีประเด็นหนึง่ท่ีมี 

ผูสงวนคําแปรญัตติ พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ และพลเอก พิศณุ  พุทธวงศ ขอเพ่ิมความเปน 

(๕/๑) เชญิครับ พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ  30 



๖๔ 

สนช. ๖๒                 วลัยภรณ  ๑๗/๒ 

 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

สําหรบัมาตรา ๒๗ ที่ผมจะขอเกริ่นสักนิดหนึง่วา ผมเองไดเหน็ความสําคัญของรายงานประจําป 5 

เนื่องจากอยางนี้ครับ รายงานประจําปตรงนี้จะกําหนด ไมวาจะเปนเรื่องเกี่ยวกับแผนงาน 

ประจําปของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ มาตรา ๒๗ (๑) คือเรื่องนโยบายการตรวจเงนิแผนดนิ 

และ (๒) ของมาตรา ๒๗ กก็ําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดิน ซึ่งมีปญหา 

มากครับ จะขออนญุาตนิดหนึ่งวา ถาเราไมใหความสําคญัเกี่ยวกับรายงานประจําป การตรวจสอบ 

ถวงดุลโดยรฐัสภาไปยังองคกรอิสระก็จะขาดหายไป เพราะฉะนั้นผมจึงใหความสําคญัวา สมควร 10 

บรรจุอาํนาจหนาที่เพ่ิมเติมจากมาตรา ๒๗ เปนไปตามที่ผมไดขอแปรญัตตนิี้ไป คือวาในมาตรา ๒๗ 

คือ (๕/๑) เปนผูแถลงชี้แจง คือคณะกรรมการทานใดทานหนึ่ง ประกอบการเสนอรายงานตอรฐัสภา 

ตามมาตรา ๕๘ (๖) ซึ่งเปนเรื่องของสํานักงาน อันนี้ก็เปนเรื่องรายงานประจําป ซึ่งขออนุญาต 

อยางนีว้า สําหรบัรายงานประจําปของคณะกรรมการ อนันี้เปนมาตรา ๒๗ มีหนาท่ีมาสภา  

แลวผมขออนุญาตไปที่มาตรา ๕๓ ผมขอเพ่ิมไปนดิหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะไปรายมาตราตอไปวา 15 

ใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิมาสภาดวย อนันี้จะใหเห็นความสําคัญวาในรัฐธรรมนญู 

แหงราชอาณาจักรไทยเขียนไมเหมือนกับองคกรอิสระอืน่ คือวาผูวาการตรวจเงินแผนดนิในมาตรา 

อยางเชน มาตรา ๒๔๒ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดนิใน (๑) ตรวจเงินแผนดนิตามนโยบาย 

การตรวจเงนิแผนดนิและหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดนิ อนันีก้เ็ปนวงเล็บ 

ที่สําคัญ เพราะในมาตรา ๒๔๓ กก็ําหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระในการปฏิบตัิ20 

หนาที ่โดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและเปนผูบังคบับัญชาสูงสุดของ 

หนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ ผมจะขอกลาวแค ๒ มาตรา ทาํไม 

ผมถึงอยากจะบรรจุไวในมาตรา ๒๗ (๑) เนือ่งจากอยากจะใหความสําคัญในมาตรา ๒๗ เพ่ิมมากขึน้

นั่นเองวา คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิมีความสําคญัตอมาตรา ๑๐ ดวย คือการตรวจเงนิแผนดนิ 

โดยเฉพาะใน (๒) ของรางกฎหมายฉบับนี้ การตรวจสอบของคณะกรรมการตองคํานึงถงึ 25 

การดําเนนิการตามหนาทีข่องรัฐ แนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตรชาต ิคํานี้เปนคําสําคญัครบั  

ซึ่งเราวางยุทธศาสตรชาติไว ๒๐ ป ตั้งแตป ๒๕๖๐ ถึงป ๒๕๗๙ ก็จะมคีําเหลานี ้โดยเฉพาะ

ผูตรวจการแผนดนิ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจะมาคูกันเสมอ ก็เลยอยากจะบรรจุเกี่ยวกับ 
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๖๕ 

สนช. ๖๒                 วลัยภรณ  ๑๗/๓ 

 

หนาทีข่องคณะกรรมการ คอืผูตรวจเงนิแผนดินมาแถลงชี้แจงประกอบกับการเสนอรายงาน 

ตอรฐัสภาในมาตรา ๕๘ 

  สําหรบัอีกประเด็นหนึง่ ในการตรวจสอบถวงดุลในระบบการประเมนิผล 5 

ตามมาตรฐานสากล ซึง่กําหนดอยูในมาตรา ๒๙ ของกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา ๒๙ ถาทาน 

ไดติดตามลองพิจารณาดนูะครับ ในมาตรา ๒๙ เปนประเดน็ท่ีผมสนใจ ก็คอืมาตรา ๒๙ จะมคีําวา 

“มาตรฐาน” คือหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินทีค่ณะกรรมการกําหนดขึ้นตาม 

มาตรา ๒๗ (๒) ตองสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนที่ยอมรบั 

ของสากล อนันี้เปนคําสําคญั ซึง่ผมไดไปคนควาเพ่ิมเตมิวาเกี่ยวกบัอติโตไซ หรือระดับ 10 

อินเตอรเนชันแนล (international) เกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดนิสากล เราจะตองไปทําหลักเกณฑ

มาตรฐานสากลใหเปนไปตามมาตรา ๒๗ (๒) ดวย คอืหลักเกณฑมาตรฐานจะมีความสําคัญ 

ในอนาคตนั่นเอง ผมขออนญุาตอยากจะฟงเหตุผลทานคณะกรรมาธิการ ซึ่งผมดแูลวทานไปแกไข

อยูในมาตรา ๗๖ ผมคดิวาถาทานใหเหตุผลที่เปนท่ีพอใจ ผมก็จะขออนุญาตวาขอถอนในลําดับ

ตอไป ขอบพระคุณครับ 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเอก พิศณุ  พุทธวงศ ทานมอบให 

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ แลวนะครับ เชิญครับ 

  พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ   :   กราบเรียนประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาติที่เคารพ 

ผม พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ท่ีผมไดแปรญัตติกม็ีประเดน็ 

ตรงในมาตรา ๒๗ ที่ขอเพ่ิมเติมไปใน (๕/๑) วา “เปนผูแถลงชีแ้จงประกอบการเสนอรายงาน 20 

ตอรฐัสภาตามมาตรา ๕๘ (๖)” ผมไดฟงทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ และทานสมชาย  

แสวงการ ไดพูดมาคอนขางจะมากแลว ก็คดิวาสมาชิกทานคงจะเขาใจแลว แตผมมามุงประเดน็ 

ตรงนี้วา อยากจะเพ่ิมเติมคอื ในอํานาจหนาที่ทีบ่ัญญัตไิวของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 

ในมาตรา ๒๗ นี้ แลวก็มีเพ่ิมเตมิอีกอยูในมาตรา ๓๒ ทกุทานก็จะเห็นวาที่กาํหนดอาํนาจหนาท่ีไว 

ในวงเล็บตาง ๆ ตามมาตราที่ผมไดกลาวไปแลว จะเหน็วาอํานาจในการดําเนินการเกี่ยวกับ 25 

การตรวจเงนิแผนดนิท้ังหมดทั้งส้ินจะไปตกอยูที่คณะกรรมการ แตดวยถึงเวลารายงานประจําป 

ทานก็จะมอบ กรรมการไมมาเอง ทานก็จะมอบใหกบัผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งดแูลสํานกังาน 

การตรวจเงนิแผนดนิมารายงานแทน ถาทานสมาชิกจะเห็นจากบรรยากาศในการรายงานวา 
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๖๖ 

สนช. ๖๒                 วลัยภรณ  ๑๗/๔ 

 

เวลารายงานสมาชกิจะรบัฟง แลวกต็ั้งขอสังเกต ใหขอเสนอแนะ หรอืแมแตคณะกรรมการ 

ผูมารายงานเองก็จะพูดถงึเรือ่งงบประมาณติดขัดในเรื่องอะไร ตรงนี้ก็เปนประโยชน ----------------- 

 5 

          -  ๑๘/๑ 



๖๗ 

สนช. ๖๒           นิจกานต  ๑๘/๑ 

 

ซึ่งผมเหน็ดวยวาคณะกรรมการเองควรจะไดมารบัรู รับฟง เพ่ือจะไดนาํไปปรบัปรงุแกไข 

ในการทํางาน เพราะมีองคกรอยูองคกรเดียว คือสภาแหงนี้ที่อาจจะทําการตรวจสอบอยางที ่

ทานสมชาย  แสวงการ ไดกรุณาอภิปรายไปแลว กราบเรียนทานประธานและสมาชกิทุกทาน  5 

ถาการรายงานนั้นทานจะทนที่จะพูด ที่จะอภิปรายตั้งขอสังเกตหรืออะไรกแ็ลวแต ฝากไปกับ 

ผูที่มารายงาน ที่ไมใชคณะกรรมการ ทานคิดหรือครับวา ส่ิงเหลานัน้จะตกไปสูคณะกรรมการ 

โดยถกูตองและครบถวน มบีางประเด็นอาจจะตกหลนไป ผมจึงเหน็วาคณะกรรมการควรจะ 

มารายงานเองทานสมาชิกคงจะจําไดวา เราเพ่ิงใหความเห็นชอบพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญ ๒ – ๓ ฉบับไปที่วาดวยคณะกรรมการ อยาง กกต. เขียนไววาใหมารายงาน แลวก็ให10 

ประชาชนทราบโดยทัว่กนัดวย หรือพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ

กับพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตกิ็จับมาใสอยูใน

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการ ผมจึงเห็นวาตรงนี้ควรจะใสไวและกม็าอยูในมาตราที่วาดวยอํานาจ

และหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินในมาตรา ๒๗ ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอเชญิกรรมาธิการชี้แจงในประเด็นที ่15 

พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ และพลเอก พิศณุ  พุทธวงศ ไดสงวนคําแปรญตัติเพ่ิมความ 

ใน (๕/๑) กอน แลวเดี๋ยวจะมีกรรมาธิการทานอืน่ขอชี้แจงท่ีถูกพาดพิง  

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิี่เคารพและทานสมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิขออนญุาตตอบคาํถาม 

ที่ไดมีผูขอแปรญัตติเกี่ยวกบัมาตรา ๒๗ (๕/๑) เขามา ในสวนนัน้ ในเบื้องตนนั้นอยากจะขออนญุาต20 

เรียนในลักษณะนีค้รบัวา มาตรา ๒๗ กด็ี หรือในมาตรา ๕๓ ก็ด ีเปนการรางบทบัญญัติลอตาม 

ส่ิงท่ีปรากฏอยูในรฐัธรรมนญู เพราะฉะนัน้ในตรงสวนนีสิ้่งที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนญูนัน้ 

ไมประสงคใหเห็นกค็ือวา ถารางอะไรที่เลยเถดิไปจากส่ิงที่รัฐธรรมนญูไดกลาวไวนัน้ก็อาจจะ 

มีประเดน็ปญหาได เปนสิ่งทีไ่มไดกําหนดไวในมาตรา ๒๗ กบัมาตรา ๕๓ แตวาไปจัดทําอยูใน 

มาตรา ๗๖ ซึ่งในสวนนัน้แมจะอยูคนละมาตรา แตวาความหมายและก็รวมทัง้ถึงการท่ีตอง 25 

ปฏิบัตติามนั้นเปนเชนเดียวกันกับท่ีทานผูแปรญตัตไิดตัง้ไว อันนี้เปนคาํอธบิายที่ผมอยากจะ 

ขออนญุาตเรียนในเบือ้งตนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส จะขอชี้แจง 

ที่ถูกพาดพิง เชญิครบั 
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๖๘ 

สนช. ๖๒           นิจกานต  ๑๘/๒ 

 

  นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบขอบพระคุณ 

ทานประธานท่ีเคารพครับ ขออนุญาตเรียนทานประธานวาเมือ่สักครูนี้ทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิ

ทานสมชาย  แสวงการ ไดกรุณากลาวถงึสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน โดยนําเอาขอเท็จจริง 5 

ที่กลาวอางวาเปนการไปรับฟงมา ซึ่งปญหาอยูตรงที่วาขอเท็จจรงิที่ทานกลาวในหลาย ๆ เรื่องนัน้ 

ไมใชความจรงิ เปนเพียงการรับฟงขอมูลเพียงดานเดียว แลวก็พูดในลักษณะที่ผมคดิวาจะทําให 

เกิดการบัน่ทอนกําลังใจและการทํางาน เพราะวาการตรวจเงนิแผนดนิของเราที่ทํามาตลอด 

ระยะเวลายาวนานนัน้ ผูตรวจสอบคนตรวจเงนิแผนดนินั้น แมจะถกูเรียกวา วอชดอก  

(Watchdog) หรือหมาเฝาบาน เขากไ็มมขีอนารงัเกียจ แตการทีบ่อกวาเขาตรวจแลวอยางนั้น 10 

อยางนี ้เปนเหตุใหอยางนัน้อยางนี ้อันนี้สะทอนออกไปทางส่ืออยางนี้อาจจะทําใหเกิดการเขาใจ 

ที่คลาดเคลื่อนไดในเจตนารมณของการทาํงาน เพราะวาการตรวจเงนิแผนดนิ ตรวจตามระเบียบ 

กฎหมาย ขอบงัคับ มติ ครม. ตลอดจนหนงัสือส่ังการ โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครอง 

สวนทองถิน่ตองทําตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย สตง. ก็ตรวจไปตามนั้น แตถาหากวาติดขัดหรือ 

ไมสามารถทําไดก็มแีนวทางท่ีจะตองไปแกไขในส่ิงเหลานั้น แตจะบอกวา สตง. เปนคนทําให 15 

ไมสามารถทําอยางนั้นอยางนี้ได คงไมเปนความจรงิ ถาอยางนัน้การรับฟงก็ควรจะตองใหทาง สตง. 

ไดมโีอกาสชี้แจงในสภาแหงนี้ดวย มฉิะนั้นแลวก็จะกอใหเกดิความเขาใจผิด ขออนญุาตนําเรียนไว 

เพราะวาถาบันทกึไวอยางตามที่กลาวเมื่อสักครูนีน้ั้น ผมคิดวาทําใหองคกรตรวจเงนิแผนดนินัน้ 

เกิดความเสียหาย อยากจะขอความเปนธรรมในที่ประชมุแหงนีแ้ทนเจาหนาที ่สตง. ดวยครับ 

ขอบพระคุณครบั 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เชญิครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานที่เคารพครบั สมชาย  แสวงการ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมตองบนิกลับจากตางประเทศจากการประชุมไอพียู (IPU)  

เปล่ียนเครื่องบินมาถงึเมื่อเชานี้เพราะเรื่องนีค้รับ ผมตองการบนัทึกส่ิงที่เกดิขึน้ในประเทศนี ้

ไมไดกลาวหา สตง. ไมดี ประเทศนี้ทราบดวีา สตง. ด ีทาํงานดีมากหลายเรื่อง ชวยผมทํางาน 25 

เรื่องการตรวจสอบ กสทช. ชวยตรวจสอบเรื่องคดีจํานาํขาว ตรวจสอบอีกมากมาย แตทีเ่ราตองมี

รางพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูฉบับนี้และ กรธ. ทานก็ทราบดีวาตองเขียนอะไร 

อยางไร เพราะอะไร เพราะมีปญหาครับ ถาไมมีปญหาก็ไมตองเขียนกฎหมายครับ ส่ิงที่เรา 
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๖๙ 

สนช. ๖๒           นิจกานต  ๑๘/๓ 

 

สะทอนมาจากขอเท็จจริงและผมบนัทึกไวเพ่ือใหไดรับทราบวามีทัง้ส่ิงที่เปนปญหา ส่ิงที ่

ทานทํางานดี เพราะฉะนั้นการที่ผมพูดและเปดเผยตองการบนัทึกไว ส่ิงที่ทานอดีต 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิชี้แจงไมถูกตองครับ ถาใชสภาอยางนี้เพ่ืออธิบายวาส่ิงท่ีผมพูดผิด  5 

ผมวาเราอีกหลายฉบับ อีกหลายมาตรา และผมจะหยิบส่ิงที่ไดเกดิปญหาขึ้น สมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ๒๕๐ ทาน เดินทางไปตางจังหวดั ไมไดรับฟงแตหนวยรับตรวจที่เปน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเดียว มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ หนวยราชการ กระทรวง ทบวง 

กรม ทานเหลานั้นเปนผูบังคบับัญชาและเปนผูเคยถูกหนวยรับตรวจทั้งส้ิน สตง. ดีมมีากครับ 

สตง. ที่ใหขอมูลผม เจาหนาท่ีเยอะมากเลยนะครบั อาจจะขอมูลไมตรงกับทานอดีต 10 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิก็ได ขออภัยที่เรียกอดตีผูวาการ เพราะทานเคยเปนผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิมาแลว เพราะฉะนั้นสิ่งทีเ่รามาพูดกนัในสภา เราตองพูดความจริงครับ  

วันนี้เรากําลังบัญญัตกิฎหมายใหองคกรทําหนาที่ท่ีมีมาตรฐานดตีอไปเรื่อย ๆ ยกระดบัขึ้น  

อะไรทีเ่ปนขอออน สภาก็มขีอออน แตถาเราพูดขอออนไมได เราก็ไมตองเขียนกฎหมายครับ  

เขียนอะไรงาย ๆ ก็ไดบอกใหอํานาจกับผูวาการตรวจเงนิแผนดนิไปคนหนึง่ แลวไปทําอะไร  15 

ออกกฎกระทรวงเอาตามใจก็ได ไมใชครับ เราถงึตองมาทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  

ไมใชพระราชบญัญตัิธรรมดา พระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนูญและเขียนไวในรัฐธรรมนญู 

เลยครับ เพราะองคกรทานเปนองคกรสําคัญของบานเมอืง เราจึงจําเปนตองเขียนเรือ่งนี้ เราไมได 

ใหเปนเหมอืนแคกรมบญัชีกลาง ไมไดใหเปนกรมแคสรรพากรหรอืศุลกากร ใหทานเปนองคกรอิสระ 

เมื่อเปนองคกรอิสระตองถูกตรวจสอบได จะตรวจสอบใครเขา องคกรนัน้ตองตรวจสอบตวัเอง 20 

ไดดวยและถูกตรวจสอบไดดวยเชนกนั ผมมายืนอยูในสภานี้ ๑๑ ป ผมตรวจสอบคนอื่นมาตลอด

และผมกถ็กูตรวจสอบตลอดเวลา ผมไมเหน็มีปญหาเลยครับ เพราะฉะนั้นการทีเ่ราพูดกันเพ่ือบันทึก 

ขอเท็จจรงิ สวนหนวยไหนจะไปทาํใหถูกตองใหดขีึ้น ผมสนับสนนุหมดเลย ไมไดมีเหตุจงใจวา 

สตง. ไมดี ผมชื่นชมเจาหนาที่ สตง. ที่เคยทํางานกรรมาธิการผมอยางย่ิงเลยนะครบั ชวยผมทําเรื่อง 

การตรวจสอบงบประมาณของ กสทช. จนทําใหวันนี้ กสทช. เขารูปเขารอย งบประมาณแผนดนิ 25 

ป ๒๕๕๘ เสนอ ๑๔,๐๐๐ ลานบาท ทานอดตีประธานวุฒิสภาใหผมไปกับคณะ ไปตั้งเปนอนุฯ 

ตัดเหลือ ๕,๐๐๐ ลานบาท ตัดไป ๙,๐๐๐ ลานบาท นี่คอืส่ิงที่ สตง. ชวยเราครับ แตถาเราบอกวา 

เราพูดกนัไมได แลวเปนเพราะวาไปทาํใหทานเสียหาย เดี๋ยวผมจะเอาตวัอยางมา ขอบคุณครับ 

ทานประธาน 
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๗๐ 

สนช. ๖๒           นิจกานต  ๑๘/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คงเปนเรื่องการเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

หนวยงาน คงไมไดพาดพิงถงึทานพิศิษฐ  ลีลาวชโิรภาส ทานมีอะไรจะชีแ้จง เชิญครบั 

  นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ขอบคุณทานประธาน 5 

ที่เคารพครับ ขอกราบเรียนทานประธานวา ที่พูดนีไ้มไดที่จะทวงติงในเรื่องของการทําราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี ้----------------------------------------------------------------- 

 

          - ๑๙/๑ 

  10 

 

 



๗๑ 

สนช. ๖๒         สงา ๑๙/๑  

 

เปนกรรมาธกิารก็เหน็ดวยอยูแลว แตวาทีต่องพูดนีบ้ังเอญิไปพูดในประเด็นตัวอยางอะไร 

บางตัวอยาง ซึ่งตรงนี้ไมมี สตง. คนอืน่ที่จะชี้แจงได แลวก็ไมใชเวลาที่จะมาพิจารณารายงาน

ประจําป ผลการตรวจสอบ อยางนัน้จะไดมโีอกาสชี้แจงได การยกตวัอยางลอย ๆ อยางนี้ทําให5 

กระทบ อยางเชน เรื่องยาหมาบาอะไรที่วานั้น ถาจะตองชี้แจงตองมีรายละเอียดอีกมาก การพูด 

แคนีเ้องทําใหเขาใจผิด ๆ ไป ผมขอความกรุณาวาถาจะยกตวัอยางเอาขอเท็จจรงิและเอาเจาหนาที่

ที่เขาตรวจมาชีแ้จงเลย ตองบอกเลยวาตรงไหน อยางไร แตถาพูดหลวม ๆ เปนขอนาสังเกต 

หนวยงานที่ถูกรับตรวจ สวนใหญเขาก็จะโอดครวญวาตรวจมากไปแลว ตรวจแลวถือตามระเบียบ

กฎหมายมากเกนิไป ถาอยางนั้นถาไมตรวจตามระเบียบกฎหมายแลวจะใหเราตรวจตามอะไร 10 

เพราะฉะนัน้ตกลงเราจะยึดถือระเบียบกฎเกณฑ หรือวาจะเอาความพอใจของคนท่ัวไปเปนเกณฑ 

อันนี้กข็อถือโอกาสตรงนี้วาทานยกตัวอยางได ใหโอกาสเขามาชี้แจง หรือในเวลาทีพิ่จารณารายงาน

ประจําป ทานติตงิไดเตม็ที่ แตตอนนี้เรากําลังดวูารางกฎหมายนี้จะเอาอยางไร ถาเปนเรือ่งที่เราจะ

แกปญหา เราวางหลักเกณฑก็วางไป ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอนนี้ยังไมมีประเด็น ก็เปนเรื่องของ 15 

กฎหมายนะครับ เมื่อสักครูนี้ยกตวัอยางก็ชีแ้จงไปแลว ทานสมชาย  แสวงการ คงยุติไดแลวกระมงั

ครับ ไมมีประเด็น 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานครบั ผม สมชาย  แสวงการ สมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผมไมอยากรบกวนเวลา แตส่ิงทีอ่ดีตทานผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ  

ในฐานะกรรมาธิการ พูดเรื่องการอภิปรายของสมาชิกมไิดครบั ผมสามารถยกตัวอยางได แลวก็20 

คําอธบิายทาน เดี๋ยวคณะกรรมาธิการเชญิมาชีแ้จงไดไมมีปญหา แลวในสภาก็พูดได เพราะฉะนัน้ 

กรรมาธิการไมมีสิทธิกาวลวงในส่ิงที่สมาชิกอภิปราย ถาทานอยากจะชีแ้จงเรื่องยาฉดีสุนขับา 

ก็ชี้แจง 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือผมไดชีแ้จงกับทานอดีตผูวาการตรวจเงนิ

แผนดินไปแลววาไมไดกระทบถึงทาน ทานจะอางสิทธิขออภิปรายวาไปกระทบทานคงไมใช 25 

เพราะทานสมชายไมไดเอยชื่อ แลวก็เอยแตเฉพาะเรือ่งการปฏิบตัิงาน ดังนั้นขอยุตกิอนนะครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ขอบพระคุณครับ เหน็แกทานประธาน  

ผมขอบคุณครบั 
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๗๒ 

สนช. ๖๒         สงา ๑๙/๒  

  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงประเด็นทีข่อสงวนคําแปรญตัติสําหรบั 

(๓/๑) ของทานสมชาย  แสวงการ กับทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ กถ็อนไปแลว ใน (๕/๑)  

คงตองขอมตนิะครับ ผมขอตรวจสอบองคประชมุนะครบั เปนขัน้ตอนการตรวจสอบองคประชุม 5 

กอนจะลงมติตามคําแปรญตัตขิองผูสงวนคําแปรญตัตไิวในมาตรา ๒๗ ทานพลเรือเอก ธราธร   

ขจิตสุวรรณ และพลเอก พิศณุ  พุทธวงศ เชญิครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิในกรณีที่

ผมสงวนคําแปรญตัติในมาตรา ๒๗/๕ ก็คือวาใหกรรมาธิการทานใดทานหนึง่เปนผูแถลงชี้แจง 10 

ประกอบการเสนอรายงานตอรัฐสภาตามมาตรา ๕๘ (๖) นั้น ผมไปดูมาตรา ๗๖ ซึง่พูดในขางตน 

แลว ผมพอใจ แลวกอ็ยากจะใหทานประธานคณะกรรมาธิการ เพ่ิมใหผมดวย ก็คือวาใหประธาน

กรรมการหรือกรรมการทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมอบหมายมาแถลงตอสภาดวย แลวก็ให

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิมาแถลง อันนี้ผมไมติดใจ ก็อยากจะใหทานชวยกรุณาเพ่ิมเติมเล็กนอย 

เพราะวาผมถามไปทานยังไมไดตอบ นดิเดียวครับ คดิวาผมพอใจแลวก็ขอถอนเกี่ยวกับมาตรา ๒๗ 15 

ที่ผมไดสงวนคําแปรญตัตดิวยครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอนนีป้ระเดน็มาตรา ๒๗ ทานถอนไปกอน 

แลวเดี๋ยวไปขอตอนนั้นกค็งจะเปนเรื่องของตอนนัน้ดีกวากระมังครับ เดี๋ยวการประชุมจะติดขัด

ขึ้นมา ตกลงทานพลเอก พิศณุ  พุทธวงศ ถอนไหมหรือวาอยางไรครบั  

  พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ   :   ผมกด็ตูามมาตรา ๗๖ ซึง่คณะกรรมาธกิาร 20 

ไดเพ่ิมมาแลว 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารเพ่ิมแลว ถาทานอยากจะ 

ใหเพ่ิมอยางไรอีก เดี๋ยวคอยไปพิจารณาตอนนัน้นะครบั  

  พลเอก พิศณุ  พุทธวงศ   :   ผมกข็อถอนครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงผูสงวนคาํแปรญตัตทัิ้ง ๒ ขอ (๓/๑) 25 

และ (๕/๑) ขอถอน ดงันัน้จึงหารอืทานสมาชกิวาทานเหน็ดวยกับการขอถอนของทั้ง ๒ คณะ 

นะครับ ไมมีผูใดขดัของ ก็ไมตองลงมติมาตรา ๒๗ แตทานสมาชกิยังไมตองไปไหน มาตรา ๒๘ 

ตอเลยนะครับ ตกลงมาตรา ๒๗ ผูสงวนคาํแปรญตัติถอนไปแลวคงไวตามรางเดมิ 

ตามรางคณะกรรมาธิการครบั เชญิเลขาธิการอานตอไปครับ 
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๗๓ 

สนช. ๖๒         สงา ๑๙/๓  

 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๘ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๒๘ มีการแกไข เปล่ียนคาํวา 5 

“รัฐสภา” เปน “สภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา” เพ่ือใหถูกแบบฟอรม สมาชิกอภิปรายไดในประเดน็ที ่

คณะกรรมาธิการมกีารแกไข จะมีทานใดอภิปรายไหมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เมือ่ไมมีก็จะตองลงมต ิ

ในมาตรา ๒๘ ผมขอตรวจสอบองคประชุม เชิญทานสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน10 

นะครับ มาตรา ๒๗ ไมตองลงมต ิลงแคมาตรา ๒๘ เดี๋ยวรอทานสักนิดหนึง่นะครบั ขอทราบองค

ประชมุครบั  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๗ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ทานรองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่สอง มาพอดี ๑๙๗ บวก ๑  ๑๙๘ ครบองคประชุม ตอไปผมขอถามมติ 15 

มาตรา ๒๘ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมความในวรรคสอง ถาทานเห็นดวยกับการแกไขของ

คณะกรรมาธิการกดปุม เหน็ดวย ถาเหน็ควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมติเลย 

ลงมตแิลวก็ขอบคุณนะครับ มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน)  

               ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติ จํานวนผูเขาประชมุ ๒๐๔  20 

มีมตเิหน็ดวย ๑๙๘  ไมเหน็ดวย ๑  งดออกเสียง ๕  เปนอันวาที่ประชมุเหน็ชอบดวยกับการแกไข 

ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๒๘ เชญิเลขาธิการตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๓๑ มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๓๑ คณะกรรมาธิการแกไขเพ่ิมเติม

ความในวรรคหนึง่และวรรคสาม และตัดความในวรรคสองของมาตรา ๓๑ ออก กรรมาธกิาร 

เสียงขางนอย นายธนาวัฒน  สังขทอง ขอสงวนความเหน็ใหคงไวตามรางเดมิ เชญินายธนาวฒัน  

สังขทอง กรรมาธิการเสียงขางนอยแถลงครบั 
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๗๔ 

สนช. ๖๒         สงา ๑๙/๔  

 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ เรียนอยางนี้ครบั ในหลักของ

มาตรา ๓๑ ที่จริงตอเนื่องไปถึงมาตรา ๓๒ ดวย หลักการคือการดําเนินการเกี่ยวกบัดําเนินการของ5 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ แลวกก็ารปฏิบัติหนาทีข่องผูวาการตรวจเงินแผนดนิ ซึง่ในเรื่องนี้

รัฐธรรมนูญไดบัญญัตถิึงความอิสระในการทําหนาทีข่องแตละฝายไว แตอยางไรกด็ี  

ในการทํางานแตละฝาย ตองมีความเกี่ยวเนื่องกัน เนื่องจากภารกิจนั้นเปนภารกิจลักษณะ 

อันเดียวกนั กค็ือในการตรวจเงินแผนดิน --------------------------------------------------------------------- 

 10 

          -  ๒๐/๑   
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๗๕ 

สนช. ๖๒         ทิพวรรณ  ๒๐/๑ 

 

ดังที่เคยไดชี้แจงไวตอนตนแลววา ในฐานะของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินนั้นจะเปนผูกําหนด 

นโยบายในเรื่องของหลักเกณฑการตรวจเงินแผนดนิ หรือในเรือ่งของการกํากับดูแลการทํางาน 

ในการปฏิบัตหินาที่การตรวจเงินแผนดินของผูวาการนัน้ ก็ในฐานะของกรรมการกม็ีอิสระ 5 

ในการดําเนินการดังกลาว แตในเรือ่งของการตรวจเงินแผนดนิซึง่ผูวาการมีอํานาจอยูตาม

รัฐธรรมนูญนั้น ก็มคีวามเปนอิสระอยูที่รัฐธรรมนูญรองรับไว เพียงแตวาโดยความรบัผิดชอบ 

โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ก็คือรับผิดชอบในการที่จะดําเนินการใหเปนไปตาม

นโยบายมาตรฐานการตรวจเงินแผนดิน หรือดแูลในเรื่องของการกับกําดแูล ซึ่งในมาตรา ๓๑ นั้น 

พูดถึงเรื่องของการวางนโยบายและการกาํหนดเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกบัการตรวจเงนิแผนดนิ  10 

ซึ่งในรางที่ผานวาระท่ี ๑ ของสภาแหงนี้มานั้นจะเขียนเปนเรือ่งของการวางกรอบในเรื่องของ 

การกําหนดนโยบายและมาตรการการตรวจเงินแผนดนิไวเพ่ือใหเหน็ชัดเจนวาคณะกรรมการ 

การที่จะกําหนดนโยบายหรอืหลักเกณฑดังกลาวนั้นตองคํานึงถึงความเปนอิสระของการปฏิบตัิ

หนาที่ในการตรวจเงินของผูวาการดวย เพราะฉะนั้นในการเขียนจึงเขียนไวเปนขอกาํหนดที่

คณะกรรมการจะดําเนนิการวา ในลักษณะการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวนั้น ที่จะตองไมเปน15 

ลักษณะในการที่จะเขาไปส่ังการผูวาการหรือเจาหนาที่ใหมีการตรวจเงินแผนดนิ 

ในหนวยใดหนวยหนึง่ หรือดําเนินการในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัต ิหรือเขาไปทําการตรวจสอบ 

ใด ๆ ที่อยูนอกเหนืออาํนาจหนาที ่ซึง่ถากําหนดลักษณะดังกลาวนั้นก็จะทาํ  ๑. ก็จะไปกาวกาย 

ในเรื่องของความเปนอิสระในการปฏิบตัิหนาที่ของการตรวจเงินแผนดินที่จะตองเลือกตรวจ 

หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึง่ หรือตองทาํการลักษณะอยางใดอยางหนึ่งทีต่องไมอยูใน 20 

ความเปนอิสระในการตดัสินใจในการดาํเนนิการของผูวาการ ในฐานะเปนผูตรวจเงนิแผนดิน 

ตามทีร่ัฐธรรมนญูรองรับไว ซึ่งในกรรมาธกิารเสียงขางมากนัน้ไดมีการแกไข ถาดโูดยลักษณะ

ภาพรวมแลวอาจจะมคีวามหมายทํานองเดียวกัน ที่จะให  ๑. กค็ือถาวางนโยบายแลว ถาผูวาการ

ตรวจเงนิแผนดนินัน้มาตรวจสอบหรอืมาเห็นวาเกิดมีลักษณะดงักลาวกข็อใหมีการทบทวนเกดิขึน้ได 

แตอยางไรกด็ีนัน้ในการเขียนกฎหมายที่คณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญเขียนเกดิขึน้ก็เพ่ือประโยชน25 

ในเรื่องของการทาํงานใหมคีวามเรียบรอยแลวมีการประสานงานกนั โดยคํานึงถึงภารกิจและ 

ความเปนอิสระของแตละฝายในการดําเนินการ จึงเขียนในลักษณะท่ีเปนกรอบของแตละฝาย 
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๗๖ 

สนช. ๖๒         ทิพวรรณ  ๒๐/๒ 

 

ในการที่จะตองทําหนาทีข่องตัวเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพแลวก็สอดคลองกบับทบัญญัต ิ

ของรฐัธรรมนูญ รวมทั้งใหเกิดความเรียบรอย เพราะฉะนั้นในการเขียนจึงเขียนเรื่องของในกรณี 

การตรวจเงนิแผนดนิ ในการวางนโยบายหรือหลักเกณฑตาง ๆ นั้นจะตองคํานึงถึงอะไรบาง  5 

เพ่ือเปนกรอบในการที่จะกาํหนดวาการตรวจเงนิแผนดนินั้นจะกําหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ 

ตองไมมีลักษณะดังที่เขียนไวในเรือ่งของการที่จะเขาเลือกปฏิบตัิ หรือในเรื่องของการท่ีจะไปส่ังให

หนวยงานหนวยหนึ่ง หรือทํางานตรวจสอบเกินกวาอํานาจหนาที่ แลวกเ็ปนการรองรับไวกับอีก 

ฝงหนึง่ ในขณะทีเ่ปนผูตองไปดําเนินการ เมื่อตองเปนผูปฏิบัติก็สามารถที่จะดไูดวาการกําหนด

หลักเกณฑนั้นมีลักษณะทีไ่มเปนไปตามเงื่อนไข หรอืเปนไปตามกรอบทีเ่หน็วางอยูหรือไม  10 

ก็สามารถที่จะกลาพูดคุยทบทวนกนัเพ่ือใหเกิดขอยุตเิพ่ือจะใหเปนไปอยางเรียบรอย ก็เปนการเขียน

ทั้ง ๒ ฝาย เพ่ือจะทําหนาทีข่องตัวเพ่ือใหสอดคลองกนั แลวกเ็กดิความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ  

แตถาเขียนในลักษณะที่เปนของกรรมาธิการเสียงขางมากแลว จะกลายเปนวาการกาํหนดนโยบาย

และหลักเกณฑนั้น ก็กําหนดไปโดยไมตองมีดูเงื่อนไขลักษณะดงักลาว กลายเปนเงือ่นไขนัน้ 

ผูวาการตองมานั่งพิจารณา แลวดูวาเปนเรื่องของการที่ไปกาวลวงหรือไปส่ังการลักษณะท่ีเปน15 

ลักษณะการที่ไมเกดิความเปนอิสระของการตรวจเงินของผูวาการหรือไม การดําเนนิการลักษณะนี้ 

จะกลายเปนเรื่องลักษณะการที่ฝายผูวาการตองมาคอยตรวจจับผิดของการวางนโยบาย 

หรือหลักเกณฑตาง ๆ เกดิขึน้ ซึง่จะทาํใหการปฏิบตัิงานในการบังคบัใชกฎหมาย โดยเฉพาะในเรื่อง

ของการตรวจเงนิแผนดนิในลักษณะนีน้ั้นเกิดความขดัของหรอือาจจะเกดิในเรือ่งของการทีโ่ตแยงกัน

เกิดขึ้นได ซึ่งไมเปนส่ิงที่ประสงค ซึ่งดังท่ีไดเคยแถลงไววาตองการใหทั้งคณะกรรมการและผูวาการ20 

นั้นทํางานไปสอดคลองกนั แลวกท็ํางานในลักษณะที่ประสานงานกันเปนบูรณาการ สอดคลองกันไป 

ในการปฏิบัตหินาที่ เพราะฉะนั้นดวยความเคารพครบั ทางผมในฐานะกรรมาธิการเสียงขางนอยนัน้

จึงขอใหกลับไปเปนรางเดิมที่จะกําหนดในลักษณะการปฏิบัตหินาท่ีของแตละฝายนั้นสามารถท่ีจะมี

หลักเกณฑในการยึดโยงในการทําหนาท่ีเพ่ือใหอยูในกรอบของรัฐธรรมนญู แลวก็คํานึง 

การดําเนนิการของแตละฝายอยูโดยภาระหนาท่ี เพ่ือจะใหเกิดประโยชนสูงสุดในการท่ีจะทํางาน  25 

ในการตรวจเงนิแผนดนิ แลวก็การบังคับใชกฎหมายใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยเกิดขึ้น 

ในอนาคต จึงเปนขอที่ผมสงวนความเหน็ไวขอใหกลับไปใชในรางเดิมครับ 
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๗๗ 

สนช. ๖๒         ทิพวรรณ  ๒๐/๓ 

 

  (การประชุมดาํเนนิการมาถงึตอนนี ้ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายพีระศักดิ ์ พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง ปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภานติิบญัญัติแหงชาติ) 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญกรรมาธิการเสียงขางมากครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรยีนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผม นายกลานรงค  จันทิก ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางมาก  

ตองกราบเรียนอยางนี้วา ท่ีกรรมาธิการเสียงขางมากไดมีมติใหตดัขอความออก จุดประสงค 10 

ของกรรมการรางรัฐธรรมนญูก็คือตองการเนนยํ้าในเรือ่งความเปนอิสระของผูวาการ 

ซึ่งความเปนอิสระของผูวาการนัน้ก็เขียนเอาไวอยูแลว แมกระทั่งในรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๔๓  

ก็เขียนวา ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมคีวามเปนอิสระในการปฏิบัติ 

หนาที ่นอกจากนี้ในมาตรา ๓๑ กเ็หน็ไดวาเราก็เขียนไววาจะตองมีผลใหผูวาการไมมีความเปนอิสระ

ในการปฏิบัตหินาที่ ถาทานดูตอไปในมาตรา ๔๘ มาตรา ๔๘ ก็กาํหนดวาผูวาการมคีวามเปนอิสระ 15 

ในการปฏิบัตหินาที่รับผิดชอบตอคณะกรรมการ แลวกรรมาธิการก็เพ่ิมใหในวรรคสองวา 

“ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามวรรคหนึ่ง ผูวาการพึงรับฟงคาํแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือขอทวงติงของ

คณะกรรมการซึ่งตองไมกระทบตอความเปนอิสระในการตรวจเงนิแผนดินของผูวาการ” 

เพราะฉะนัน้การเขียนในลักษณะที่ยํ้า ๆ ออกไป แทนทีจ่ะเกดิความสามัคค ีจะเกิดความ 

ไมสามคัคี เพราะฉะนั้นคณะกรรมาธิการก็ไดพิจารณาแลววาความเปนอิสระนีอ้ยูในจุดที่สําคญัของ 20 

รัฐธรรมนูญแลว ฉะนัน้ถงึแมวาจะไมตัดขอความนี้ออกก็ไมไดทําใหสาระสําคญัของมาตรานีเ้สียหาย 

ไปเลย เพราะฉะนั้นกระผมคิดวาคณะกรรมาธิการขอยืนครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายในประเดน็ 

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไขหรือไมครบั  25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๗๘ 

สนช. ๖๒         ทิพวรรณ  ๒๐/๔  

  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมขอถามมติเลย 

นะครับ กอนถามมติผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนครบั เชญิทานสมาชกิแสดงตนครับ 5 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน  ๑๙๕  คน)   

 

          -  ๒๑/๑ 



๗๙ 

สนช. ๖๒                  สมบูรณ  ๒๑/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๕ คน ครบองคประชมุ 

ตอไปผมจะถามมต ิโดยมาตรา ๓๑ นี้ทางคณะกรรมาธกิารมีการแกไข แลวก็มีกรรมาธิการเสียง 5 

ขางนอยขอสงวนความเห็นไว ผมก็จะถามวา ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ใหทานกดปุม เห็นดวย ถาทานเหน็ควรใหคงไวตามรางเดิมแลวกต็ามกรรมาธิการเสียงขางนอย 

ใหทานกดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมติไดเลยครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๗ เห็นดวย ๑๙๐  

ไมเห็นดวย ๒ งดออกเสียง ๕ เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๓๑ เชิญเลขาธิการครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๒ มีการแกไข มีสมาชกิ 15 

สงวนคําแปรญัตตแิละกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๓๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

มีกรรมาธิการเสียงขางนอยสงวนความเห็น ทานสมชายกับทานวัลลภ เชิญทานสมชาย  แสวงการ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชกิ 20 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผมแปรญัตติกบัทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ ในมาตรา ๓๒ ซึง่ประกอบกับ 

มาตรา ๒๗ อันนี้ตอเนื่องกัน แลวก็คณะกรรมาธิการไดชีแ้จงวาไดมีการแกไขมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

ไวแลว แลวก็เพิ่มในมาตรา ๕๘ (๖) ไวแลว แลวก็ทัง้ ๒ อันเปนเรือ่งอํานาจของคณะกรรมการ 

ในเรื่องของอืน่ ๆ ที่จะออกระเบียบในการจัดทํารายงาน รวมถึงเปนหนาที่ของสํานักงานตาม 

มาตรา ๕๘ ทีต่องมีหนาทีแ่ละอํานาจในการจัดทาํรายงานโดยใหคณะกรรมการใหคาํแนะนํา 25 

ขอเสนอแนะ หรอืขอทวงติงและพิจารณาเหน็ชอบกอนเสนอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ 

คณะรฐัมนตรีทราบ ดงันัน้มาตรา ๓๒ ผมไดครบแลว ไมติดใจครับ 
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๘๐ 

สนช. ๖๒                  สมบูรณ  ๒๑/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ประเดน็เดียวกบัที่ทานวัลลภดวยใชไหมครบั 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ดวยกันท้ัง ๒ ทาน ไมตดิใจทั้งคูครบั  5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณครบั เชิญเสียงขางนอย ทานธนาวฒัน 

สังขทอง ครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ  

ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการวิสามัญ เรียนทานประธาน เรียนที่ประชุมครับ ที่จริงเปน 10 

เรื่องเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของมาตรา ๓๑ เรือ่งของการกําหนดหลักเกณฑหรือกรอบในการพิจารณา 

ดําเนินการไว ซึ่งมาตรา ๓๒ ก็ลักษณะเดียวกนั คือไปกําหนดในเรือ่งของระเบียบหรอืกฎเกณฑ 

ในเรื่องของการกํากับการตรวจเงนิแผนดนิของผูวาการโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ  

หรือ คตง. ซึ่งในวรรคสองนัน้มาเขียนขยายความในเรื่องของการกําหนดระเบียบตาม (๑) นัน้ไวก็คือ 

ในเรื่องของการที่จะออกระเบียบตาง ๆ นี้ตองไมมีลักษณะมีผลของการที่จะใหการทํางานของ 15 

ผูวาการนัน้ขาดเปนอิสระ กเ็พ่ือรองรบัตามบทบัญญัตขิองมาตรา ๒๔๓ ของรฐัธรรมนญู แลวก ็

ในเรื่องของการที่จะไมใหเปนเรื่องของกรณีมีอํานาจใหความเห็นชอบการทําหนาท่ีของผูวาการวา 

ทําไดหรือไมได เพราะจะขดัในเรื่องของหลักการกาํกับดแูลในเรือ่งของการปฏิบตัิหนาที่ ซึ่งจะด ู

เพียงแตวาเปนการดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑหรือหลักเกณฑที่กําหนดหรือไม  

แลวกถ็ามปีญหากฎเกณฑขึน้ก็สามารถท่ีจะใหคําแนะนาํ ตกัเตอืนหรืออาจจะระงับยับย้ังได 20 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ยังติดใจอยูใชไหมครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้มื่อเปน 

ลักษณะนี ้ขออนุญาตทานประธานครับ คือในกรณีนี้ถาที่ประชมุเหน็วาหลักเกณฑเหลานีซ้ึ่งมี 

ลักษณะเดยีวกนักบัมาตรา ๓๑ นั้นเปนเรื่องที ่สตง. พึงตองคาํนงึถึงในการดําเนนิการโดยประกอบ 25 

กับรัฐธรรมนูญแลว ขอ (ข) ถึงมขีอสังเกตวาถาในลักษณะการทาํงานของมาตรา ๓๒ (๑) นี ้คตง. 

ขอใหคํานึงถึงลักษณะดงักลาวไวดวยในการทําหนาที่ในการวางระเบียบเหลานี้เกี่ยวกับการกํากบั 

การตรวจเงนิแผนดนิที่จะกําหนดขึน้ตามมาตรา ๒๗ (๑) แลวก็ถาหากบันทึกไวลักษณะนีแ้ลว 

แลวผมก็ขออนญุาตวาถอนคําสงวนเพ่ือจะใหดาํเนนิการตอไปครับ 
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๘๑ 

สนช. ๖๒                  สมบูรณ  ๒๑/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณครบั มีทานอาจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย 

สงวนคําแปรญัตติไวประเดน็ไหน เชิญครับ  5 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :  ทานประธานครับ ในมาตรา ๓๒ ผมขอแก 

โดยตัดใน (๓) การจัดเก็บคาสอบบัญชีจากหนวยรับตรวจ ผมขออนญุาตตดัคําวา “คาสอบบญัช ี

จากหนวยรบัตรวจ” ไป จรงิ ๆ ประเด็นนี้เปนประเด็นยอยของมาตรา ๕๔/๑ ซึ่งผมแปรญัตติไว  

จะขออนุญาตทานประธานวาไปอภิปรายในมาตรา ๕๔/๑ เลย ทานประธานครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีทานใดประสงคอภิปรายในประเดน็ท่ี 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไขหรือไมครับ ตอเนื่องจากมาตราทีแ่ลว เชญิทานพลเอก สมเจตน   

บุญถนอม ครบั 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ขออนุญาตครับ ทานประธานครับ  

พลเอก สมเจตน  บุญถนอม ขออนุญาตหารือทานประธานในกรณีของทานอาจารยสมคิดวา  15 

ทานจะไปอภิปรายในมาตรา ๕๘ ผมอยากใหทานพิจารณา เนือ่งจากในมาตรา ๕๒ นั้นจะตองม ี

การลงมตกิอน ถามีการลงมติไปแลวที่ทานสงวนคําแปรญัตติเอาไวนั้นจะไมเปนผล เพราะจะผานไป 

ขอใหทานไดพิจารณาทบทวนวาทานติดใจตรงนี้หรือเปลา  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๓๒ ครบั เชิญทานอาจารยสมคดิ 20 

เลิศไพฑูรย ครับ 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ทานประธาน มาตรา ๕๔/๑ นี้ผมแปรญัตต ิ

อยูคนเดียว เพราะวาผมเหน็วาคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกับ สตง. ไมควรทําหนาที่สอบบัญช ี

ซึ่งมีผูแปรญตัตริวมกับผมในมาตรา ๕๔/๑ อยู ๔ คนดวยกัน ทานประธานครับ ซึง่เปนเนื้อหาหลัก 

ของเรื่องตาง ๆ ขางตน ผมนี้ก็คิดวาถาไปมาตรา ๕๔/๑ ผมชนะ ตองมาแกมาตรา ๓๒ (๓) เปนเรื่อง 25 

เกี่ยวเนื่องกัน ก็จะเปนการแกเพ่ือใหสอดคลองกันแคนัน้เอง ทานประธานครับ ไมใชเรื่องหลักการ 

ถาแกมาตรา ๕๔/๑ ตามผมตองมาแกมาตรานี้ดวย 
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๘๒ 

สนช. ๖๒                  สมบูรณ  ๒๑/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมเจตนเห็นดวยไหมกับท่ี 

ทานอาจารยสมคดิใหเหตุผล จะไปแกถอยคาํใหสอดคลองกันหรือเปลา  5 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ผมขออนญุาต เนื่องจากวาในมาตรานี ้

จะตองมีการลงมต ิในกรณีที่มีการลงมติแลวผมยังมีความเหน็วา เนื่องจากวาการแกไขท่ีจะตดั 

เรื่องการเก็บ เงินไปนั้นเปนสาระสําคัญ ผมกลับเหน็วาทานอาจารยสมคดินาจะอภิปรายในมาตรานี้ 

แลวเชื่อมโยงไปมาตรา ๕๔ แลวมกีารลงมติในมาตรานี้จะไปมีผลอยูในมาตรา ๕๔ ดวย กลับมี

ความเหน็ที่ตรงกนัขามครับ  10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ผมเห็นดวยกับทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม 

ใหอาจารยสมคิดอภิปราย เชิญครบั 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ทานประธานครบั ถาผมอภิปรายมาตรานี ้

และผมแพ อกี ๓ คนท่ีแปรญัตติมาตรา ๕๔/๑ จะไมมีโอกาสพูดเลย ทานประธานครับ ยกเวน 15 

ทานประธานอนุญาตใหอภิปรายมาตรานี้กับมาตรา ๕๔/๑ ไปดวยกนั ผมคิดวาเปนเรื่องถอยคาํ 

ทานประธานครับ ถาไปพิจารณามาตรา ๕๔/๑ วา สตง. ไมควรมีอํานาจในการสอบบัญชแีลว 

ในมาตรา ๕๔/๑ ก็กลับมาแกอยางที่เราเคยแกกันตอนทายครับ แกเพ่ือใหสอดคลองกันแคนัน้เอง 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดจะใหความเห็นเพ่ิมเติมหรือไม 20 

ครับ กอนที่จะไดวินิจฉัย ทานนิพัทธา  อมรรัตนเมธา และทานสมชาย  แสวงการ ครับ  

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ดฉินั  

นิพัทธา  อมรรตันเมธา ดิฉนัเหน็ดวยกับทานดอกเตอรสมคิด  เลิศไพฑูรย เพราะวาดิฉนัเปนคนหนึ่ง 

ที่แปรญัตตแิลวก็เรื่องยาวพอสมควร ถาไมอยางนั้นพวกเราทุกคนทีแ่ปรญตัติกต็อง คือในมาตรา 

ที่พูดนี้ส้ันเกินไป แตในมาตรา ๕๔/๑ จะมีความหมายยาวมากกวานี ้ขอความยาวมากกวา 25 

ที่เราขอแปรญตัติคะ ถาเอามาตรา ๕๔/๑ กอนแลวก็กลับมาจะงายกวา ขอบคุณคะ  

 

          - ๒๒/๑ 
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๘๓ 

สนช. ๖๒         วิภาริน ี ๒๒/๑ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

   นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ5 

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิก็ม ี๒ วธิี ทานประธานครบั 

ถาในมาตรานี้ทานอาจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย จะอภิปรายคูไปกับมาตรา ๕๔ แลวกล็งมติอนันี ้

ไปกอนแลวไปลงมาตรา ๕๔ กับอกีวธิีหนึ่งกค็ือ ทานอาจารยสมคดิ เลิศไพฑูรย กับคณะก็อาจจะ 

ขออนญุาตถอนไปกอน แลวกถ็าเกดิไปโหวต (vote) ชนะในมาตรา ๕๔ อนันี้จะขอกลับมาแกไข 

ในเรื่องถอยคําใหสอดคลองเทานั้นเอง ก็นาจะเดินไปได จะไดเรว็ขึน้ ทานประธานครับ 10 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนทีส่อง)   :   แนวทางท่ี ๒ ของทานสมชาย  แสวงการ  

ถาทานอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย เห็นดวยก็จะงาย เชญิทานศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ครับ 

   ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ผม สมคิด  เลิศไพฑูรย ทานประธานครับ 

เห็นดวยกับขอ ๒ ของทานสมชาย  แสวงการ คือขอถอนไปกอน แลวกไ็ปอภิปรายในมาตรา ๕๔/๑  15 

ถาผลของมาตรา ๕๔/๑ เปนประการใดก็จะไดขอแกถอยคําในมาตรา ๓๒ (๓) อีกทหีนึ่ง  

ทานประธานครับ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณทุกทานเลยนะครับ สรปุแลว 

มาตรานีก้็มีเฉพาะที่คณะกรรมาธกิารมีการแกไข เมือ่สักครูนี้ผมตรวจสอบองคประชมุหรือยังครบั  20 

ยังใชหรือไมครับ ยังนะครบั กอนถามมตขิอตรวจสอบองคประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครบั ขอเชิญ 

ทานแสดงตน หลังจากนี้ก็คงจะเรว็ขึน้ ตอนนี้อยูในมาตรา ๓๒ ขอทราบองคประชุมครับ 

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๐ คน) 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๐ คน ครบองคประชมุ  25 

ถามมติเลยนะครับวาเห็นดวยกับคณะกรรมาธิการหรอืไม เพราะวาผูสงวนความเหน็ 

และสงวนคําแปรญัตติไดถอนหมดแลว ถาทานเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๓๒ ใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ควรวาใหคงตามรางเดิมใหกดปุม ไมเหน็ดวย  
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๘๔ 

สนช. ๖๒         วภิาริน ี ๒๒/๒ 

 

เชิญครับ อีกหลายทานยังไมไดลงมตนิะครับ ตรวจสอบหนอยครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผล

ครับ  

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนท่ีสอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๐ เห็นดวย ๑๙๑  

ไมเห็นดวย ๒ งดออกเสียง ๖ ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอันวาที่ประชุมมีมตเิหน็ดวยกับการแกไข 

ของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๓๒ เชญิเลขาธิการตอครับ 

   นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธกิาร 10 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๙  

ไมมีการแกไข  หมวด ๓ ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๐ ถงึมาตรา ๔๒  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๓ มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๔๓ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  15 

แลวกม็ีกรรมาธิการเสียงขางนอย ๒ ทานขอสงวนความเห็นใหคงไวตามรางเดิม ผมใหกรรมาธกิาร 

เสียงขางนอยอภิปรายกอนนะครับ เชิญครับ  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการวิสามญั ในฐานะกรรมาธิการ 

เสียงขางนอย ซึ่งขอสงวนความเห็นในเรื่องของมาตรา ๔๓ วรรคสองไว ในเรื่องของมาตรา ๔๓ นั้น 20 

เปนเรื่องของกระบวนการทีค่ณะกรรมการจะดําเนนิการปรึกษาหารือเพ่ือคดัเลือกผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนินัน้ ซึ่งในวรรคแรกนั้นจะพูดถึงวาในการพิจารณาคดัเลือกบุคคล ซึง่เราดูท่ี

คุณสมบตัิ ลักษณะตองหาม หรือความรูความเชี่ยวชาญของตัวบคุคลท่ีจะไดเขารับการคดัเลือก 

หรือสรรหานัน้ก็จะมีการเขยีนไวในตอนตน แตในวรรคสองนัน้จะเปนเรื่องของวิธกีารในการคดัเลือก 

ในการที่จะกําหนดวาบุคคลจะไดรับการแตงตัง้เปนผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งจะกําหนดไว  25 

๒ เงือ่นไข ก็คือในเรื่องของเพ่ือใหการที่คณะกรรมการคอื คตง. จะคดัเลือกหรือสรรหาคนที่จะเปน 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนินัน้เพ่ือจะมาทําหนาท่ี ควรจะตองไดคนทีม่ีความรูความเชี่ยวชาญ 

ในสวนที่จะเปนไปตามภารกิจของผูวาการตรวจเงนิแผนดนิใหตรงใหมากที่สุด เพราะฉะนัน้ 
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๘๕ 

สนช. ๖๒         วิภาริน ี ๒๒/๓ 

 

ในสวนลางจึงเขียนไวตอนตนวา “ใหคณะกรรมการพิจารณาถึงความรูความสามารถท่ีจะปฏิบตั ิ

หนาที่ในการตรวจเงินแผนดนิเปนสําคญั” ซึ่งคําวา “การตรวจเงนิแผนดิน” อันนีก้ค็ือหมายความถงึ 

ภารกิจหรือตวัหนาทีแ่ละอาํนาจของผูวาการตรวจเงินแผนดนิที่จะทําหนาที่นัน่เอง ไมใชเกี่ยวกับ 5 

เรื่องของการที่จะเกี่ยวกับคณุสมบัตหิรือประสบการณทีอ่ยูในวรรคแรก อันนั้นเปนเรื่องของ 

คุณสมบตัิหรือประสบการณท่ีวาเขาจะมีเขามาเปนเงื่อนไขในการท่ีสมคัรเขารบัการคัดเลือก  

แตอนันี้จะเปนเรื่องของการพิจารณาถึงเงื่อนไขในเรือ่งของเพ่ือใหเหมาะสมกบัการทีจ่ะเขาไป 

ปฏิบัตหินาที่ในตําแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ อนันัน้ก็คือเปนเงือ่นไขที่สําคัญอนัหนึ่ง 

ที่จะตองการใหไดบคุคลที่มคีวามรูความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบตัิหนาท่ีนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 10 

มากที่สุด กเ็ขียนไวเพ่ือให คตง. ทีเ่ปนคนคัดเลือกนั้นจะไดพิจารณาถึงเรื่องนี้เปนสําคัญ  

   อีกประการหนึ่ง ก็คือในเรื่องของวิธกีารในการคัดเลือก ซึ่งในกฎหมายเกี่ยวกบั 

การคดัเลือกตวัเลขาธกิารหรือตวัผูปฏิบตัิหนาที่ในองคกรอื่น เชน เลขาธกิาร กกต. ในเรื่องของ 

หนวยงานอื่น ไมวาจะหนวยงานผูตรวจการแผนดนิอะไรก็ตามก็จะเขียนไวลักษณะนีค้ือในเรื่องของ 

วิธีการที่จะดําเนนิการในการคัดเลือกหรือสรรหานัน้จะใชวิธกีารใดที่จะทําใหรูถงึวาเขามีความรู 15 

ความเชี่ยวชาญหรือสามารถปฏิบัตหินาที่ในสวนที่ประสงคจะใหเขามาดาํรงตําแหนงใหมากท่ีสุด ---- 

 

           -  ๒๓/๑ 
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๘๖ 

สนช. ๖๒         ราตรี  ๒๓/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ก็จึงกําหนดไวเพ่ือใหเปนทางเลือกในลักษณะที่คณะกรรมการจะดําเนนิการในการ 

ที่จะไดบุคคลดงักลาวเขามาในการคดัเลือก ก็คือการกําหนดในเรือ่งของการท่ีจะบอกวาอยากจะ 

ใชวิธีการสัมภาษณ ใหแสดงความคิดเหน็ หรือวิธีการอืน่ใดที่เหมาะสม กค็ือกําหนดไวเปนกรอบ 5 

เปนแนวทางในการดําเนนิการ ในการที่จะคดัเลือกหรือสรรหาบุคคลที่มาเปนผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน เพราะฉะนัน้ในสวนนี้เองก็เปนสวนสําคญัที่จะใหคณะกรรมการในขณะนัน้เปนผูคดัเลือก  

ไดสามารถที่จะมีหนทาง หรอืมีชองทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการคดัเลือกบุคคลที่จะมาเปน 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิใหมีประสิทธิภาพ หรือใหเกดิความเรียบรอยมากที่สุด เพราะฉะนั้น 

เมื่อตดัออกไปทัง้วรรคเสียแลว กก็ลายเปนวาการดําเนนิการลักษณะดังกลาวนั้นก็เปดเปนเรื่องของ 10 

คตง. อยางเดียว กค็ือจะใชวธิีการใด วิธกีารโดยที่คาํนงึถงึอํานาจหนาที่ของตวัในการที่จะสรรหา 

โดยกาํหนด ไมมีแนวทางในการที่จะดําเนนิการไว เพราะฉะนั้นในฐานะกรรมการเสียงขางนอย  

แลวกป็ระกอบกับในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัอื่น ๆ ที่ผานไปแลว กเ็ขียนลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือใหสามารถดําเนินการใหไดบุคคลทีม่ีความรูความสามารถ แลวก็สามารถปฏิบตัิหนาที่

ในตําแหนงที่ไดดํารงไวใหมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด เพราะฉะนัน้ในสวนนีเ้อง กรรมาธิการ 15 

เสียงขางนอยจึงขอสงวนความเหน็ไววา ไมเหน็ดวยกบัในการที่จะตัดออกท้ังวรรค ในสวนของ

มาตรา ๔๓ วรรคสองครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญเสียงขางนอยอีกทานหนึ่งครับ หรอืวา

ประเดน็เดียวกนัหรอืไม อภิปรายหรือไมครบั  20 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   คือเปนประเดน็อยางเดียว 

กับที่ทานธนาวฒันไดกลาวไว กค็ือใชคําอภิปรายเดียวกนัครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญเสียงขางมากครับ 

  นายกลานรงค  จันทิก (กรรมาธิการวิสามญั)   :   กราบเรียนทานประธาน 25 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิผม นายกลานรงค  จันทิก ในฐานะกรรมาธิการเสียงขางมาก ขอกราบเรียน

วาเหตุผลทีค่ณะกรรมาธกิารเสียงขางมากตดัวรรคสองออกท้ังวรรค กเ็พราะเหตุวา ๑. คณุสมบตัิ

ของผูวาการตรวจเงินแผนดนินั้นไดกําหนดไวชัดแจงในรฐัธรรมนูญและในกฎหมายฉบับนีแ้ลว  

วาจะตองมีคุณสมบัตปิระการใดบาง  
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๘๗ 

สนช. ๖๒         ราตรี  ๒๓/๒ 

 

  ประการที ่๒ อํานาจหนาที่ในการคัดเลือกตัวบุคคลนั้นอยูที่คณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดิน ทานประธานครับ คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิก็คือบุคคลที่ไดรับการสรรหาจาก

คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาก็เปนผูทรงคุณวุฒ ิเปนทั้งประธานศาล ๓ ศาล  5 

เปนทัง้ตวัแทนขององคกรตามรัฐธรรมนญู ไดเลือกคน ๗ คนมา และสภาเราเองก็ไดใหความ

เห็นชอบ เพราะฉะนั้นเมื่อใหความเห็นชอบแลวกต็องถอืวาคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินนั้นทาน 

มีภาระ มีความรับผิดชอบ มวีุฒิภาวะที่จะตองทํางานนี้ได ฉะนั้นถาหากวาการเลือกผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนินัน้ เราตองไปล็อกไปกําหนด บบีทานวาจะตองทาํอยางนี้จะตองทาํอยางนัน้ 

โดยเฉพาะอยางย่ิงจะตองมคีวามรูความสามารถปฏิบตัหินาที่ในการตรวจเงินแผนดนิเปนสําคญั  10 

ก็หมายความวาไปล็อกดุลพินิจของทานวาทานตองเลือกคนในสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาเราไดเลือกคนไปแลวเปนคณะกรรมการ และคุณสมบัติลักษณะตองหาม 

ก็ชัดเจนอยูแลว เพราะฉะนัน้เปดโอกาสใหคณะกรรมการทานไดใชดุลพินิจในการพิจารณา  

ซึ่งแนนอนครับ ทานจะเลือกคนมาเปนผูวาการตรวจเงนิแผนดนินัน้ทานตองใชดุลพินิจ ทานตอง

เลือกคนที่เหมาะสมกับการปฏิบัตหินาที ่เราไมตองไปกาํหนดกฎเกณฑตรงนัน้ ฉะนัน้15 

คณะกรรมาธิการจึงเหน็ควรตัดออก แลวเราก็เหน็วา ในวรรคแรกกค็ลาย ๆ วาปรกึษาหารือ 

ก็เปนวิธกีารอยูแลว จึงเหน็ควรตัดออก ขอยืนตรงนีค้รบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีสมาชิกทานใดอภิปรายไหมครับ ตอนนี ้

เห็นยกมือ ๒ ทาน ทานสมชาย  แสวงการ แลวก็ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ เชญิทานสมชายครับ 20 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ สมชาย   

แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ เดมิผมแปรญัตติมาตรานี้ครับ แปรญตัติมาตรา ๔๓ นีไ้ว 

ดวยเหตุผลคลายกบัที่ทานกรรมาธิการเสียงขางมากชีแ้จง เพราะตรวจตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๔๑ 

วรรคสอง ชัดเจนครับ ผูวาการตรวจเงินแผนดินตองมีคณุสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหาม 

เชนเดียวกบักรรมการตรวจเงินแผนดิน ทีนี้พอเปนคุณสมบัตขิองกรรมการแลวทานก็ระบวุา 25 

ใหสรรหาคดัเลือกบุคคลซึ่งมีความรูดานตรวจเงินแผนดนิ กฎหมาย การบัญช ีการตรวจสอบภายใน 

การเงินการคลังและดานอืน่ที่เปนประโยชนตอการตรวจเงินแผนดินเปนผูมีความรับผิดชอบสูง  

มีความกลาหาญ ความซื่อสัตยสุจริตในการทําหนาที ่อนันี้ก็สรรหาผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 

ไดอยูแลวครับ เชนเดียวกบักรรมการก็มดีานการตรวจเงินแผนดิน ดานกฎหมาย ดานการบัญชี 
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๘๘ 

สนช. ๖๒         ราตรี  ๒๓/๓ 

 

ดานการตรวจสอบภายใน การเงนิการคลัง และดานอืน่ ๆ ที่เปนประโยชนตอการตรวจเงนิแผนดนิ

เปนสําคัญ มาเปนกรรมการ คตง. ซึ่งไดโปรดเกลาฯ ไปแลวทัง้ ๗ ทาน เปนสําคัญเชนกันครบั 

เพราะฉะนัน้การใสวรรคสอง หรือการแปรญัตติที่ผมแปรญัตติไวเดิม เพราะเหตุผลวาการใสที่ระบวุา 5 

จะตองเขียนใหชัดลงไปในวรรคสองวาตองมีความสามารถที่จะปฏิบัตหินาท่ีในการตรวจเงินแผนดิน

เปนสําคัญนั้น ไมมีความจําเปนครับ เปนการล็อกเกนิไป เรานาจะไดคนที่จบดานอืน่ ๆ ก็ไดครบั 

กฎหมาย การบัญช ีการตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดานอืน่ ๆ แลวก็ตรวจเงนิแผนดนิ

สามารถมาทาํหนาที่ไดก็ทําได ดูจากรายชื่อผูสมคัร ถาไปเขียนตามวรรคสองแบบนี้ ขณะนีม้ีผูสมัคร

เขาใจวา ๗ ทาน อาจจะมากกวาผมไมทราบ ไมเชนนัน้รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณอาจจะ 10 

มาไมได ทานรองปลัดกระทรวงยุติธรรมก็อาจจะมาไมได ทานผูบงัคับการศนูยทางการศกึษา

โรงเรียนนายรอยตํารวจก็อาจจะมาไมได เพราะทานไมไดเปนบุคคลที่ตองปฏิบตัหินาที่ในการ 

ตรวจเงนิเปนสําคญั ทัง้ ๆ ทีเ่ขาอาจจะทําไดอยูแลว เพียงแตทานจบกฎหมายบาง มาจากกระทรวง

อื่นบาง อนันี้ผมจึงมองเหน็วากรรมาธกิารเสียงขางมากดาํเนินการถูกตองแลว ก็คอืตดัออกเสียจะได 

ไมเปนการล็อกสเปค (lock spec) ขอบคุณครับ 15 

  ประธาน   :   เชิญทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ผมก็เปนผูหนึ่งทีไ่ดแปรญัตติในมาตรานี ้แตวากรรมาธิการไดแกไข

ดีกวาที่ผมแปรญตัต ิพูดเชนนี้ อยากเรียนทานประธานวา ถาทานสมาชิกอานมาตรานี้เผิน ๆ  

ก็เหมอืนประหนึง่ไมมีอะไร ถาอานเผิน ๆ เพราะวรรคหนึ่งจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัต ิยกตัวอยางเชน  20 

จะประกวดนางงาม คุณสมบัติขอที่ ๑ ตองสวย ขอที่ ๒ ตองขาว ขอท่ี ๓ ตองตาหวาน ขอที่ ๔  

ตองภาษาดี ขอที่ ๕ ตองเดนิสมารท (smart) บอกไว ๕ ขอ แลววรรคสองก็บอกวาวิธีที่จะเลือก 

คนเหลานี ้ตองใชวธิีสัมภาษณก็ได ใหตอบแบบสอบถามก็ได ใหอะไรก็ได แตอยาลืมจะตอง 

ดูความสวยเปนหลัก ลืมไปเลยเรื่องวิธีเดิน เรือ่งภาษาทีด่ี เรื่องผิวขาวกไ็มตองไปดูแลว คือถาทาน

อาน ๒ วรรคจะเห็นวา วรรคแรกเขียนหลอก พวกเราเขาไปไดหมดเลย แตวรรคสองเขียนล็อก  25 

ล็อกวาเอาเฉพาะคนนี ้คือมปีระสบการณดานตรวจเงินแผนดินเปนหลัก อันนี้อันตราย สภาจะถกู

หลอกดวย ๒ วรรคนี ้เพราะฉะนั้นขอบคุณทีก่รรมาธิการตาแหลม มองเห็น อันนี้รับได เขียนได

ดีกวาที่เราแปรญตัติครบั ไมใหเขาหลอก ไมใหเขาล็อก ขอบคุณครับ เห็นดวยครับ  
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  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีผูใดอภิปรายแลว ผมขอปดการอภิปราย 

ขอถามมติครบั ขอตรวจสอบองคประชุมกอน เชิญครับ เชิญทานที่เขามาใหมแสดงตน ขอทราบ 5 

องคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม  จํานวน ๑๙๙ คน) 

 

          -  ๒๔/๑ 
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๙๐ 

สนช. ๖๒        นนทศกัดิ ์ ๒๔/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๙ ทาน  

ครบองคประชมุ  5 

  ตอไปผมจะถามมติในมาตรา ๔๓ ซึง่คณะกรรมาธิการมกีารแกไขโดยตดัขอความ 

ของวรรคสองออกทั้งวรรค มีกรรมาธิการเสียงขางนอย ๒ ทานขอสงวนความเห็นโดยใหคงไวตาม

รางเดิม เพราะฉะนั้นผมก็จะถามมตวิา ถาทานเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการใหทาน 

กดปุม เห็นดวย ถาเหน็ควรใหคงไวตามรางเดิมและตามที่ผูสงวนความเห็นทัง้ ๒ ทานได 

สงวนความเห็นไวใหทานกดปุม ไมเห็นดวย เชิญครับ ปดการลงคะแนนครับ 10 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๓ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๐ เห็นดวย ๑๙๓  

ไมเห็นดวย ๓  งดออกเสียง ๔ เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิห็นดวยกบัการแกไขในมาตรา ๔๓  

ของคณะกรรมาธิการ เชิญเลขาธกิารครับ 15 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๔๔ ถึงมาตรา ๔๖  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๔๗ ไมมีการแกไข มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัติ” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๔๗ คณะกรรมาธิการไมมีการแกไข  20 

มีทานสมาชิก คือทานสมชาย  แสวงการ และทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ขอสงวนคาํแปรญตัติ 

โดยขอใหตดัวรรคสองของมาตรา ๔๗ ออกทั้งวรรค อภิปรายไดเฉพาะท้ัง ๒ ทานนี้ เชิญทานสมชาย  

แสวงการ กอนครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ผมแปรญัตติมาตรา ๔๗ วรรคสองขอให25 

ตัดออกคือ “ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัตหินาทีต่อไปจนกวาผูวาการซึง่ไดรับการ

แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที”่ ผมกราบเรียนอยางนี ้๒ ประเดน็ 
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  ประเดน็แรก ผูวาการซึ่งเปนประธานองคกรอิสระทําหนาท่ีในการตรวจสอบ 

ก็เชนเดียวกับองคอํานาจอืน่เรามีองคอํานาจบริหาร นติบิัญญตัิ ตุลาการ ทานประธานศาลฎีกา 

ประมขุของฝายตุลาการ ทานเพ่ิงเกษียณอายุไปเมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายนที่ผานมา แลวก็โปรดเกลาฯ 5 

ทานใหมเปนทานชีพ  จุลมนต เปนประธาน ศาลฎีกาคนใหม ทานยังไมตองอยูรักษาการตอไป

จนกวาจะไดคนใหมมาเลย ที่ผมเรียนอยางนี้เพราะอะไร เปนหลักการที่ถูกตองแลว คดคีวามในศาล

มีหลายหมื่นคดรีวมถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

อะไรก็ตาม ผมฟงเหตุผลของทานกรรมการจาก กรธ. แลวผมไมเคลียร (clear) ทานบอกวาผูวาการ

ซึ่งตองทําหนาที่ตอไปตองเปนโจทกฟองรอง ตองทาํหนาที่แทน วันนี้ทําไมคาํส่ัง คสช. ใหรองผูวา10 

การรกัษาการ แสดงวาคดไีมตองฟองหรือ ไมใชครบั แสดงวา คสช. เขาเห็นวาเมื่อวันที ่๒๕ 

กนัยายน ๒๕๖๐ ทานอดตีผูวาการทานครบวาระ ความจริงครบไปแลวกอนหนานัน้ก็ไดขยายมา

จนถึงวันที ่๒๕ กนัยายน ๒๕๖๐ ครบไปแลว ก็ใหรองผูวาการซึง่ทําหนาท่ีไดก็ทําหนาท่ีรกัษาการ

แทนปจจุบัน อัยการสูงสุดเชนกัน ทานพงษนวิัฒน ขออภัยท่ีเอยนาม ทานทําไมไมอยูรอตอไปมคีดี

ฟองอีกมากเลย ทานทําไมตองใหทานอาจารยเข็มชัย มาเปนอัยการสูงสุดแทนทาน ถาหลักการ15 

ตรรกะคดิแบบนี้อยางเดียวไมตองสรรหากนัหรอกครับ สรรหา ๓ ป ๕ ปไมไดทําอยางไร ผูวาการก็

อยูกันไปอยางนี้หรือครับ เพราะฉะนั้นผมเหน็วาหลักการเขียนกฎหมายท่ีถูกตองเปนพระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญตองชัดเจน วันนี้คําสัง่ คสช. ก็ชดัเจนใหรองผูวาการรักษาการแทน ทําหนาที่

แทน เพราะฉะนัน้ผมจึงขอใหตดัวรรคสองออก เพราะองคกรทกุองคกรไมไดอยูทีต่ัวบุคคล อยูที่คน

ที่ทําหนาที่ตอ ๆ กนัเปนหลักการ และกฎหมายนี้ทาํใหองคกรเปนสถาบัน ถูกตองแลว กข็อเรียนวา 20 

ขอตดัวรรคสองออก ถาคณะกรรมาธิการเหน็ดวยจะขอบพระคุณอยางยิ่ง 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานอาจารยวัลลภ  ตังคณานุรักษ ครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานุรักษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในฐานะเปนผูแปรญตัตแิละกรรมาธกิารทานไมเหน็ดวย  25 

ถาทานประธานจะพิจารณาใหดีผมวา ทานสมชาย  แสวงการ จะแปรญตัติในเรือ่งของการคงอยูของ

ผูวาการเปนหลัก ไมวาจะเปนมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๑๐๘ กด็ี ก็มีสมมตฐิานคอนขางจะตรงกันโดย

ใชหลักสากลปกติธรรมดาเหมือนท่ีทานสมชาย  แสวงการ อภิปรายไวชัดเจนแลว พนก็คือพนจะอยู 
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ไปทําอะไร ไมอยางนั้นเราจะมีรองผูวาการเอาไวทําอะไร หลักตรรกะก็งาย ๆ แคนัน้ ทีนีถ้าเราไมยึด

หลักตรรกะงาย ๆ แบบนี้จะเกิดปญหาเปนววัพันหลักไปเรื่อย เพราะฉะนั้นเราคดิวาส่ิงท่ีเราพยายาม

ที่จะแปรญตัติใหมาเพ่ือใหคณะกรรมาธิการไดตรองไดเห็นใหชดัวาอะไรที่พนก็คือพน อะไรทีอ่ยู 5 

ก็คืออยู อะไรที่รักษาการรองผูวาการดูแลไดก็ใหรองผูวาการดูแลไป สําคัญกวานั้นเรือ่งนี้เปนเรื่อง

เกีย่วกบัการเงนิการทองของประเทศ อะไรทีค่งอยูนาน ๆ อนัตรายจะเกดิเหมอืนกนั ความเชี่ยวชาญ

มีอันตรายกม็ีเหมือนกันในมมุ ๒ ดาน นั่นเราคดิวาส่ิงท่ีเราแปรญตัตินี้พยายามแปรญัตติให

คณะกรรมาธิการรอบคอบขึน้ แลวก็จะขออนญุาตทานประธานวา หลังจากฟงคาํชีแ้จงแลวจะตอง

ขอลุกขึน้อภิปรายอีกครั้งหนึง่ ขอบคุณครับ 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มีกรรมาธิการจะอภิปรายหรือไม  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุม ผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการ ขออนญุาตที่จะเรียนทานผูแปรญัตติ 

ทานสมชาย  แสวงการ กบัทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ขออนุญาตท่ีเอยนาม ในหลักการนีค้ือเปน15 

หลักการปกตซิึง่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และรฐัธรรมนญูแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รวมท้ังพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ กก็ําหนดรองรับไวเชนเดียวกนัในกรณีผูวาการนัน้พนจากตําแหนง

ตามวาระก็ใหปฏิบัตหินาที่ตอ เฉพาะตาํแหนงครบวาระก็คือเขาเมื่อดํารงตําแหนงครบวาระไมได

กระทําความผิดอะไรหรือมเีหตุบกพรองหรือมีเหตขุัดของอะไรที่จะทาํใหเขาไมสามารถดาํรงอยูใน20 

ตําแหนงหรือปฏิบตัิหนาที่ในฐานะผูวาการได อยางเชน กรณีตามการพนจากตําแหนงโดยเหตุอืน่ 

เชน ตาย ลาออก หรือขาดคณุสมบัต ิมีลักษณะตองหามหรือกระทําความผิดบกพรองตาม 

มาตรา ๕๐ ทีเ่ราเขียนไวในรางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ ซึง่กรณีดังกลาวนั้นตายคงปฏิบัติหนาทีไ่มได 

ลาออกกค็ือการมีเจตนาที่เขาไมปฏิบัตหินาทีอ่ยูแลว อายุครบ ๗๐ ป ก็คือขาดคุณสมบัตกิ็คงไม

เหมาะที่จะเขามาปฏิบตัิหนาที่ เพราะมีเหตเุงื่อนไขในเรือ่งของคุณสมบัตวิาการปฏิบัติหนาทีซ่ึ่งเอา25 

มาใชแบบเดียวกบัของ คตง. คือตองมีสุขภาพแข็งแรงเหมาะสมกับการปฏิบตัหินาที ่เพราะฉะนัน้นี่

ก็ยังเปนเหตุผลหนึ่งคือในเรือ่งของการครบวาระแลวยังใหผูวาการท่ีพนจากวาระแลวดํารงตําแหนง 

ที่จะปฏิบตัิหนาทีต่อไปเพียงเทาที่ผูวาการคนใหมจะเขามา ซึ่งโดยระบบทีเ่ขียนไวก็ไมนาจะเกนิ

ระยะเวลา ๙๐ วนัเปนอยางมาก ซึ่งในระยะเวลา ๙๐ วนันั้นการตรวจเงินแผนดินหรือตรวจการใช 
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จายเงินแผนดินหรือตามกฎหมายตาง ๆ รวมไปถึงกฎหมายวินัยการเงินการคลังจําเปนตองเดินหนา 

ตองดําเนินการตอไป และอาํนาจในการตรวจเงนิแผนดนินั้นเปนอํานาจที่ระบุไวในรฐัธรรมนูญ 

เปนการเฉพาะใหแกผูวาการ ซึง่ตาํแหนงอื่นคงมาทาํหนาที่ตอไมไดไมวาจะเปนตําแหนงอะไรก็ตาม  5 

เปนตําแหนงที่เปนอํานาจเฉพาะ เพราะฉะนัน้แลวในกรณีนี้คือการเมื่อเขาพนวาระไปแตเขาไมได

ขาดคุณสมบตัิหรือมีลักษณะตองหามตามเหตุอืน่ที่ไมเหมาะสมกับการใชอํานาจ แลวก็เพ่ือใหเขา

ปฏิบัตหินาที่ในการตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งเปนมาตรการสําคัญในการที่จะบรหิารราชการแผนดิน  

แลวกด็แูลใหเกดิประสิทธิภาพแกการบรหิารราชการแผนดนิโดยเฉพาะการใชจายเงนิของรัฐ 

เพราะฉะนัน้ก็จึงเขียนรองรบัไวเพ่ือใหผูวาการที่พนจากตําแหนงตามวาระนัน้คงปฏิบัติหนาทีต่อไป10 

เพียงเทาที่ผูวาการคนใหมจะเขามา ถามวาอยางที่ทานสมชาย  แสวงการ ไดยกตวัอยางมากรณี

ประธานศาลฎีกา อัยการสูงสุด หรือตําแหนงใดกต็าม อนันั้นก็คือโดยระบบของการบริหารงาน

บุคคลนั้นกเ็ปนขาราชการซึง่ยังมตีําแหนงรองรับอยู ไมวาจะเปนตําแหนงรองประธานศาลฎีกา  

รองอัยการสูงสุด หรือตําแหนงใดกต็ามที่สามารถปฏิบัตหิรือรกัษาราชการแทนได เมื่อเขาครบ

เกษียณตามอายุเสร็จปบกระบวนการในการที่จะตองเอาตําแหนงคนที่แมจะไมมกีารแตงตั้งบคุคล15 

ขึ้นมาแทนที่โดยตําแหนงโดยการบริหารงานบุคคล แลวก็ในตําแหนงการบริหารราชการของแตละ

องคกรนัน้ก็เขียนไววาใหตาํแหนงรองลงไปเขามาปฏิบตัหินาทีต่อเนื่องกันไปโดยหลักการก็คือเพ่ือให

ภารกิจนัน้ตอเนื่องกนัไป ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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๙๔ 

สนช. ๖๒        จิตตมิา มวง  ๒๕/๑ 

 

การเขียนลักษณะนีไ้มไดเขียนยํ้า ไมไดเขียนดเูพียงเพ่ือประโยชนแคตวับุคคล ไมใชครับ  

ก็เปนการเขียนในเรื่องของการรองรับภารกิจเทานัน้ท่ีจะตองใหภารกิจที่เปนภารกิจสําคัญเสียดวย 

ในการทีก่ําหนดไวในรัฐธรรมนูญสามารถดําเนินการตอไปได แลวก็อยูเพียงภายใตเงื่อนไข คือเขา5 

ตองพนไปเพราะครบวาระ ไมใชเพราะเหตุที่เขาขาดคุณสมบัตหิรือมีลักษณะใดซึง่ไมเหมาะ 

แกการปฏิบัติหนาที่อีกตอไป แลวก็เปนหลักการที่รองรับมาจากตัวกฎหมายฉบับเดิม พระราชบญัญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งออกตามรฐัธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แลวก็รองรับตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ อกี เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพกค็ือที่กรรมาธิการยังเห็นตองคงไวก็คือเปน10 

การรกัษาการในเรื่องของการบรหิารราชการและการดําเนินการในเรื่องของการตรวจเงินแผนดิน 

ซึ่งเปนมาตรการสําคญัในการที่จะดแูลใหเกิดความสงบเรียบรอยในการบริหารบานเมืองนัน้สามารถ

ดําเนินการตอไปได แลวกเ็ปนเรื่องของการดําเนนิการตอเนื่อง แลวก็ใชเหตุผลในเรือ่งของการทีเ่ขา

ไมไดมีเหตอุื่นใดนอกจากเหตุการปฏิบตัิมาครบตําแหนงแลวก็ยังคงโดยหลักการ เงื่อนไข คุณสมบัต ิ

แลวกก็ารดําเนินการ ความรูความสามารถยังปฏิบตัิหนาที่ไป แลวก็ปฏิบตัหินาทีเ่พียงชั่วคราว เพียง15 

เทาที่ควรจะมีอยูเทานั้น เพราะฉะนั้นกข็อคงไวครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ กับทานวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ จะอภิปรายอะไรไหม เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั สมชาย   20 

แสวงการ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ผมกราบเรียนวาหลายมาตราผมถอยใหกรรมาธิการ 

ตลอดเลย แตเที่ยวนี้ผมไมถอย สูเลย เหตุผลไมมตีรรกะท่ีฟงแลวจะตอบได เหตุผลกค็ือวา 

ทานเขียนมาในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูเองฉบบันีว้า การสรรหากรรมการกด็ี การสรรหา 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิก็ด ีตองทําใหเสร็จกอนครบวาระ ๑๒๐ วนั กับ ๙๐ วัน เพราะไมมีเหตทุี่

ทานผูวาการตรวจเงินแผนดนิคนเกาจะรักษาการตอไป วันนี้มีคําถามเลย คาํถามผมก็คือวา 25 

ทานรกัษาการผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือจากรองผูวาการตรวจเงนิแผนดนิขึน้มารกัษาการ 

ทําอยางไร ทานไมมีอํานาจเลย ตายสิครับอยางนี ้บานเมืองเดินไมได ไมใชหรอก ทานก็มอีํานาจ 
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๙๕ 

สนช. ๖๒             จิตตมิา มวง  ๒๕/๒ 

 

ทานทํางานได ๑. สรรหาเสียกอนครบวาระในกฎหมายนี้เขียนแลว ๙๐ วัน กับ ๑๒๐ วนั  

๒. บดันีม้ีคําส่ัง คสช. ใหรองผูวาการตรวจเงนิแผนดนิรกัษาการอยูแลว เดี๋ยวถามตอไปอีกวา

กฎหมายฉบับนี้ออกไปบอกใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิอยูตําแหนงตอ ทนีี้ปญหาใหญตามมา 5 

วารองผูวาการตรวจเงินแผนดินทีร่ักษาการอยูทําอยางไร ตองไปยกเลิกคาํส่ัง มาตรา ๔๔ ของ 

รองผูวาการตรวจเงินแผนดนิอีกหรือเปลา ใหทานผูวาการตรวจเงินแผนดินกลับมาเปน 

อีกหรอืเปลา อันนี้ก็ยุงกันอกี ผมวาเคลียร (clear) ครับ ตดัออก และที่ผมเรียนอยางนี้จะบอกวา  

พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ เขียนไวแลวราง

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้จึงเขียนตาม ผมทําพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ 10 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ตอเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แลวตกไป 

ไมไดใช อนันีก้็ตองเปล่ียนหลักการของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

เปลี่ยนหลักการตัง้แตโครงสรางในรัฐธรรมนญู เปลี่ยนโครงสรางในพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญมากที่ผมอธบิายไปแลว ทานตัดอํานาจตั้งหลายเรื่องไปในคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่

ตามมาตรา ๒๗ และอันนี้ทานบอกเอาไว เพราะวาไดลอกอันเดิมมา อนันี้ไปไมได ขออนญุาต 15 

ทานประธาน ผมขอยืนวาตดัออกปญหาจะนอยลง ก็สรรหาเสียกอน มวีาระเดียว ๖ ป เปนแลว  

๖ ป กอนจะเกิดอะไรขึ้นเตรียมการไวกอน ๖ ป ไดอยูแลวกอนครบวาระทําหนาที่จนครบ 

เชนเดียวกบัประธานศาลฎีกา เชนเดียวกับอัยการสูงสุด เชนเดียวกบัองคกรอิสระทัง้หมดอื่น ๆ เลย 

เลขาธกิารสํานักงานศาลรัฐธรรมนญูกด็ี เลขาธกิาร กกต. กด็ี เลขาธิการ ป.ป.ช. กด็ี เขาครบวาระ

เขาครบเลย มีอนันี้อนัเดียวทานไปเขียนใหเปนติ่งอยูไมได ก็ขออนญุาตยืนวาตองตดัออก  20 

ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ครบั ท้ัง ๒ ฝายก็ไดแสดงเหตุผลพอสมควรแลว 

ทานอาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ เชิญครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ  25 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจริงทานสมชาย  แสวงการ ก็ไดอรรถาธิบายดวยความชดัเจน 

แลวกแ็จมแจงแลว ผมเพียงแตขออนญุาตสรปุส้ัน ๆ อีกเพียงประเดน็เดียว คือนัยของมาตราทีเ่รา  

๒ คน ไดตัดก็คือมาตรา ๔๗ ตดัวรรคสองออกไป เราคํานึงถงึกฎหมายนี้ท้ังฉบับบวกกับรฐัธรรมนูญ 

ที่ทาน กรธ. ไดชีแ้จงเมื่อสักครู ถาฟงเผิน ๆ ประหนึ่งวา กรธ. บอกวาตองทําอยางนี ้จริง ๆ ไมใช  
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๙๖ 

สนช. ๖๒        จิตตมิา มวง  ๒๕/๓ 

 

รายละเอียดตองเปนไปตามกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญู ไมใชวารัฐธรรมนญูบัญญตัิวาตองให

รักษาการตอไป ไมมีตรงไหนเขียนอยางนั้นหรอกครบั เขียนไมชัดเจนวาการปฏิบตัหินาที ่ 

การพนจากตําแหนง การดาํรงตาํแหนงทั้งหลายใหเปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  5 

คือฉบบันี ้แลวเราจะเขียนอะไร ก็คิดแลวเขียนลงไป ไมใชล็อกไววาจะตองเปนแบบนี้ ถาฟงเผิน ๆ 

จะเขาใจผิดได นี่ประการที่ ๑  

  ประการที ่๒ ที่ผมวาเราอานทั้งฉบับก็เพราะตองการจะบอกวากลไกเขียนมาดวยดี

ตลอด เขียนมาบอกเราวาถาหากจะใหผูวาการตรวจเงนิแผนดนิพนจากวาระเมื่อไรใหเตรียมการ 

ดําเนินการใหเสร็จไปเลยลวงหนา เพราะเรื่องเกี่ยวกบัการเงนิก็คอืทําใหเสร็จกอนเถอะ อยาให10 

รักษาการตอไปเลยเปนปญหา เพราะฉะนั้นการที่เราตดัออกก็เพ่ือยืนยันวาทานตองทําใหเสร็จกอน

พนวาระ นี่คือเจตนารมณ เพราะฉะนัน้เจตนารมณสําคญันี้อยาไดลืม ถาทานคงวรรคสองไวก็ดึงไป

ไดเรื่อยไมสรรหาสักท ีไมดําเนินการสักที กร็ักษาการไปเรื่อย เพราะฉะนั้นของเราชดัเจน เพราะมี

กระบวนการอยูแลว หลักการคืออยางนัน้ครบัทานประธาน ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ปดการอภิปรายนะครบั ขอตรวจสอบ 

องคประชมุกอนจะถามมติครับ ทกุทานแสดงตนแลว ขอทราบองคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๐ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๐ คนนะครับ  20 

ครบองคประชมุ ตอไปผมจะถามมตโิดยมาตรา ๔๗ นี ้ทางคณะกรรมาธิการไมมีการแกไข 

แตมีทานสมาชิก ๒ ทาน คอืทานสมชาย  แสวงการ กบัทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ  

ขอสงวนคาํแปรญตัติโดยใหตัดความในวรรคสองของมาตรา ๔๗ ออกไปทัง้วรรค กจ็ะถามอยางนี ้

ถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการคอืใหคงไวตามรางเดิมใหทานกดปุม เห็นดวย แตถาทาน 

เห็นดวยกับการแกไขของผูสงวนคําแปรญัตติท้ัง ๒ ทาน คือใหตดัวรรคสองออกใหทานกดปุม  25 

ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตไิดเลย ตรวจสอบหนอยมีทานใดยังไมไดลงมตบิาง ปดการลงคะแนน  

ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๗๘ คะแนน  ไมเหน็ดวย ๑๑๘ คะแนน) 
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๙๗ 

สนช. ๖๒        จิตตมิา มวง  ๒๕/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๑ เห็นดวย ๗๘  

ไมเห็นดวย ๑๑๘  งดออกเสียง ๕ ก็เปนอันวาทีป่ระชุมมมีติเห็นดวยกับการแกไขของ 5 

ผูสงวนคําแปรญัตติ คือทานสมชาย  แสวงการ กับทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ โดยใหตดัวรรคสอง 

ของมาตรา ๔๗ ออก เชิญเลขาธกิารครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๔๘ มีการแกไข”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๔๘ มีการแกไขโดยคณะกรรมาธิการ 

มีการเพ่ิมความเปนวรรคสองของมาตรา ๔๘ ขึน้มา มีทานใดประสงคอภิปรายไหมกับการแกไข 

ของคณะกรรมาธิการครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 15 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมถามมตติอเนื่องเลย 

คงไมมีทานใดเดินออกนอกหองประชมุ ถามมติเลย ถาทานเห็นดวยกบัการแกไขของ

คณะกรรมาธิการ โดยเพ่ิมความเปนวรรคสองของมาตรา ๔๘ ใหทานกดปุม เห็นดวย ถาทาน 

เห็นควรใหคงไวตามรางเดมิใหทานกดปุม ไมเห็นดวย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน) 20 

 

         -  ๒๖/๑ 



๙๘ 

สนช. ๖๒            ลัดดาวัลย  ๒๖/๑ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๓  เหน็ดวย ๑๙๗ 

ไมเห็นดวย ๑  งดออกเสียง ๕  เปนอนัวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ 5 

ในมาตรา ๔๘ เชิญเลขาธิการตอครับ  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๔๙ ถึงมาตรา ๕๑  

ไมมีการแกไข  มาตรา ๕๒ มีการแกไข มีคณะกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๒ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

มีคณะกรรมาธกิารเสียงขางนอยสงวนความเหน็ใหคงไวตามรางเดิม ขอเชิญคณะกรรมาธกิาร 

เสียงขางนอยกอน เชิญครับ 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   เรียนทานประธานครบั 

ผม ธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย จะขออนญุาตขอถอนการสงวนคําแปรญตัตินี้ทั้งมาตรา ๕๒ และ 15 

มาตรา ๕๙ คือจะเปนมาตราที่เกี่ยวเนื่องกัน  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๒ กบัมาตรา ๕๙ ใชไหมครับ  

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 20 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณครบั มีทานใดประสงคอภิปราย 

ในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขหรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมี ผมขอถามมติเลยวา ถาทานเหน็ดวย 25 

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๕๒ ใหทานกดปุม เหน็ดวย  ถาทานเห็นควร 

ใหคงไวตามรางเดิมใหทานกดปุม ไมเหน็ดวย เชิญครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๒ คะแนน) 
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๙๙ 

สนช. ๖๒            ลัดดาวัลย  ๒๖/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๔  เหน็ดวย ๑๙๗  

ไมเห็นดวย ๒  งดออกเสียง ๕  เปนอนัวาที่ประชุมมีมติเห็นดวยกบัการแกไขในมาตรา ๕๒  5 

ของคณะกรรมาธิการ เชิญเลขาธกิารครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๓ ไมมกีารแกไข  

มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๓ คณะกรรมาธิการไมมีการแกไข 

มีทานสมาชิกคือทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ขอสงวนคําแปรญตัติเพ่ิมความเปน (๕)  

ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ ยังยืนอยูไหมครับทานธราธร  ขจิตสุวรรณ เชญิครับ   

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตั ิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 15 

ในคําแปรญัตติผมไดกลาวมาแลวครับ คือผมแปรญตัติไปวาใหทานผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 

มาสภา ซึ่งทานไดแกไขแลว ซึ่งผมเหน็วาในมาตรา ๗๖ ที่ทานไดแกไขก็คอื “ใหสํานกังานจัดทํา 

รายงานผลการปฏิบตัิงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วฒุิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

ภายในสองรอยสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ ทั้งนี้ ใหประธานคณะกรรมการหรอืกรรมการที่มต ิ

คณะกรรมการมอบหมายและผูวาการหรือผูแทนท่ีคณะกรรมการใหความเหน็ชอบมาแถลงรายงาน20 

ดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร วฒุิสภาและคณะรฐัมนตรดีวย” ผมพอใจ ผมขอถอน ขอบคุณครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ถือวาไมมีการแกไขในมาตรา ๕๓  

เชิญเลขาธกิารครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ 25 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๔ มีการแกไข”  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๔ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข 

ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิมีสมาชิกทานใดประสงคอภิปรายหรือไมครับ  
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๑๐๐ 

สนช. ๖๒            ลัดดาวัลย  ๒๖/๓ 

 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีผูอภิปราย เชิญคณะกรรมาธิการครบั 5 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ  

ในมาตรา ๕๓ (๘) นัน้ จะมถีอยคําทีต่ัดมาตราและมาตรา ๗ วรรคสามออก เนื่องจากในรางเดิมนัน้ 

ที่คณะกรรมาธิการเสียงสวนใหญนัน้ไดตดัมาตรา ๗ วรรคสามออก แตตอนนี้เมือ่ชวงเชาไดมี 

การพิจารณาแลวและมีการลงมติใหมีวรรคสามของมาตรา ๗ อยูตอไป แตมกีารแกไขถอยคํา 

เพราะฉะนัน้ในมาตรา ๘ ตองเอาและมาตรา ๗ วรรคสามกลับมา ก็เทากบัวามาตรานี้ไมมีการ 10 

แกไขแลวครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   คณะกรรมาธิการเอาท่ีแกไขกลับเขามาใหม 

ก็ถือวาไมมีการแกไข กไ็มตองมีการถามมตินะครบั เชญิเลขาธิการตอครบั  

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ 15 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   มีสมาชิกสงวนคําแปรญัตต ิ

ขอเพ่ิมมาตรา ๕๔/๑ ขึ้นใหมครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๔/๑ รางเดิมไมมีนะครับ  

มีทานศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย และทานนิพัทธา  อมรรตันเมธา กลุมท่ี ๑ และกลุมที่ ๒ 20 

มีทานสมชาย  แสวงการ กบัทานวัลลภ  ตังคณานรุักษ คณะกรรมาธกิารเปนการเพ่ิมขึ้นมาใหม 

ก็อภิปรายไดเฉพาะผูสงวนคาํแปรญตัต ิเชญิทานอาจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย และทานนิพัทธา 

อมรรตันเมธา เชิญครับ 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ทานประธานที่เคารพ ผม สมคดิ 

เลิศไพฑูรย ขออนญุาตทานนิพัทธา  อมรรตันเมธา ชวยอภิปรายกอน แลวเดี๋ยวผมจะขอ 25 

เปนคนที่ ๒ ครบั    

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานนิพัทธา  อมรรตันเมธา ครับ 
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๑๐๑ 

สนช. ๖๒            ลัดดาวัลย  ๒๖/๔ 

 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ และทานสมาชิกสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิทานคณะกรรมาธิการ ดฉิัน นิพัทธา   

อมรรตันเมธา ขอแปรญัตตริวมกับทานดอกเตอรสมคดิ  เลิศไพฑูรย ในมาตรา ๕๔/๑  5 

โดยขอความวา “การใชหนาที่และอํานาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นั้น หามมิให 

ผูวาการหรือเจาหนาที่ที่ผูวาการมอบหมายดาํเนนิการสอบบัญชีโดยมีการเรียกคาใชจาย 

จากหนวยรบัตรวจอนัเปนการขดักันแหงผลประโยชน” ทั้งนี้กด็วยเหตุผลอยางนี้”คะ  

ตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๔๒ กําหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดินมหีนาที่ในการตรวจเงนิแผนดนิ

โดยนโยบายและหลักเกณฑตามคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกําหนดและตามกฎหมายวาดวย10 

วินัยการเงนิและการคลังของรัฐ ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใชจายเงนิของหนวยงาน

ของรฐั ซึ่ง ๒ งานนี้เปนงานที่สําคัญและเปนงานหลักท่ีหนักมากของทางผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ 

และสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน ขณะเดียวกนัในมาตรา ๒๔๒ กก็ําหนดใหผูวาการตรวจเงิน

แผนดิน ดําเนนิการอยางเท่ียงธรรมและเปนกลาง ปราศจากอคติในการใชดุลพินิจและมาตรา ๒๔๓ 

ของรฐัธรรมนูญก็กําหนดใหผูวาการตรวจเงินแผนดนิ มคีวามเปนอิสระในการปฏิบตัิหนาที่ ทนีี้ 15 

ในการปฏิบัตงิานโดยความเปนกลางนัน้ ตองนําหลักความเปนกลางซึง่เปนหลักกฎหมายทัว่ไปทีม่ ี

ใชในองคกรของรัฐ ที่มีอาํนาจในการวินิจฉัยตดัสินใจ เชนหลักความเปนกลางของผูพิพากษาหรอื

ตุลาการ ซึ่งหามผูพิพากษาที่มีประโยชนไดเสียในคดีมิใหเปนผูวนิิจฉัยในคดนีั้น หรอืในทางการ

ปกครอง ซึ่งหามไมใหเจาหนาที่ของรฐัฝายปกครองหรอืกรรมการในคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย

ส่ังการ และลงมติในเรื่องท่ีตนมีสวนไดเสียเปนตน ดฉิันเห็นวาองคการตรวจเงินแผนดินมคีวาม20 

จําเปนอยางย่ิงทีต่องนําหลักความเปนกลางมาใชเพ่ือปองกันปญหาการขดักนัแหงผลประโยชน

คอนฟลิคท ออฟ อนิเทอเรสท (conflict of interest) เพ่ือสรางความเชื่อมัน่วาองคกรผูตรวจสอบ 

มีความโปรงใส มีธรรมาภิบาล สตง. ผูใชอํานาจขององคกรตรวจเงนิแผนดนิจะตองไมมีสวนไดเสีย

คอนฟลิคท ออฟ อนิเทอเรสท ในเรือ่งทีต่รวจสอบเสียเอง ทีนีโ้ดยที่ในรางพระราชบัญญตัินัน้มี

ลักษณะที่เปนการขดักนัแหงผลประโยชน กค็ือมีบทบัญญัติเกี่ยวกบัการเรียกเก็บคาสอบบัญชีไว 25 

ดิฉนัจึงขอเพ่ือปองกันไมใหเกิดการขดัแยงแหงผลประโยชนจากการที่เรียกเก็บคาสอบบัญช ีจึงได 

ขอคําแปรญตัติทีเ่สนอไปกอนหนานีค้ะ หามมิใหผูวาการตรวจเงนิแผนดินหรือเจาหนาที่ที่ผูวาการ

ตรวจเงนิแผนดนิมอบหมายดําเนินการตรวจสอบบญัชี โดยมีการเรียกคาใชจายเสียเอง อนันี้ก็ 
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๑๐๒ 

สนช. ๖๒            ลัดดาวัลย  ๒๖/๕ 

 

เหตุผล เนื่องจากสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบการใชจายเปน 

การตรวจสอบบญัชีของหนวยรับตรวจอยูแลวหากใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิดําเนินการ

ตรวจสอบบญัชโีดยเรียกคาใชจายจากหนวยรับตรวจได ยอมเปนการขัดแยงแหงผลประโยชน ---- 5 

 

               - ๒๗/๑ 

 



๑๐๓ 

สนช. ๖๒               อารวีรรณ  ๒๗/๑ 

 

เพราะองคกรเดียวกนัทําหนาที่ท้ัง ๒ บญัชี โดยมีคาใชจาย แลวคาใชจายนี้ก็ไมไดเขาเปนของรัฐ  

แตเอาไวใชจายของสํานักงานเอง ทั้งทําหนาที่สอบบัญชแีละตรวจบัญชีนาจะเปนการขัดหลักการ

ควบคุมการตรวจสอบอยางย่ิง  5 

  อันท่ี ๒ คือหากใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดินสามารถดาํเนนิการสอบบัญชไีด 

ยอมเปนการไปเบียดเบียนสรรพกําลังในการปฏิบตัิหนาที่หลักของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ

ตามทีบ่ัญญัตไิวในรัฐธรรมนญูมาตรา ๒๔๒ และมาตรา ๒๔๓ กลาวคือการควบคุมตรวจสอบ 

การใชจายเงินและการตรวจบัญชีใหเปนไปตามกฎหมายโดยคุมคา เพราะเมื่อมีอํานาจในการ 

เขาสอบบัญชียอมมีการแบงกําลังคนและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือมาปฏิบตัิหนาท่ีนี ้ซึง่ในปจจุบนั10 

อัตรากําลังของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินก็ไมเพียงพออยูแลว อีกท้ังเมื่อการดําเนินการ 

สอบบัญชีสามารถเรียกคาใชจายจากหนวยรับตรวจได อาจเปนแรงจูงใจใหสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินหันมาดาํเนนิการสอบบัญชีมากขึ้นเพ่ือหารายไดเขาองคกร จึงทาํใหประสิทธภิาพในการ

ดําเนินงานตามอาํนาจหนาที่ท่ีไดรับมาลดลงไป ตอไปกค็ือหากวาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

สามารถดําเนนิการสอบบัญชีได เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดําเนินการสอบบัญชีไปแลว 15 

เมื่อถงึเวลาเขาตรวจสอบบญัชีอาจจะมีการตรวจสอบทีน่อยลงหรืออาจไมตรวจสอบเลย  

เพราะถอืวาไดสอบบญัชีไปแลว อีกท้ังการสอบบญัชียังมีการคิดคาใชจายอาจทําใหเกิดความเกรงใจ

หนวยรับตรวจไดวาเสียเงนิคาสอบไปแลวใหกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไปแลวทําไมยังตอง

ถูกตรวจสอบอีก ในขณะเดยีวกันเห็นวาตรวจสอบไปแลวก็อาจจะไมตรวจสอบเลยก็ได กข็อสรุปวา 

ที่เสนออยางนี้กเ็พราะเหตุทีว่า สตง. มีอํานาจในการตรวจสอบบญัชี การใชจายเงินและ 20 

การตรวจสอบบญัชีของหนวยรับตรวจอยูแลว หากใหดําเนินการสอบบญัชีโดยเรียกคาใชจายจาก

หนวยรับตรวจไดยอมเปนการขดักันแหงผลประโยชน เพราะองคกรที่ทาํหนาที่คือสอบบัญชีโดยมี

คาใชจายและตรวจสอบบัญชีนาจะเปนการขัดกันกับหลักการควบคุมและการตรวจสอบอยางย่ิง  

๒. หากให สตง. สามารถดําเนินการสอบบญัชีก็เปนการไปเบียดเบียนสรรพกําลังในการปฏิบัตหินาที่

หลักของสํานักงานเอง ตองทุมเทกําลังคน กําลังทรัพยากรไปในการตรวจสอบบญัชทีําใหงานหลัก25 

ของตัวเองดอยประสิทธิภาพลง หนาที่ในการควบคมุการตรวจสอบการใชจายเงนิตรวจสอบบญัช ี

ใหเปนไปตามกฎหมายและการคุมคา เมื่อมีอํานาจในการสอบบัญชีก็ยอมตองแบงกําลังคน  
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กําลังทรัพยากรเพ่ือมาปฏิบตัิหนาที่นี ้ปจจุบันอตัรากําลังก็ไมเพียงพออยูแลว ไมสามารถเรียก

คาใชจายจากหนวยงานที่รบัตรวจไดอาจเปนการจูงใจใหเจาหนาทีข่อง สตง. หันมาดาํเนนิการสอบ

บัญชีมากย่ิงขึ้นเพ่ือหารายไดเขาองคกร รายไดนีไ้มตองเขาเปนเงินของรฐัและสามารถเอามาใชจาย 5 

ในองคกรไดทําใหประสิทธิภาพของงานหลักตามรฐัธรรมนูญที่กาํหนดไวตามหนาที่ขาดประสิทธิภาพ

ลง ดอยประสิทธิภาพลงและอาจจะเปนผลเสียตอไป เมือ่สอบบญัชีไปแลวถึงเวลาเขาตรวจสอบ

บัญชแีละการใชจายอาจจะมีการตรวจสอบที่ลดนอยลงกวาท่ีควรจะเปนหรือไมก็ไมตรวจสอบเลย 

เพราะถอืวาไดสอบบญัชีไปแลวอาจเกดิความเกรงใจตอหนวยงาน อนันี้คอืส่ิงที่เกิดขึ้น ก็เลย 

ขอแปรญตัติเพ่ิมมาตรา ๕๔/๑ อยางท่ีวาไปแลวคะ นี่เปนสวนหนึ่ง สวนอื่นกข็อใหผูท่ีมีการขอเพ่ิม10 

มาตรา ๕๔/๑ ไดชี้แจงเพ่ิมเติม ขอบคุณมากคะ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณครบั ทานสมชายกับทานวัลลภชวยดู

สาระของทานทั้ง ๒ กลุม เหมือนกนั แตวาผิดจากถอยคาํของทานอาจารยสมคิดกบัทานนิพัทธา 

มีคําวา “จากหนวยรับตรวจ” ของทานสมชายกับทานวลัลภไมมีคําวา “จาก” เปน  15 

“หนวยรบัตรวจ” ใหทานชวยดนูิดหนึ่งครบั เผ่ือถามมติครัง้เดียวได เชิญทานสมคดิครบั  

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ทานประธานท่ีเคารพ ผม สมคดิ   

เลิศไพฑูรย สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาต ิขออนญุาตเรียนทานประธานวาท่ีมกีารแปรญัตติใน

มาตรา ๕๔/๑ นั้นเปนเรื่องที่เกี่ยวกบัคํา ๒ คํา คําแรกคือคําวา “การตรวจเงินแผนดนิ” ซึง่ตาม  

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ใชวา “ตรวจสอบ” กบัอีกคําหนึ่งซึง่ไมไดเขียนอยูใน20 

นิยามที่ไหนเลย แตเขียนซอนไวใน ๒ ทีด่วยกนัคือการสอบบัญชี การสอบบัญชกีับการตรวจสอบ 

เงินแผนดินนั้นเปน ๒ คําท่ีไมเหมอืนกนั เขาใจวาแปรญตัติทัง้ ๔ คน เห็นวา สตง. ควรทําหนาที่

ตรวจสอบหรือตรวจเงนิแผนดนิเปนหลัก แตไมควรทําหนาที่สอบบญัชีที่มกีารเรียกคาใชจายจาก 

การสอบบัญชดีวย ทานประธานครับ ๒ หนาท่ีนีเ้ปนหนาที่ที่ขัดกันโดยส้ินเชิง ไมไดไปดวยกัน เขาใจ

วากรรมาธิการจะอธิบายใหทานท้ังหลายฟงวาการสอบบัญชีเปนสวนหนึง่ของการตรวจเงินแผนดิน 25 

ซึ่งผมคิดวาแยกกนั ไมไดอยูในสวนเดียวกัน การสอบบญัชีนัน้โดยมีการเรียกเงนิคาใชจายในการ

สอบบัญชีนัน้ไมมีนิยามในกฎหมายฉบับนี้เลย ไมมีการเขียนอยูในอํานาจหนาที่ของ สตง. ในมาตรา

ของคณะกรรมการและในมาตราของทานผูวาการเลย ไมมีคําวา “การสอบบัญช”ี อยูท่ีไหนเลย  
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ยกเวนอยูในกองทุนเทานัน้เองที่ไปเขียนไว แตวาเขียนไวในกองทุนทําใหผูวาการและเจาหนาทีข่อง 

สตง. ไปสอบบญัชีได ทานนพัิทธาไดพูดไปแลววาการสอบบัญชโีดยมีการเรียกคาใชจายจํานวนหนึ่ง  

ไมแนใจวากรรมาธิการไดตรวจสอบหรือไมวาไดเรียกคาใชจายไปในแตละปจํานวนเทาไร เทาที่ผม5 

ฟงดูเขาใจวาปจจุบันมีเงนิรวมกนัทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ ลานบาท ซึง่ก็เปนขอดขีองกฎหมายฉบบันี้

ที่กรรมาธกิารไดเขียนใหนําเงินดงักลาวมาอยูในกองทุน ก็มีความกาวหนาไประดับหนึ่ง ผมเรียนดวย

ความเคารพครับวาไมไดตั้งคําถามเกี่ยวกับจํานวนเงินท่ี สตง. ไปสอบบัญช ีจะมากหรือนอยเราไมรู 

บางที่บอก ๖ ลานบาท บางที่บอก ๓ ลานบาท แลวแตกรณี บางที่เปนแสน บางที่เปนหมื่นผมไมมี

ขอมูลตัวเลขนี ้แตวาไมวาจะจํานวนเงินนอยหรือมาก ผมคิดวางานสอบบัญชีไมใชหนาที่หลัก ไมใช10 

หนาที่สําคัญของ สตง. ของทานผูวาการ ของเจาหนาทีข่อง สตง. แตประการใด ทางกรรมาธิการ

อาจจะชีแ้จงกบัทานทั้งหลายครับวา กบัทานประธานครับวามีกฎหมายของรฐัวิสาหกิจ มีกฎหมาย 

ที่กําหนดใหการสอบบญัชีเปนหนาที่ของ สตง. จริงครับทานประธานครับ และไมจรงิในบางเรื่อง  

ผมไปคนในกฎหมายหลายฉบับ เชน พระราชบญัญตัิการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ไปคนใน

พระราชบัญญัติการไฟฟานครหลวง พ.ศ. ๒๕๐๑ ไปคนในพระราชบญัญตักิารไฟฟาฝายผลิต 15 

แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มีบางฉบับทีเ่ขียนวาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบ

บัญชีได แตบางฉบับกไ็มไดเขียน คําถามก็คอืในฉบับที่เขาเขียนใหมีอาํนาจหนาที่ถามวา สตง.  

ควรไปทําหนาท่ีนีไ้หมในการสอบบญัชี สตง. ก็อาจจะตอบวาตองทํา เพราะวากฎหมายเขียนใหทํา 

ความจริงในระบบกฎหมายไทยการจะมีอํานาจหนาทีไ่ดตองเขียน ๒ ฝง ฝงโนนและฝงนี้ดวย  

ถาทานประธานเขียนเฉพาะฝงโนน ฝงนี้ไมเขียน สตง. กท็ําหนาที่นีไ้มไดอยูดี ผมอยากเรียน 20 

ทานประธานวา การสอบบญัชีนัน้ทานนิพัทธาไดพูดไปแลววาไมใชหนาท่ีหลัก การตรวจสอบเงิน

แผนดินเปนหนาที่หลัก ถามวาวนันีก้ารตรวจสอบเงินแผนดนิ สตง. ไดทําไดครบถวนหรือยัง  

ทานผูชีแ้จงคงจะบอกผมไดวาวนันีก้ารตรวจเงนิแผนดิน การตรวจสอบนั้นทาํไดจํานวนนอยมาก 

อยางนอยที่สุดในกลุมของการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีทัง้หมดประมาณ 

๗,๐๐๐ แหง ทานอาจจะตรวจไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นตของทองถิน่ดังกลาวขางตน แลวก็เปนเหตุผลที่มี25 

คนวิพากษวิจารณวาการปกครองทองถิน่มีปญหาในเรือ่งการทุจริตประพฤตมิิชอบทัง้หลายเกิดขึ้น 

การดําเนนิการที่ไมถกูตองทัง้หลาย -------------------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๒๘/๑ 
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อยากเรียนทานประธานวาถา สตง. อยูในหลักของตัวเองคือทําหนาทีต่รวจเงินแผนดินไมไปสอบ

บัญชี รับรองบญัชีใหหนวยงานอื่น ประสิทธิภาพในการตรวจเงนิแผนดนิก็จะดขีึ้น ในขณะเดียวกนั

จํานวนคนที่มีอยูปจจุบันซึ่ง สตง. บอกไมพอมาตลอดก็จะนํามาซึง่การตรวจเงินแผนดินอยางมี5 

ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ อยากเรียนทานประธานเพ่ิมเติมดวยครับวา ในกรณีของการไปสอบบัญชี

ของหนวยงานทั้งหลายอยางที่ผมไดเรียนไปแลววามีกฎหมายบางฉบับเขียนใหเปนอํานาจของ สตง. 

บางฉบบัไมไดเขียน คําถามคือบางฉบบัที่ไมเขียน สตง. ไปตรวจเขาไดอยางไร คาํตอบคือถาไปถาม

บางคนเขาบอกเปนเรื่องสมคัรใจเขาอยากให สตง. ตรวจ แตถาไปถามรฐัวิสาหกิจหลายแหงเขาก็จะ

บอกทานตรงกนัขามกับท่ีหลายคนพูดวาไมใชสมัครใจ เอกสารบางชิน้แสดงออกดวยซ้ําไปวา สตง.  10 

ไปขอเขาตรวจ เขากต็องใหตรวจครบัทานประธานเปนเรื่องปกตธิรรมดาทั่วไป ผมไมไดหมายความ

วามาตรฐานของ สตง. ไมดี ผมไมไดหมายความวาคน สตง. ทุจริต ผมไมไดหมายความวาคน สตง. 

ไมใชคนท่ีไมดี เปนคนทีด่ี เขาก็อยากทํางานหนาทีข่องเขาไดอยางเตม็ที่ แตคําถามใหญคือถาภารกจิ

หนาทีห่ลักของ สตง. คือการทําหนาทีต่รวจเงนิแผนดนิ คือการตรวจสอบตามกฎหมายทานยังไม

สามารถทําไดดีได ทานไปทาํอีกภารกิจหนาที่หนึ่งซึ่งสุมเส่ียงตอการถูกมองวาขดัผลประโยชน  15 

เมื่อทานไปสอบบญัชีเขาแลวคําถามคอืทานมีหนาที่ไปตรวจเขาอีกทานจะตรวจเขาไหม ทานจะ

ตรวจเขาเตม็ที่ไหม เหมอืนกับหนวยที่ทานไมไดสอบบญัชีเขา ทานจะใชมาตรฐานเดียวกันไหม 

ในการตรวจเงนิแผนดนิหรือตรวจสอบในมาตรฐานเดียวกันกับหนวยงานที่ทานไมไดสอบบัญชีเขา 

คําถามนี้เปนคาํถามใหญซึ่งผมคิดวาตอบไดยากครบั ถึงตอบวามาตรฐานเดียวกนั ผมก็ไมเชื่อ 

ทานประธานวาเปนจรงิ ผมเรียนวาในมาตรา ๑๐ ของรางพระราชบญัญตัิฉบับนี้เขียนวา 20 

“การตรวจเงินแผนดินตองกระทําดวยความสุจรติ รอบคอบ โปรงใส เที่ยงธรรม กลาหาญ ปราศจาก

อคติ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล” คําถามใหญคือถาทานไปสอบบญัชีเขาแลว ตรวจเงินเขา

ดวย ทานทาํดวยอาการที่ปราศจากอคติและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม ผมคิดวาวญิูชน

คนทั้งหลายก็จะตัง้คําถามเกดิขึน้ทันทวีาส่ิงเหลานี้ที่ทานทําแมทานทําดีมากมายเต็มไปหมด  

ตรวจเงนิดมีาก แตพอมาสอบบัญชเีขานิดเดียว คนกไ็มเชื่อทานอกีตอไป ผมไมตดิใจเรื่องเงิน 25 

ทานประธาน ผมยํ้าอกีทีวาผมคิดวาเรื่องเงินไมใชเรื่องใหญ ทานอาจจะตรวจโดยเรยีกเงินเขา

เล็กนอยไมมากหรอกครับผมรู แตวาหลักการเปนเรื่องสําคัญ และอยากใหคณะกรรมาธิการ 

ชวยพิจารณาประเดน็นีด้วย ผมจึงขอเพ่ิมมาตรา ๕๔/๑ ครับทานประธาน 
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๑๐๗ 

สนช. ๖๒                                                                                 ชรินทรทิพย ๒๘/๒ 

 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานสมชาย  แสวงการ และตามดวย 

ทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ เชิญครบั 5 

   นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานที่เคารพครบั สมชาย  แสวงการ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ พยายามจะไมรบกวนเวลาสภา เพราะวาใชเวลามามาก  

คําอภิปรายของทานอาจารยสมคิดกบัทานนิพัทธาความจริงสอดคลองกนั แลวกค็ําที่ขาดคําวา 

“จากหนวยรับตรวจ” เดี๋ยวจะยุบรวมไปเปนคําแปรญตัติที่ขอสงวนคําแปรญตัตเิชนเดียวกับ 

ทานอาจารยสมคดิและทานนิพัทธาของผมกับครูวัลลภไปรวมกันเลยในมาตรา ๕๔/๑ ผมเสริม 10 

จากอาจารยนดิเดียวครับ เพราะวาทานอาจารยสมคิดไดอธบิายชดัเจนมาก หลักการสําคัญคือ 

เราอยากเหน็องคกรนี้ทําหนาที่ไดรอยเปอรเซ็นตจรงิ ๆ ผมอยากเห็นองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

ที่เราถกูกลาวหา ผมเหน็ใจเขานะครบั บอก อบต. อมทกุบาททุกสตางคบางอะไรตาง ๆ เหลานี ้

แลวเรากไ็มสามารถกระจายความเจรญิ กระจายอาํนาจใหกับทองถิ่นได เพราะวาเรามีปญหา 

หลายประการ เราไมไวใจ แลวก็อาจจะเปนไปไดนักการเมืองทองถิน่ก็ทําผิดทําถูก ทุจริตกม็ี  15 

ซื้อเสียงก็มี ก็จริงครับ ทําไมถูก ผมเหน็ดวยเลยวา สตง. ชวยผมหนอย ชวยไปตรวจใหครบทั้งหมด 

ทีนี้ที่อาจารยสมคดิทานอธบิายถูกเลย พอทานไปทาํเรือ่งสอบบญัชไีมใชหนาทีต่รวจเลยทําให 

คนไมพอ ทําอยางไรก็ไมพอครับ ถาเราตัดเรื่องการสอบบัญชีเสีย ส่ิงที่จะตามมาคอืทานยังเหลือ

กําลังเหมือนท่ีเราบอกวา ถาเราจะปฏิรูปตํารวจใหมีเจาหนาทีต่ํารวจไปดแูลความปลอดภัย 

พ่ีนองประชาชนมาก ๆ กต็องตดัหนาที่บางอยาง ขออภัยท่ีกระทบนะครับ เรื่องที่ไปชวยทาง 20 

ดานอื่นออกเสีย ทนีี้พอมาดตูรงนี้ก็จะเกดิวาพอเราตัดตรงนี้จะไปกระทบเรื่องกองทนุ ซึ่งอยางที ่

ทานอาจารยบอก บางทานบอกรฐัวิสาหกิจบางแหงทานบอกวา ๖ ลานบาท ถาสอบ ผมไมทราบ 

จริง เท็จ การบนิไทยขออนญุาตเอยเลยก็ได ทานมาบอกผมการบินไทยตอนสอบแลวก็บอก 

พอถึงตอนหลัง สตง. ไปสอบ ตอนหลังมากลายเปนโดนโรสรอยส (Rolls Royce) ตกลงใครสอบ  

ใครตรวจ แลวพอตอนหลังออกมากเ็ปนเรื่องอีก  25 

   อีกประการหนึ่งครับ ตลาดหลักทรัพยเขาก็ชีแ้จงมาวาเกิดปญหามาก  

เพราะรฐัวิสาหกิจอยูในตลาดหลักทรัพยท่ีเปนบริษัททัง้หลาย ทานบอกทานถูกสอบบัญชแีลวจาก 

สตง. ทําใหเกิดปญหาบริษัทในตลาดหลักทรัพย กรรมการตลาดหลักทรัพยเขาตองตรวจตาม 
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๑๐๘ 

สนช. ๖๒                                                                                 ชรินทรทิพย ๒๘/๓ 

 

มาตรฐาน เขากต็รวจไมได เขาก็สอบไมได เพราะเขาบอกมีคนสอบเขาแลว อันนี้ทําใหเกดิปญหา 

เรื่องมาตรฐานความโปรงใส เรื่องอะไรทั้งหลาย ก็ขออนญุาตครับ ผมใชเวลานิดเดียว ก็เห็นตาม 

ที่อาจารยสมคิดกับทานนิพัทธา เราตรงกันจะไดไมใหเกดิเรื่องของการขดักนัแหงผลประโยชน 5 

จะไดทําหนาที่ใหเต็มที่ ขอบคุณครับ 

   ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   อาจารยวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครับ  

   นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ พูดคนสุดทายพูดไดคอนขางจะสบาย เหตุที่พูดวาพูดไดสบาย 10 

เพราะวา ๒ ทานแรกเปนขาราชการและอดีตขาราชการ คนเปนอดตีขาราชการพูดไปก็ไมคอยกังวล

เทาไรนัก แตคนที่เปนขาราชการอยูแบบทานอธิการบดอีาจจะหนาว ๆ รอน ๆ เขาพูดกันเชนนัน้วา 

ถาราชการไปแตะ สตง. เมื่อไรหนาว อนันี้ผมพูดแทน แตบังเอิญผมเปนเอกชนผมไมคอยมีผลอะไร

เทาไร ผมคอนขางจะพูดไดตรงไปตรงมา นี่เปนประเดน็ที่ทําใหผมพูดงายวาเราไมใชขาราชการ 

หรืออดีตขาราชการ  15 

   ประการที ่๒ ทําใหผมพูดไดงาย เพราะวาสาระสวนใหญพ่ี ๆ เขากว็าในแง

ประสบการณไปแลว แตผมจะวาในเชงิลักษณะลายลักษณอักษร ลายลักษณอักษรกฎหมายฉบับนี้

ทานควรจะดูควบคูกันไป ๓ มาตราดวยกัน มาตราที ่๑ เถียงไปแลวคือมาตรา ๗ ทีบ่อกใหตัด 

คําวา “หรือ” ออก ในมาตรา ๗ ก็เริม่ตนวาถากรณีผูวาการไปตรวจการใชจายเงินมหีลักฐาน 

อันควรเชื่อไดวา อันนี้คืออํานาจหนาทีแ่ลวท่ีทานตองไปตรวจ นีค่ือมาตรา ๗  20 

  ๒ มาตราตอมากค็ือมาตรา ๕๓ แลวกม็าตรา ๕๔ ถาทานประธานและทานสมาชิก

จะดตูามไปงาย ๆ ผมชอบพูดสั้น ๆ ภาษาชาวบาน มาตรา ๕๓ ก็คือใหผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

มีหนาที่และอํานาจตรวจ ๆ และตรวจ ซึ่งดี เห็นดวย เปนหนาที่ทาน พูดชดัเจน ตรวจเงนิแผนดนิ

ตามนโยบายการตรวจเงนิแผนดนิ ตรวจผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธิภาพในการใชจายเงินของ 

หนวยงานรัฐ อันนี้ โอ.เค. ไมมีใครแปรญัตติ ไมมีใครสงวนความเหน็ เห็นดวยหมด หลักการตรงกนั  25 

มาตรา ๕๔ เปนรายละเอียด มาตรา ๕๓ เปนหลัก มาตรา ๕๔ บอกไปกําหนดแผนการตรวจสอบ

ประจําปเสีย ไปตรวจสอบรายงานการเงินแผนดิน ไปตรวจสอบบัญชทุีนสํารองเงินตราประจําป 

อะไรทัง้หลายท้ังปวงเปนรายละเอียดวาจะไปทาํอะไรบาง ทนีี้พอเราดูไปดมูาเห็นวาจาก 
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๑๐๙ 

สนช. ๖๒                                                                                   ชรินทรทิพย ๒๘/๔ 

 

ประสบการณที่พ่ี ๆ ทั้งหลายโดน รฐัวิสาหกิจโดน ผมไมโดน มปีระเดน็อะไรที่เกี่ยวของ 

กับเรื่องการไปตรวจสอบการเงิน พอพ่ี ๆ เขาแปรญตัตผิมก็นัง่ฟงวาพ่ีเขาแปรญัตตดิวยเหตุผล

ประการใด แลวกไ็ปนั่งคุยกนั ก็พบวาถงึบางออในบางเรื่อง การถึงบางออในบางเรือ่งยืนบนฐาน  5 

๒ ขอดวยกนั  

   ขอที่ ๑ คือกระบวนการถวงดุลอํานาจ ตอนนี้กําลังพูดเรือ่งการถวงดุลอํานาจ 

มากในสังคมไทยตองถวงกนัใหได มาตรา ๕๔/๑ คอืถวงดุลอํานาจ มอียางทีไ่หนตรวจเขาดวยทํา

บัญชดีวย ไมถวง นี่ผมพูดในแงราย แตไมไดวาใคร ไมไดวาทานผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ  

ทานผูวาการตรวจเงินแผนดนิผมเคารพ ถาเราเอาใจหนอย จายเงนิหนอยกต็รวจใหเราด ีขาวร่าํลือ10 

กันมาไมคอยดวีาทานไปอยูท่ีนี่ มโีตะงานด ีๆ พาไปเที่ยวเมืองนอกบางจะตรวจไดดอีะไรอยางนี้ 

อยางนี้จะเปนผลประโยชนทับซอนได ถาเปนอยางที่ผมวา เราเกรงตรงนี ้เราถงึตองการการถวงดุล

วาตองเปนคนอื่นเขาตรวจ ไมใชทานตรวจ แลวทานไปดเูขาในมาตรา ๗ อกีที ------------------------- 

 

           -  ๒๙/๑ 15 



๑๑๐ 

สนช. ๖๒         นิมมดิา  ๒๙/๑ 

 

หลักเราตองการตรงนั้นครับ เราไมตองการใหทานไปทําหนาท่ีแทนหมด ทําเสรจ็แลว 

ทานมาตรวจกแ็หง รบัสตางคเขามาแลวตรวจก็ผาน ถวงดุลตรงไหนครบั ผมจึงงงวากรรมาธิการ

สวนใหญกน็ารักทําไมถึงไมเห็นใจเรา ไมเขาใจเรา มาตรา ๕๓  มาตรา ๕๔ เราเหน็ดวยกับทาน  5 

มาตรา ๕๔/๑ ใสใหดแีท ๆ ทานกลับไมเอา ผมก็ไมเขาใจ ตรรกะชัด ๆ เลยถวงดุลกัน ผมไมใช 

ราชการ ผมยังเขาใจ ผมยังตองการแบบนี้เลย นับประสาอะไรกับทองถิน่ นับประสาอะไรกับ 

ราชการ นับประสาอะไรกับรัฐวิสาหกิจ 

  ประเดน็ที่ ๒ คือเรื่องสตางค ผมไมรู ไมมตีวัเลข เรียกเกบ็เขาเทาไร แลวขึ้น 

ทุก ๆ ปหรือเปลา หรือวาเปนไปตามขนาดขององคกร ผมไมรู แตผมรูวามีการเกบ็สตางค  10 

คนสังคมไทยสนใจมากวาทําหนาที่เรื่องการเงนิ แตเก็บเงินเขาแปลก ตอบยากเหมอืนกัน 

แลวกท็านถอยออกจากเรื่องการเงินเถอะ ถอยหางเรื่องการเงินเทาไรก็ตรวจสอบเรือ่งการเงนิ 

งายขึ้นเทานัน้มิใชหรือ ทําไมเอาตัวเองไปพันกบัเรื่องการเงิน แลวจะไปตรวจสอบการเงนิเขาได

อยางไร มือซายรบัเงนิ มือขวาพูดเรื่องเงินไมไดหรอก คนจะไปตรวจจะตองสะอาด สมารท  

(smart) โปรงใส อยาไปยุงกบัเขา ตรวจสอบเขาอีกที หลักตรงนี้ท่ีเราแปรญตัติมาตรา ๕๔/๑  15 

ทานประธานคณะกรรมาธกิารที่เคารพครบั หารือยอมเราเถอะครับ อยาโหวต (vote) เลย 

ขอบคุณทานประธานครบั  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญกรรมาธิการครบั  

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธานครบั 20 

ทานสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติทุกทาน ผม ธิติพันธุ  เชื้อบญุชัย เปนกรรมาธิการ แลวก็จะ 

ขออนญุาตตอบคําอภิปรายของทานสมาชิกผูทรงเกียรตทุิกทานครับ คือในเบื้องตนนั้นผมคิดวา

อยากจะทําความเขาใจกอนวาคําวา “สอบบัญชี” ไมมีอยูในรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ 

ฉบับนี้ นอกเหนอืจากคาํวา “คาสอบบญัชี” เทานั้นเองหรือเปลา ความจริงนั้นในเรือ่งสอบบญัช ี

ถาหากจะใชคาํหรอืภาษาที่ใชในทางธุรกิจนั้นซึ่งก็จะลักษณะแบบเดียวกนั ก็คือเปนเรื่องของ 25 

การตรวจสอบรายงานการเงนิ เพราะฉะนัน้อํานาจหนาที่ของ สตง. กค็รอบคลุมไปถึงเรือ่งเกี่ยวกบั 

การสอบบัญช ีแลวนี่เปนส่ิงที่บัญญตัิอยูในมาตรา ๔ ในคํานิยามของคําวา “ตรวจสอบ”  

หรือ “ตรวจสอบเงินแผนดนิ” เพราะฉะนั้นในสวนของการสอบบัญชนีั้นเปนหวัใจหนึ่งของหนาท่ี 
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และอํานาจของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ขอใหทุกทานไดกรุณาเปดดูทีม่าตรา ๕๔  

โดยเฉพาะอยางย่ิงมาตรา ๕๔ (๒) ซึง่พูดถงึเรือ่งผูวาการมีหนาท่ีและอํานาจในการตรวจสอบ

รายงานการเงนิแผนดนิประจําปงบประมาณ และแสดงความเหน็วาเปนไปตามกฎหมายและตาม5 

ความจริงหรือไม อยางไร การตรวจสอบรายงานการเงนิแผนดนิประจําปนั้น จรงิ ๆ แลวกค็ือเปน

การสอบบัญชขีองประเทศนัน่เอง โดยหลักทุกทาน บางทานที่ไดอยูในภาคธุรกิจก็คงจะทราบวา

เวลาที่จะตรวจสอบบัญชีหรอืสอบรายงานการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย 

แลวมบีริษัทลูกตาง ๆ เวลาที่จะตรวจสอบบริษัทใหญซึง่เปนบริษัททีม่ีบริษัทลูกนัน้จะตองเอาผล

ประกอบการ จะตองเอาฐานะการเงนิซึ่งปรากฏอยูในรายงานการเงิน ซึง่ประกอบไปดวยงบดุลและ10 

งบกําไรขาดทุนประกอบเขาไปดวยถงึจะสามารถที่จะตรวจสอบรายงานการเงนิของบริษัทใหญได 

เชนเดียวกนัครับ ถาจะตรวจสอบรายงานการเงินแผนดนิประจําปงบประมาณ ซึ่งหมายถึงวา 

การรวบรวมเอาผลการดําเนนิงานหรอืการกระทําตามหนาที่ตาง ๆ ราชการตาง ๆ ของแตละ

หนวยงานนั้นเพื่อรวมเปนรายงานการเงนิของแผนดินไดจะตองดถูึงรายงานการเงนิของหนวย

ราชการของสวนราชการและรวมถึงรัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่น ๆ ตาง ๆ ทั้งหลาย เพ่ือที่จะรวบรวบ15 

ยอดแลวไปเปนรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ ตรงนี้ละครับทีทํ่าให กรธ. เวลาที่จัดทาํ 

คํานิยามคําวา “ตรวจเงนิแผนดนิ” ถึงรวมถึงการตรวจสอบรายงานการเงิน เพราะฉะนั้นไมวา 

ในกฎหมายอืน่จะกําหนดใหอํานาจหรือหนาที่แก สตง. ในการเขาไปสอบบญัชีหรือไม หลักโดยผล

ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนัน้จะทําให สตง. มีหนาทีแ่ละอํานาจเขาไปตรวจสอบ

รายงานการเงนิของทุกองคกรท่ีใชเงนิแผนดนิ อยางไรกต็ามส่ิงที่ กรธ. ไดพิจารณาดนูั้นกค็ือวา  20 

การตรวจสอบงบการเงนิหรอืรายงานการเงนิของหนวยงานที่เปนราชการ ซึ่งไมมีรายไดเปนของ

ตนเองนัน้ ถาจะเรียกคาตรวจสอบหนวยงานหรือสวนราชการนั้นกต็องไปตั้งงบประมาณจากแผนดิน

ในการที่จะไปจายเปนคาตรวจสอบรายงานการเงนิของตน ก็เทากับเปนการเอาอัฐยายซื้อขนมยาย 

ดังนัน้ กรธ. ในขณะที่จัดทํารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้จึงเขียนยกเวนไวชัดเจน

วาไมใหเรียกเก็บเงนิคาสอบบัญชีจากองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ เหลานั้นนั่นเปนประเด็นที ่๑  25 

ที่ผมอยากจะเรียนวาสอบบญัชีกับตรวจสอบรายงานการเงินนั้นคือเรื่องเดียวกัน 
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  ประเดน็ที่ ๒ ที่มีการพูดถึงเรื่องการสอบบัญช ีเรียกคาสอบบัญชีแลวจะเปน 

การขดักนัของผลประโยชนหรือไม ถาจะพูดถึงเรื่องการเรียกคาสอบบญัชี บริษัทเอกชนทุกแหง 

ที่มีการสอบบญัชีโดยผูสอบบัญชตีางกต็องเสียคาสอบบญัชีใหกบัผูสอบบญัชีทัง้ส้ิน ลักษณะอยางนั้น 5 

ผูสอบบัญชีหลายแหงก็ปฏิบตัิตามมาตรฐานจริยธรรมของตนเอง ถาทานไดมโีอกาสดหูรืออาน 

รายงานการเงนิของบริษัทหลาย ๆ บริษัทก็จะพบวา ผูสอบบัญชีหลายแหงไดแสดงความเห็นวา 

ไมขอแสดงความเหน็ แลวพูดถึงเหตุผลในการที่ไมแสดงความเหน็เปนอยางไร ซึง่รวมตลอดไป 

จนถึงเรื่องอาจจะมีการทุจรติในองคกรนั้น อาจจะมีการทําอะไรที่ผิดระเบียบตาง ๆ เหลานัน้  

ส่ิงตาง ๆ เหลานีค้าสอบบัญชีไมไดเปนตัวในการที่จะทําใหเขาหนวงหรือบดิเบือนการสอบบญัชี 10 

ของเขา ซึ่งในประเดน็นี้ผมกค็ิดวา สตง. เองก็นาจะยึดถอืเปนหลักอยางเดียวกนั นอกจากนัน้ 

ถาสมมตุิคดิวาเอาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรบัเงนิแลวจะทําใหเกดิการขดักันแหงผลประโยชนนั้น 

ความจริงกม็ีหลายหนวยงานที่ไดมีการเรียกเกบ็เงนิ แตการเรียกเกบ็เงนิตาง ๆ เหลานั้น 

ไมใชเปนการเรียกเก็บเงินเขาสูคนท่ีปฏิบัตหินาท่ีโดยตรง แตเปนการเรียกเก็บเงินเขาสูองคกร 

ตัวอยางอยางหนึง่ เชน การเรียกเกบ็คาฤชาธรรมเนียมศาลในการฟองรองคดีแพงตอศาล 15 

ก็มีการเรียกเก็บเงิน แตวาเงนิคาฤชาธรรมเนียมตาง ๆ เหลานัน้ไมไดเขาพกเขาหอผูพิพากษา 

หรือตุลาการแตอยางไร แตไปเขาเปนรายไดของแผนดินตาง ๆ เหลานั้น สตง. เชนเดียวกนัผมคดิวา 

ไมตาง คือการเรียกเก็บคาสอบบัญชีตาง ๆ เหลานัน้เปนการเรียกเกบ็คาสอบบญัชีเขาองคกร  

คือเขาสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ ไมใชเปนการเขาพกเขาหอผูตรวจสอบแตละรายแตละคน

อยางไร และขณะเดียวกนัในการกําหนดคาสอบบญัชีนัน้ก็กําหนดใหคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ20 

เปนคนที่กําหนด และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกจ็ะเปนคนทีก่ํากบัการเรียกเก็บคาสอบบญัชี

ของ สตง. ตาง ๆ เหลานั้นดวยเชนกัน ส่ิงตาง ๆ ในเรื่องของการใชบุคลากรไปในการสอบบญัชี อันนี้ 

ก็เปนเหตุผลหนึ่งที่ผมคดิวาอยากจะเรียนวา ----------------------------------------------------------------- 
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เนื่องจากบุคลากรอาจจะไมเพียงพอในการท่ีไปตรวจสอบอะไรตออะไรทุกอยาง เฉพาะในสวน 

ของการสอบบัญช ีผมเขาใจวาก็จะมีการกําหนดจํานวนบุคลากรจํานวนหนึง่ใหเขามาทําหนาที ่

หรือปฏิบัตหินาทีเ่รื่องการตรวจสอบรายงานการเงิน แลวก็จะมีการจางบคุลากรภายนอกเพ่ิมเขามา 5 

เพ่ือเสริมในเรื่องการสอบบญัชีและในเรือ่งของการตรวจสอบรายงานอยางอื่น ซึง่ผมคิดวา 

การตรวจสอบบญัชตีาง ๆ เหลานัน้ แลวก็มีการเรียกคาสอบบัญชีก็เพ่ือเสริมงบประมาณแผนดนิ 

ที่รัฐไดจัดสรรให จากการทีไ่ดสอบถามฝายสํานักงานตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) นัน้ กพ็บวา 

ในแตละปรัฐไมจัดสรรเงินงบประมาณใหเพียงพอกับการปฏิบัตหินาที่ของ สตง. และจริง ๆ  

เงินคาสอบบัญชกี็เปนสวนหนึ่งในการที่ สตง. นาํมาใชจายเพ่ิมเตมิเพ่ือที่จะใชจางบคุลากรเพ่ิมเตมิ10 

ในการทําหนาท่ีของ สตง. ซึง่อาจจะไมใชเพียงเฉพาะสําหรับการสอบบญัชีอยางเดียวเทานั้น แตวา

เพ่ือเปนกจิการอยางอืน่ดวย อันนี้ก็เปนประเด็นที่ผมคดิวาอยากจะขออนญุาตชี้แจงในขณะนี้ 

ขอบคุณมากครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชิญทานผูวาการครับ 15 

  นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ขอบคุณทานประธาน  

กราบเรียนทานประธานที่เคารพ เรื่องของคาสอบบญัชีกับการสอบบญัชีนัน้ ตองขอเรียนวา 

ในชั้นพิจารณาก็ไดมีการอธบิายเหตุผลอยูหลายประการ 

  ประการหนึ่งก็คือ ในงานตรวจสอบการเงินแผนดินนั้น จุดเริม่ตนของการตรวจเงิน

แผนดินของไทยเรานั้นเริ่มตนก็คือจากการตรวจสอบบญัชีการเงนิเปนหลัก แลวกม็วีิวฒันาการ20 

เรื่อยมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ตัง้ออดิเตอร ออฟฟศ (auditor office) ขึ้นมา จนกระทัง่พัฒนา 

เปนกรมตรวจเงนิแผนดนิในสมัยในหลวงรัชกาลที่ ๖ แลวก็ถงึปจจุบนั แลวปจจุบนันีเ้ราก็ยึดถือ 

พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ วา การควบคมุและตรวจสอบเงนิแผนดนิเปนสิ่งสําคญั 

และจําเปน เพราะเงนิแผนดนินั้นคือเงินของประชาชนทัง้ชาต ินีค่ือสวนหนึ่งของ 

องคพระบรมราโชวาทที่ไดรบัพระราชทานมา พรอม ๆ กับการเกดิขึน้ของพระราชบัญญตัิประกอบ25 

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนส่ิงที่ สตง. เราตระหนัก เพราะฉะนัน้ใน

การใชจายเงินของแผนดินในหลาย ๆ หนวยงานทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชจายเงินแผนดิน 

โดยเฉพาะรฐัวิสาหกิจซึ่งเปนหนวยงานที่ทํากําไร มีผูถือหุนหรือรฐัจะเปนผูถือหุนดวย มีภาคเอกชน

ถือหุนดวย แลวผูบริหาร 
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เหลานัน้ถาเขาไมจาง สตง. สอบบัญชี หรือไมให สตง. เปนผูสอบบัญช ีเขากต็องไปจางเอกชน  

เพราะเอกชนคงไมทําใหเขาฟรี (free) อันนีก้็คือสวนหนึง่ของการสะทอนคาใชจายทีเ่ปนจรงิ  

การตรวจเงนิแผนดนิที่ตรวจสอบหนวยงานของรฐัไมไดกอใหเกดิประโยชนทับซอนใด ๆ ทั้งส้ิน 5 

แมวาจะเปนคาตอบแทนที่เราเรียกวา คาสอบบญัชี เพราะคาสอบบญัชีมวีิวฒันาการตั้งแตแรกวา 

ใหมีการไปตกลงกับคลัง แลวก็ไมตองนําสงคลัง แลวก็ใชจายไดเฉพาะไปจางลูกจางสมทบมา 

เพ่ือจะชวยแบงเบางบประมาณ เปนความรับผิดชอบท่ีหนวยงานรฐัวิสาหกิจเหลานั้นตองม ี

ความรับผิดชอบ ถาเขาไมให สตง. สอบ เขาก็ตองไปเสียเงินใหเอกชน แลวเสียเงินนี้เขาคิดเปน

เงินเดือนของเจาหนาทีข่องเขาซึง่แพงกวาราชการ ราชการปรญิญาตรีเราเพ่ิงจะได  10 

๑๐,๐๐๐ กวาบาทไปเมื่อเรว็ ๆ นีเ้องนะครับ เสร็จแลวเวลาปรึกษา สตง. ไมเคยมกีารคดิคาปรึกษา

เลย ไมไดจดเปนนาที กดเวลา เดี๋ยวอยาเพ่ิงพูด อะไรอยางนี้ ไมม ีอนันี้กค็ือบริการที่เราตองให 

อยูแลว 

  ทีนี้ในเรือ่งของการสอบบัญชีนี้นะครบั เมื่อเปนววิฒันาการเรากแ็บงแยกการทํา

กิจกรรมตรวจสอบในหลายลักษณะอยางนี้ คือมีกลุมหนึ่งทีดู่แลในเรื่องตรวจสอบบญัชีและการเงนิ 15 

คือบัญชกีับการเงินไมสามารถแยกออกจากกนัได ถาเราจะตรวจแตการลงบญัชีแลวเราไมตรวจ

ใบสําคัญ แลวเราจะเชือ่ไดอยางไร เพราะฉะนัน้ใบสําคญักับบัญชตีองดูคูกัน แตสุดทายหลังจากสอบ

บัญช ีส่ิงท่ีตามมาสําหรับรฐัวิสาหกิจก็คือตรวจสอบรายงานการเงินของเขา ซึ่งเปนงบที่เขาทาํขึน้มา  

หลายรัฐวิสาหกิจฉลาดทํามากครบั จางบุคลากรไวมาก แตเวลาจะทํางบสง สตง. กลัววาผิด กลัววา

ถูกทักทวง คือจรงิ ๆ ไมตองกลัวนะครบั เราตรวจเจอเราก็ใหคําแนะนาํอยูแลว แตนี่ไปเสียเวลา  20 

ไปจางเอกชนมาทาํงบแลวสง สตง. ตรงนี้ก็ทาํใหสังคมสับสน คิดวาให สตง. ตรวจแลวทําไมยังตอง

ไปเสียคาสอบบญัชี อันนั้นเขาไมเรียกคาสอบบัญช ีเขาเรียกคาจางทําบญัชีครับทาน ส่ิงเหลานี ้สตง. 

ก็ติงไปวาไมนาจะมีความจําเปน แตถาคุณยังบริหารอยางนี้ก็สะทอนถึงประสิทธิภาพในทางบรหิาร 

ซึ่ง สตง. เขาอาจจะตั้งขอสังเกตประกอบงบไปวาลักษณะใชจายอยางไร ไมเหมาะสมอยางไร อนันี้

เปนส่ิงหนึง่ที่นอกเหนือจากผูสอบบัญชีโดยทั่วไปที่เขาอาจจะมีความเกรงใจ ตรงขามกับที่ สตง.  25 

เลยครับ เรารับคาสอบบัญชขีองเขา แตเรามาจางลูกจาง แลวก็ใชอยางอื่นไดอกีไหม ก็ใชในการ

พัฒนาลูกจาง บุคลากร ขาราชการดวย ทานทราบไหมครับวา สตง. ปนี้เราไดรบังบประมาณเทาที่

ผมไดฟงมาตัวเลขนีง่บประมาณในการฝกอบรมบคุลากรมีใหทาง สตง. ประมาณลานกวาบาท 
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๑๑๕ 

สนช. ๖๒         จันทรตรี  ๓๐/๓ 

 

เองประมาณนี้ สวนที่เหลือเขาบอกวาอยางไร เขาบอกคณุก็มีงบคาสอบบัญชี คุณไปใชตรงโนนได  

ก็ไมเปนไรครับ ถาเราไมมีคาสอบบญัชี เรากค็งไมสามารถจะพัฒนาบุคลากรไดดีขนาดนี ้เพราะวา

การตรวจสอบบญัชนีั้นเปนมาตรฐานสากล แลวกถ็ือโอกาสเรียนเลยวาที่ใหมัน่ใจวาการเรียกคาสอบ5 

บัญชีของ สตง. นัน้ไมกอใหเกิดในเรื่องประโยชนทบัซอนใด ๆ ครบั ปฏิญญาสากลวาดวยการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ ซึ่งกอนที่ผมจะรบัราชการก็มีแลวครับ ผมรับราชการท่ี สตง. มา ๔๐ ปแลว 

นะครับ  

  หมวด ๒๓ วาดวยรัฐวิสาหกจิเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 

ที่รัฐมีสวนเกี่ยวของ การขยายกิจการดานเศรษฐกิจของภาครัฐมกัจะอยูในรูปของรัฐวิสาหกิจ  10 

ตั้งตามกฎหมายธุรกิจเอกชนหรอืวิสาหกิจ วิสาหกิจเหลานี้ควรไดรับการตรวจสอบจาก 

สถาบนัการตรวจเงินแผนดนิเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงถารัฐบาลเขาไปมีสวนเกี่ยวของ 

ในรัฐวิสาหกิจเหลานัน้อยางมาก เชน เปนผูถือหุนรายใหญหรือมเีสียงขางมากในการบรหิาร  

ส่ิงเหลานี้ทางสากล สตง. จําเปนตองเขาไปตรวจ แตตรวจนอกจากตรวจในเรือ่งบญัชีการเงิน 

ยังตรวจในเชงิบรหิารดวย อนันี้ก็อยูในปฏิญญาสากลของนิมา ซึง่ทางสถาบนัการตรวจเงนิแผนดนิ15 

นานาชาต ิรวมทัง้ประเทศไทยซึ่งอยูในยูเอน็ (UN : United Nation) ก็ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานนี้  

โดยเฉพาะอยางย่ิงขาราชการที่ไปตรวจนัน้ เราไมไดใหแตลูกจางไปตรวจ เราตองมีขาราชการ 

ที่มีความเชี่ยวชาญไปรวมในการปฏิบตัิการ แลวก็แนะนาํ ควบคมุการตรวจสอบ คนเหลานีท้ี่จะเปน

คนรบัผิดชอบงบ เขาเปนขาราชการนะครบั ไมใชเปนลูกจางเอกชน ที่จะถูกไลออก  

ย่ืนซองขาวเมื่อไรก็ไปได ถาทําผิดนอกจากจะผิดในวนิัยขาราชการ ผิดในเรื่องจรรยาบรรณ 20 

แลว ยังตองรบัผิดในฐานะเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาอกีดวย อนันี้ย่ิงทําใหเราตอง

มั่นใจวา หนวยงานทีต่รวจเงินแผนดินนั้นเปนหนวยงานที่สามารถจะปกปอง ดูแล รกัษาประโยชน

ของเงินแผนดิน ดงัองคพระบรมราโชวาททีว่า การควบคุมและตรวจสอบเงนิแผนดนิเปนส่ิงสําคัญ

และจําเปน เพราะเงนิแผนดนินั้นคือเงินของประชาชนทัง้ชาต ิผูทํางานนี้ตองตระหนกัแนแกใจ 

อยูเปนนิจที่จะปฏิบัตหินาท่ีในความรับผิดชอบของตนดวยความอตุสาหะ พยายาม ดวยความ25 

ซื่อสัตยสุจริต ดวยความละเอียดถีถ่วน เพ่ือไมใหเกิดความพล้ังพลาดเสียหาย และใหมั่นใจไดวา 

การใชจายเงินของแผนดินเปนไปโดยบริสุทธิแ์ละบงัเกดิผลประโยชนเต็มเม็ดเต็มหนวย  

ขอบพระคุณครับ 
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๑๑๖ 

สนช. ๖๒         จันทรตรี  ๓๐/๔ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ครบั เมือ่สักครูนี ้

ผมฟงทานสมชาย  แสวงการ ไมถนดัใหใชถอยคําเพ่ือใหมีคําวา “จากหนวยรับตรวจ” ใชไหมครับ  5 

คือของทานกับทานสมชาย  แสวงการ ไมมคีําวา “จาก” จะไดถามไปทีเดียวเลยครบั เพราะสาระ 

อยางเดียวกนั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   คือคณะผมพรอมจะไปใชถอยคําเดียวกับของ 

ทานสมคดิ  เลิศไพฑูรย ครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอบคุณครบั ปดการอภิปรายนะครับ  

   

          -  ๓๑/๑ 
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๑๑๗ 

สนช. ๖๒          จิตตมิา  ๓๑/๑ 

 

  ตอไปจะเปนการถามมติ กอนถามมติผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนครับ  

เชิญทานสมาชกิแสดงตน ตรวจสอบองคประชุมกอนท่ีจะมีการลงมติ แสดงตนทุกทานแลว ขอทราบ

องคประชมุครบั 5 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๒๐๒ คน)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๒ คน ครบองคประชมุ

ครับ  

  ตอไปจะเปนการถามมตใินมาตรา ๕๔/๑ ซึ่งรางเดิม ไมมี มีทานสมาชิก  10 

จํานวน ๔ ทาน ขอสงวนคําแปรญัตติเพ่ิมความเปนมาตรา ๕๔/๑ โดยใชถอยคําของ 

ทานอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย นะครับ ผมก็จะถามมติวา ถาที่ประชุมมีมตเิหน็ดวยกับ

คณะกรรมาธิการคือคงไวตามรางเดิม ใหทานกดปุม เหน็ดวย แตถาทานเหน็ดวยกบัการแกไขของ

ทานสมาชิกท้ัง ๔ ทาน ใหทานกดปุม ไมเหน็ดวย เขาใจไหมครับ ถาเหน็ควรใหคงไวรางเดิมคอืไมมี

มาตรานี้ใหทานกดปุม เหน็ดวย แตถาทานเห็นดวยกับการใหเพ่ิมเปนมาตรา ๕๔/๑ ใหทานกดปุม 15 

ไมเห็นดวย ขอเชญิลงมตไิดเลย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๖๐ คะแนน  ไมเหน็ดวย ๑๓๗ คะแนน)  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :  จํานวนผูเขาประชุม ๒๐๓ เห็นดวย ๖๐  

ไมเห็นดวย ๑๓๗ งดออกเสียง ๕ ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิหน็ดวยกบั 20 

การเพ่ิม มาตรา ๕๔/๑ ตามที่ทานสมาชิก ๔ ทาน สงวนคําแปรญตัติไว ทานอาจารยวัลลภ   

ตังคณานุรกัษ เชิญครับ  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธาน บงัเอิญชวงนั้นตอนที่จะผาน 

มาตรา ๓๒ เขาใจวาทานสมชาย  แสวงการ ไดขอไวแลว มาตรานี้เปนอยางไร ตองกลับไปแก 

มาตราใหรบักนั ถาผมจําไมผิดนะครบั ขอบคุณทานประธานครบั  25 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ  
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๑๑๘ 

สนช. ๖๒          จิตตมิา  ๓๑/๒ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานครบั สมชาย  แสวงการ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขออนุญาตทานประธานเสนอเปน ๒ ทางเลือก คอือภิปราย 

ควบคูกันไปกบัมาตรา ๕๔/๑ แลวก็ทางที่ ๒ คอืขอแกไขมาตรา ๕๔ ถาทางฝายผูสงวนคําแปรญัตติ5 

ชนะก็จะขอกลับไปแกไขขอความในมาตรา ๓๒ ใหสอดคลอง อนันีก้็ขออนุญาตทานประธานไวแลว 

อันนี้กเ็ปนการแกไขถอยคําครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ครับ  

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ทานประธานครบั นอกจากมาตรา ๓๒ 10 

ที่ขอแกไขตามมาตรา ๕๔/๑ ยังมมีาตรา ๗๘ (๒) ดวย แตยังไมถึงการพิจารณา แตวาขอความ 

กรุณาโนตไวนดิหนึ่งวาตองไปแกในมาตรา ๗๘ (๒) ดวยครับ  

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   บนัทึกไวกอนนะครับ เชญิเลขาธิการตอครับ 

  นายสุรัตน  หวังตอลาภ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีแทนเลขาธิการ15 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖  

ไมมีการแกไข มีสมาชิกสงวนคําแปรญัตตขิอเพ่ิมมาตรา ๕๖/๑ ขึน้ใหม” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๖/๑ รางเดิมไมม ีทานอาจารยสมคดิ  

เลิศไพฑูรย ขอสงวนคาํแปรญัตติเพ่ิมเปนมาตรา ๕๖/๑ ขึ้นมาใหม เชิญทานอาจารยสมคิด   20 

เลิศไพฑูรย ครับ  

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ทานประธานที่เคารพครับ มาตรานี้เปน

มาตราที่พูดกนัมานานในที่ประชุมของ สนช. นีว้าในการตรวจเงนิแผนดนิของ สตง. ไปกระทบกบั

การทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะเรือ่งอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น  

ในการไปตรวจเงนิของ สตง.  สตง. ก็ไปตรวจตามปกต ิซึ่งเปนอํานาจหนาทีต่ามปกติของ สตง.  25 

แตวามปีญหาไปถกเถียงกันเรื่องอํานาจหนาท่ีวาอาํนาจหนาทีน่ี้เปนของทองถิ่นหรือไมใชของ 

ทองถิน่ ซึ่งเปนประเด็นกอนที่จะตองไปตรวจเงินแผนดิน ก็ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา  

มาตรา ๕๖/๑ นี้ผมก็แปรญตัตติามที ่สนช. เราเคยรับรองความเห็นรายงานการประชุม 

ที่คณะกรรมาธิการการเมอืง ที่มีครูหยุยเปนอนุกรรมาธกิารไดทําเสนอความเหน็ไวแลว โดยสรุป 

ก็คือวาผมอยากใหมขีอยุต ิมีหนวยงานที่ทําเรื่องขอยุตวิาถามีความขัดแยงกนัเรือ่งอํานาจหนาท่ีวา 30 



๑๑๙ 

สนช. ๖๒          จิตตมิา  ๓๑/๓ 

 

เรื่องนี้เปนอํานาจหนาท่ีของทองถิน่หรอืไมหรือไมใช กินเจใชไหม เลนกีฬา เชิญหนวยงานเทศบาล

ตางประเทศมาเลนถือวาอยูในขอบเขตไหม เรื่องการฉีดยาปองกันพิษสุนัขบาเปนไหม  

เรื่องพวกนี้ควรจะมหีนวยงานท่ีทําหนาที่ในการชี้ขาด ในรางฉบับนี้ก็เขียนในทาํนองวาถาเปน5 

กฤษฎีกา ถาเปนองคกร คอืกระทรวงมหาดไทย ถาเปนกรรมการกระจายอํานาจที่เขาชี้มาแลวเรา

นาจะดําเนินการไปตามนั้นหรือไม ผมขออนุญาตทานประธานวาเนื่องจากตอนที่ผมแปรญัตติไว 

ทางคณะกรรมาธิการยังไมไดหารือกนัและไมไดคุยกนั ถาทานกรรมาธกิารเห็นวาเรื่องนี้มีอยู 

ในมาตราใดมาตราหนึ่ง ซึ่งสามารถแกปญหาเรื่องนี้ไดแลวผมกไ็มติดใจครับ ทานประธานขออนุญาต

ใหกรรมาธกิารชวยชีแ้จงเทานั้นเองครับ  10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิกรรมาธิการครบั  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ กระผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการวิสามัญครบั คือในกรณีท่ี 

ทานอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ไดแปรญตัตขิอเพ่ิมในมาตรา ๕๖/๑ ขออนุญาตทีเ่อยนามนะครับ  15 

เนื่องจากเปนเรื่องของการเขาทําหนาทีข่องเจาหนาทีข่อง สตง. ในการเขา 

ตรวจเงนิแผนดนิแลว ในการดําเนินการนั้นไปตรวจตามหลักเกณฑมาตรฐานในการตรวจของตัว 

โดยไมไดรับฟงขอมูลหรือไมไดพิจารณาดขูอมูลอืน่ประกอบเทาที่ควรหรือไมรอบคอบ หรือกรณีที่ 

คือไปตรวจแลวในแตละที่น้ันแตกตางกันจนทําใหหนวยรับตรวจโดยเฉพาะที่ทานอาจารยสมคดิ  

เลิศไพฑูรย ยกขึ้นมาคือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีอยูมากในการบริการสาธารณะในพ้ืนที่เกดิ20 

ความไมมั่นใจในการปฏิบตัหินาที ่แนวทางท่ีผานมาก็เลยมีการแกไขทางบรหิารโดยมีการหารอื

รวมกันระหวางตวั กบักระทรวงมหาดไทยในฐานะผูกํากบัดแูล ในคณะกรรมการกระจายอํานาจ 

เปนผูกาํหนดในเรื่องของการถายโอนภารกิจ รวมไปถึงหารือไปยังหนวยงานอื่นที่สามารถให

ความเหน็ไดตามกฎหมาย เชน สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหนวยงานอืน่ที่มีอํานาจหนาที่

ในลักษณะดังกลาว ก็เปนทางแกไขในทางบริหารอยางหนึ่ง แตในความเหน็ลักษณะนั้นก็เปนทาง25 

บริหารจะไปคงไปกาวลวงของการปฏิบตัิหนาที่ในการดาํเนินการตรวจเงินแผนดินของผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิตามรฐัธรรมนูญคงเปนไปไมได เพราะวาเปนกรณีบอกวาตองใหเปนขอที่ยุติและให

ผูวาการตองลงมาส่ังการหรอืดําเนินการตามนั้น ก็กลายเปนเรื่องของการท่ีเขาไปมขีอกําหนดหนึง่ 

ที่จะไปทาํใหขาดความเปนอสิระในการตรวจเงนิ 

สนช. ๖๒          จิตตมิา  ๓๑/๔ 30 



๑๒๐ 

 

แผนดินไปได แตอยางไรกด็ใีนปญหาที่เกดิขึน้ลักษณะนีใ้นรางฉบับนี้กม็ีการวางมาตรการในการที่จะ

แกไขเพ่ือมิใหเกดิลักษณะดงักลาวขึ้นอีก หรือเพ่ือใหเกดิความรอบคอบในการดําเนนิการระหวาง

ผูตรวจคือทาง สตง. หรอืผูวาการตรวจเงนิแผนดนิกบัหนวยรบัตรวจตาง ๆ โดยทั้งหนวยรับตรวจ 

ทุกประเภทไมวาจะเปนสวนราชการ รฐัวิสาหกจิหรอืองคกรปกครองทองถิ่น ซึง่ประสบปญหา 5 

อยูในขณะนี้ กค็ือจะมีมาตรการตั้งแตมาตรการในเรือ่งของการกําหนดนโยบายและหลักเกณฑ 

การตรวจสอบในการตรวจเงินแผนดินนั้น ------------------------------------------------------------------ 

 

          - ๓๒/๑ 

          10 

 



๑๒๑ 

สนช. ๖๒                นุชณิชา  ๓๒/๑ 

 

ซึ่งเปนหนาทีข่องคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิในมาตรา ๒๗ ที่จะตองมีการรบัฟงความคิดเหน็

ของหนวยรับตรวจ กค็ือในฐานะองคกรทองถิ่นก็เปนหนวยรับตรวจประเภทหนึ่งใหมีการรับฟงวา

หลักเกณฑหรือนโยบายในการตรวจเงินแผนดินนั้นเปนอยางไร มหีลักเกณฑการตรวจสอบอยางไร 5 

เพ่ือจะใหหนวยรับตรวจนั้นไดรบัทราบแลวกม็ีขอเสนอแนะหรอืขอคิดเห็นใหสามารถท่ีจะ

ดําเนินการหรือรวมกันระหวางผูรับตรวจกบัผูตรวจไดอยางมีสมานฉันท แลวเกดิการหารือกันอยาง

กัลยาณมิตร เพ่ือไมใหเกิดปญหาที่ผานมา แลวก็ยังมีมาตรการในเรื่องของมาตรา ๒๙ ที่จากกรณี 

ถาหนวยรบัตรวจเหน็วาการกําหนดลักษณะหลักเกณฑการตรวจเงินแผนดินหรือมาตรฐาน 

การตรวจเงนิแผนดนินัน้อาจจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาทีข่องหนวยรับตรวจก็สามารถที่จะ10 

ขอใหทบทวนหรือมีการใหพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือจะใหเกดิความรอบคอบได แลวมีการ 

ที่จะตองรับฟงขอมูลระหวางกัน รวมไปถึงในเรื่องของกรณีถาผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือ

เจาหนาที่สํานักงานที่รบัมอบหมายไปตรวจแลวไมปฏิบตัิตามหลักเกณฑมาตรฐานทีม่ีการหารอื 

รวมกัน มีการรับฟงกันก็สามารถที่จะรองไปยัง คตง. เพ่ือใหตัดสินได ประกอบกับเพ่ือแกไขในทาง

บริหารเพื่อใหเกิดความมัน่ใจระหวางผูตรวจกบัหนวยรบัตรวจ ในมาตรา ๕๖ ก็จะวางหลักเกณฑ 15 

หรือแนวทางวาในกรณีทีห่นวยรับตรวจนัน้ มปีญหาในเรือ่งวาการปฏิบัตนิั้นสามารถปฏิบัตไิดหรือไม 

หรือการดําเนินการลักษณะนั้นมขีออุปสรรคอยางไรที่จะเปนปญหากบัการตรวจเงนิแผนดนิหรือ 

การปฏิบตัิใหการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑ กส็ามารถสอบถามมายังผูวาการในการที่จะ 

ขอขอแนะนําหรอืขอหารือในการดําเนินการลักษณะดังกลาวได แลวก็กาํหนดไววาถาหนวยรบัตรวจ 

ปฏิบัตติามขอหารือของผูวาการแลวกถ็ือวาเปนการกระทําท่ีเปนไปโดยชอบในเรื่องของการ20 

ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ โดยรวมไปถงึในเรื่องของในหมวดเรื่องของการตรวจเงนิแผนดนิที่จะมี 

การตรวจในเรื่องของ ๑. กค็อืในเรื่องของการตรวจวามีการปฏิบตัิตามหลักเกณฑกฎหมายหรือ

กฎเกณฑในเรื่องของการใชจายเงินแผนดินหรือไมทีป่รากฏในมาตรา ๘๔ ซึง่เมือ่เขาไปตรวจแลว 

ผูวาการหรือเจาหนาที่ของ สตง. ที่ไดรับมอบหมายนั้นตองรับฟงขอมูลของหนวยรับตรวจดวย 

วาปฏิบตัิตามหลักเกณฑหรอืไม หรือดําเนินการในลักษณะนี้มเีหตุผลหรือขอมูลประการใด 25 

เพ่ือประกอบการพิจารณาในการตรวจวาเขาทําถกูตองหรือเปนไปตามวัตถุประสงค มีขอบกพรอง 

อะไรหรือไม รวมไปถึงการกาํหนดในเรื่องของการจัดเกบ็รายไดซึง่ปรากฏอยูในมาตรา ๘๕ ซึ่งเปน

ขอสําคญัขององคกรปกครองสวนทองถิน่เหมือนกนัหรอืหนวยอื่นท่ีมกีารจัดเก็บรายไดกต็องรับฟง 

 

 30 



๑๒๒ 

สนช. ๖๒                นุชณิชา  ๓๒/๒ 

 

ขอมูลในการปฏิบัตหินาที่หรือขอบเขตอํานาจในการดําเนินการ รวมไปถึงในกรณีทีจ่ะขอขอมูล 

ประการใดก็ตองเปนการประสานงานระหวางกันเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชดัเจนในการท่ีจะดําเนินการ

ตรวจสอบ มิไดส่ังโดยไมมีขอมูล รวมไปถงึการตรวจสอบในลักษณะทีเ่ปนการตรวจสอบ 5 

แบบเพอรฟอรมานซ ออดิท (performance audit) คือในเรื่องของความคุมคาแลวก็ประสิทธิภาพ 

ในมาตรา ๘๘ ก็กําหนดไววา ถาเขาไปตรวจนัน้ก็ตองรบัฟงแลวก็ถามีขอแนะนาํประการใดผูวาการ

สามารถแนะนําเพ่ือทําใหถูกหนวยรับตรวจดาํเนนิการใหถูกตองได ถาหนวยรับตรวจนั้นยังเห็นวา 

ในเรื่องการดําเนินการลักษณะดังกลาวนัน้ยังมีความเหน็วาไมตรงกับผูวาการท่ีใหคาํแนะนํามา 

ก็สามารถหารือรวมกันไดครบั 10 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานกรรมาธิการครบั ลองเอาแคนีก้อนนะครับ 

ถามทานอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย หนอยครับ เชิญอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ครับ 

  ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย   :   ผมไมตดิใจทานประธานครับ ขอถอน 

รวมทัง้มาตรา ๙๑/๑ ซึ่งผมสงวนคําแปรญัตตินีด้วยก็ขอถอน เปนเรือ่งเดียวกนั 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมตองอธิบายแลวนะครับ อาจารยสมคดิ 

เลิศไพฑูรย ขอถอนแลวนะครับ ไมมีเพ่ิมเติมมานะครบั มาตรา ๕๖/๑ เชญิเลขาธกิารครบั 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “หมวด ๔ สํานักงาน 20 

การตรวจเงนิแผนดนิ ไมมกีารแกไข มีกรรมาธกิารสงวนความเหน็” 

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขอถอนครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอถอนเชนเดียวกันนะครับ ถือวาไมมีการลงมติ 

ตอไปเลยครบั 25 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๗ ไมมีการแกไข 

มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ 
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๑๒๓ 

สนช. ๖๒                นุชณิชา  ๓๒/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชนเดียวกนัหรอืเปลาครบั คนละประเดน็ 

นะครับ 5 

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   คนละประเดน็ครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิครบั 

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนญุาตครับ  

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผม นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท กรรมาธิการ 10 

มาตรา ๕๗ นี้ในสวนที่เกี่ยวกับชื่อนี้ไมติดใจนะครับ เพราะไดมีการพูดไปแลว แตวาติดใจในลักษณะ

การเขียนในราง ขออนุญาตอานนดิหนึ่ง “ใหสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิเปนสวนราชการทีเ่ปน

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนนิตบิุคคล และอยูภายใตการบังคับบญัชาของผูวาการ” 

วรรคสอง “ใหสาํนักงานทําหนาทีเ่ปนหนวยธรุการของคณะกรรมการดวย” ก็จะขออนุญาตอาน 

ในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๓ “ใหผูวาการตรวจเงิน15 

แผนดินมีความอิสระในการปฏิบัตหินาทีโ่ดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน และเปน

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ” จะเห็นวารัฐธรรมนญู

กําหนดไวชัดเจนวาสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน คือหนวยธรุการของคณะกรรมการ การที่ไป

เขียนวรรคสองแยกไวอยางนี้ทําประหนึ่งวาเหมือนกบัวาจะเปนกไ็ดไมเปนกไ็ด ก็ขออนุญาตแปร

ญัตติแกไข คือ “ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ เปนสวน20 

ราชการที่มีหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนญู มฐีานะเปนนิติบคุคล และอยูภายใตการบังคบับญัชา

ของผูวาการ” ก็คือขออนุญาตยกวรรคสองขึ้นไปไวเปนในวรรคแรก เปนหนวยธุรการเนนใหชัดวา

ธุรการของคณะกรรมการตามรัฐธรรมนญูบญัญตัิไว ขอบพระคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางกรรมาธิการเสียงขางมากวาอยางไรครบั 25 

เชิญประธานคณะกรรมาธกิารครบั 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม  

ประธานคณะกรรมาธกิาร ถาในประเดน็ของมาตรา ๕๗ ซึ่งทานปยพันธุ  นมิมานเหมินท  
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๑๒๔ 

 

ตองขอประทานโทษที่เอยนามทาน ทานก็ไดบอกแลววาในเรื่องของชื่อสํานักงานทีจ่ะมีคําวา 

“คณะกรรมการ” ทานไมตดิใจ ก็คอืยังคงเปนไปตามรางเดมิ แตทานขอใหเพ่ิมในเรือ่งของเปน

หนวยธุรการของคณะกรรมการนัน้ คณะกรรมาธกิารไดพิจารณารวมกนัแลว เห็นชอบวาใหเตมิเปน 

หนวยธุรการของคณะกรรมการได แลวกต็ดัวรรคสองออกครบั 5 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กถ็อืวาคณะกรรมาธิการมกีารแกไขนะครบั 

ลองขึ้นหนาจอครับ คําวา “สํานักงานคณะกรรมการ” นี้ตดัออกไปนะครับ ตดัวรรคสองออกครบั 

ลองตรวจสอบดถููกตองหรือไม กรรมาธกิารถูกตองหรือยัง ถูกตองนะครับ ทานสมาชิกครบั  

ก็ถือวามาตรา ๕๗ มกีารแกไข เชิญทานศริิพล  ยอดเมอืงเจริญ กอนแลวก็ทานพลเอก สมเจตน  10 

บุญถนอม นะครบั 

 

          -  ๓๓/๑ 
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๑๒๕ 

สนช. ๖๒         อรวรรณ  ๓๓/๑ 

 

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม ศริิพล  ยอดเมอืงเจรญิ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ โดยสวนตวัผมไมอยากจะออก

ความเหน็เรื่องนีน้ะครับ แตตองขออนญุาตทานประธานดวยความเคารพ กฎหมายผานสภาเราไป5 

หลายฉบับ จะมีการเขียนในลักษณะตนฉบับทีเ่สนอมา จริง ๆ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นาจะใหความเห็นเรื่องนี้อยางชัดเจน สาเหตุที่ผมพูดเชนนี้เพราะประเด็นแรกเราพูดถึงสํานักงาน 

สํานักงานนี้ตองระบุกอนวาสํานักงานนั้นเปนนิตบิุคคลหรือเปนหนวยงานอิสระ โดยหลักของ 

การเขียนทัว่ไปของรูปแบบที่ผานสภามาหลายฉบับ แลวก็วรรคสุดทายสวนใหญก็จะเขียนวา 

สํานักงานนั้นมหีนาที่เปนฝายเลขานกุาร จะเปนเลขานุการของคณะอะไรกต็าม  10 

รูปแบบจะเปนอยางนั้นมาโดยตลอด สมมตุิวาเราเปล่ียนรูปแบบในการเขียน ตอไปนี้กฎหมาย 

ในสภาที่ผานมา แลวก็รูปแบบของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกากต็องมี ๒ รปูแบบ กระผม 

ขออนญุาตวาขอใหพิจารณาเรื่องนี้ดวยความละเอียด เพราะวาบางอยางปรากฏชัดเจนวา 

เปนอยางไร ไมใชเปนการขยายความแลวไปบอกวาความนั้นเปนลักษณะท่ีเปนองคกรอิสระ 

หรือเปนนิตบิุคคล ผมขอใหพิจารณาดวยความรอบคอบอีกครัง้หนึ่ง เรียนทานประธาน 15 

ดวยความเคารพวากฎหมายผานสภาหลายฉบบั รูปแบบเปนอยางที่ตนฉบับรางที่เสนอมา  

ขออนญุาตกราบเรียนครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ครบั 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ20 

ที่เคารพ กระผม พลเอก สมเจตน  บุญถนอม ครับ จริง ๆ แลวผมไมเห็นสิง่ที่แกไขวาแกไขวา

อยางไร แตพอจับประเดน็ไดวาทานกรรมาธกิารจะแกไขตดัวรรคสองออกไป แลวไปใสอยูวรรคแรก

รวมกันใหทาํหนาที่หนวยธุรการของคณะกรรมการดวย ผมมีความเห็นสอดคลองกบัทานศริิพล  

ยอดเมืองเจรญิ ขออนุญาตเอยนามวา ควรที่จะวางวรรคแรกเปนบทหลักเอาไวกอนวา สํานกังาน

การตรวจเงนิแผนดนินัน้เปนอะไร แลวสวนจะใหเขาทําหนาทีเ่พิ่มเตมิก็คอยไปวากนั ถาผมเขาใจ 25 

ไมผิดตามที่ทานแกวา ทานจะเอาเปนหนวยธรุการขึ้นไวขางบน ผมวาการเปนหนวยธุรการของ

คณะกรรมการนั้นเปนภารกจิรอง ตองนําภารกิจหลักเปนตวัตัง้ไวกอน ขอบคุณครับ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทานสมชาย  แสวงการ ครบั  
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๑๒๖ 

สนช. ๖๒         อรวรรณ  ๓๓/๒ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพครับ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิความจริงอยากจะใหพิจารณาราง

กฎหมายไดเร็วขึ้น จะขอรองทานกรรมาธกิาร ทานปยพันธุ  นมิมานเหมินท วาตามรางนี ้5 

ไดความอยูแลว กค็ือตามทีท่านศริิพล  ยอดเมืองเจรญิ และทานพลเอก สมเจตน  บุญถนอม 

อธิบายกค็ือ อยางไรสํานักงานนีก้็ทําหนาท่ีธุรการของกรรมการอยูแลว ไมจําเปนตองกลับไปแก  

พอแกแลวก็เลยเกดิประเด็นวาเราตองมาอภิปรายกนั ขออภัยทานกรรมาธิการ 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   เชญิกรรมาธิการอีกรอบหนึ่ง เอาอยางไรดคีรบั 10 

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวสิามญั)   :   ผมขออนญุาตคงเดมิ 

แตขออนญุาตตดัคาํวา “ดวย” ออกไดหรอืไมครับ “ใหสํานักงานทําหนาที่หนวยธุรการ 

ของคณะกรรมการดวย” คอืรัฐธรรมนญูกําหนดชัดเจนวาเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ 

เพราะฉะนัน้ไปเขียนวา “ดวย” เหมอืนกบัวาตองเอามาใสใหเปนดวย แตจรงิ ๆ เปนอยูแลว 

ตามรัฐธรรมนญู ซึ่งผมไมแนใจวาหนวยงานอืน่ที่ทานไดยกกันมานี้ไดเขียนในทาํนองนี้หรอืเปลา  15 

แตวาของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิซึง่เปนองคกรอิสระเขียนชดัเจนตามมาตรา ๒๔๓  

วาใหมีสํานักงานเปนหนวยธรุการของคณะกรรมการ มีผูวาการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  

เขียนเนนชดั สวนจะอยูวรรคหนึง่ วรรคสอง ผมไมตดิใจ ตดิใจตรงคําวา “ดวย” ขอบคณุครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ขอเชิญทางผูแทนสํานกังานคณะกรรมการ20 

กฤษฎีกา เอาสวนของกรรมาธิการกอนวาเหน็พองตองกนัหรอืไม คือตัดคําวา “ดวย” ออกคําเดียว 

นอกนัน้คงตามรางเดิมหมด  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ  

ที่จริงโดยรูปแบบของการเขยีนนี้สามารถเขียนเพ่ือส่ือใหเห็นถึงสถานะแลวก็การทําหนาทีข่อง 

ตัวองคกรที่กําหนดขึน้ ซึ่งการเขียนแยกไว ๒ วรรคนั้นกเ็พียงเขียนใหเกดิความชดัเจนวา สถานะ 25 

กับการปฏิบตัิหนาทีน่ั้นเปนอยางไรเทานัน้เอง แตวิธกีารเขียนก็แลวแตในเรื่องของการที่จะ 

กําหนดใหครบกับสาระที่จะเกิดขึ้น แตเมื่อทานปยพันธุ  นิมมานเหมนิท ไมติดใจ เหน็วาอยูทัง้สอง  

ก็ได ผมเห็นดวย แลวกรรมาธิการเสียงสวนใหญก็ไมตดิใจ เพ่ือใหสอดรับกับคําอภิปรายของทาน 

ที่จะปรากฏอยูในรฐัธรรมนญู ทางกรรมาธิการก็ขอกลับมารางเดิม จะตดัคาํวา “ดวย” ก็ไดครบั  

 30 



๑๒๗ 

สนช. ๖๒         อรวรรณ  ๓๓/๓ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางกรรมาธิการยุตแิลวนะครับ ทางสมาชิก 

มีอภิปรายหรือไมในการแกไขโดยตดัคําวา “ดวย” ออกจากวรรคสอง 5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมก็จะถามมติ เพราะถอืวา 

มีการแกไข ขอตรวจสอบองคประชุมกอนนะครับ ทางเจาหนาที่ขึ้นหนาจอใหมนะครบั  

เชิญทานสมาชกิแสดงตน ตอนนี้อยูในมาตรา ๕๗ นะครบัทานสมาชิก ใหทานดหูนาจอ มีแกไข 10 

นิดเดียว ทานอาจารยทวีศกัดิ์  สูทกวาทิน เชิญครบั 

  รองศาสตราจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทนิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตทิี่เคารพครับ พอดคีุยกันวงเล็ก ๆ ตรงนี้ กไ็มแนใจวาถาไปตดัคําวา “ดวย” ออกแลว 

เดี๋ยวจะไปกระทบมาตรา ๕๘ ซึง่มหีนาทีข่องสํานักงานตั้ง ๑๐ หนาท่ีกําหนดไว จะกระทบหรอืไม

ชวยดูใหหนอยครบั 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กรรมาธกิารครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง ขออนญุาตเรียนชี้แจงขอสังเกตของสมาชิก 

ที่ขอรับทราบเมื่อสักครูนะครับ คอืการแกลักษณะนี้คงไมกระทบหรอก เพราะวามาตรา ๕๘  20 

มีการกําหนดไวในกฎหมายแลววา สํานักงานจะมหีนาทีอ่ะไรบาง ซึง่กต็องรองรบักบัในสวนของ

มาตรา ๕๘ ในกรณีหรือการปฏิบัตหินาทีอ่ยางอืน่ใดที่กาํหนดในกฎหมายฉบับนี้ไวอยูแลว  

เพราะวาเปนกฎหมายกําหนดใหสํานักงานตองดําเนนิการใหเปนไปตามกฎหมายครบั 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ทางผูแทนสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา25 

ยืนยันนะครบั ทานอาจารยทวีศักดิ์  สูทกวาทิน แลวก็ลงมติในมาตรา ๕๗ ไดอยางสบายใจนะครับ 

ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๗ คน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   องคประชุม มีผูอยูในหองประชุม ๑๙๗ คน  30 



๑๒๘ 

 

สนช. ๖๒         อรวรรณ  ๓๓/๔ 

 

ครบองคประชมุ ตอไปผมจะถามมตนิะครับ มาตรา ๕๗ คณะกรรมาธิการมีการแกไข  

ถาทานเหน็ดวยกับกรรมาธกิาร ใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรใหคงไวตามรางเดิมใหกดปุม 5 

ไมเห็นดวย เชิญเลยครับ มทีานใดยังไมไดลงมตบิาง ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๙ คะแนน) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๖ เห็นดวย ๑๘๓  

ไมเห็นดวย ๙ งดออกเสียง ๔ เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ 10 

ในมาตรา ๕๗ เชิญเลขาธิการครับ 

 

          -  ๓๔/๑ 



๑๒๙ 

สนช. ๖๒         ศศิมา ๓๔/๑ 

 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๕๘ มีการแกไข” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  5 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๕๘ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

ไมมีผูสงวนความเห็นและไมมีผูสงวนคําแปรญตัต ิสมาชกิอภิปรายไดในประเดน็ที่คณะกรรมาธิการ

แกไข มีทานใดประสงคอภิปรายหรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  10 

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมปดการอภิปราย ขอถามมติ

เลยนะครับ ถาทานเห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการใหทานกดปุม เหน็ดวย ถาทาน 

เห็นควรใหคงไวตามรางเดมิใหกดปุม ไมเห็นดวย เชญิครับ ลงมตเิลยนะครบั ไมตรวจสอบ 

องคประชมุแลว ทานลงมตไิดเลย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑ คะแนน)  15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชุม ๑๙๓ เห็นดวย ๑๘๘  

ไมเห็นดวย ๑ งดออกเสียง ๔ เปนอนัวาทีป่ระชุมมมีตเิห็นดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ 

ในมาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ เชิญเลขาธิการครับ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน20 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :  “มาตรา ๕๙ มีการแกไข  

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   กรรมาธกิารทีส่งวนความเหน็ไดถอนไปแลว 

แตก็มีการแกไข มีทานใดประสงคอภิปรายในประเดน็ทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไขหรือไมครับ  25 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 
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๑๓๐ 

สนช. ๖๒         ศศิมา ๓๔/๒ 

 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   ไมมีนะครับ ไมมีผมขอปดการอภิปราย 

แลวกข็อถามมติเลยนะครับ ไมตรวจสอบองคประชุมนะครับ เชิญทานลงมตไิดเลย ถาทานเหน็ดวย5 

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการใหทานกดปุม เหน็ดวย เหน็ควรใหคงไวตามรางเดิมใหกดปุม  

ไมเห็นดวย เชิญครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๑ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๙๔ เห็นดวย ๑๙๑  10 

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เปนอันวาทีป่ระชมุมีมตเิห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ

ในมาตรา ๕๙ เชิญเลขาธิการครับ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย  (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาที่เลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๖๐ ถงึมาตรา ๖๖ 

ไมมีการแกไข  มาตรา ๖๗ ไมมีการแกไข มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัติ” 15 

  ผูปฏิบัตหินาทีแ่ทนประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ(นายพีระศักดิ์  พอจิต  

รองประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิคนที่สอง)   :   มาตรา ๖๗ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข  

มีทานพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สงวนคําแปรญตัติ เชญิทานธราธร  ขจิตสุวรรณ ครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิสําหรับ20 

มาตรา ๖๗ ในวรรคสองผมไดไปดูรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง ก็มขีอความทีแ่ตกตางกนัไป 

ผมจะขออนญุาตอยางนี ้สําหรับในมาตรา ๖๗ ตางกบัรฐัธรรมนูญนดิหนอย ก็คือมาตรา ๑๔๑  

ของรฐัธรรมนูญ จะขออางในมาตรา ๖๗ กอนวา  

“ใหผูวาการโดยความเห็นชอบตอคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจาย 

เพ่ือจัดสรรเปนเงนิอุดหนนุของคณะกรรมการและสํานกังานไวในรางพระราชบัญญัตงิบประมาณ25 

รายจายประจําปงบประมาณ หรอืรางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมแลวแตกรณี  

  ในกรณีที่ผูวาการเห็นวางบประมาณรายจายที่ไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ 

ใหผูวาการโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเสนอคาํขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณา

งบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง” 

 30 



๑๓๑ 

สนช. ๖๒         ศศิมา ๓๔/๓ 

 

  วรรคนี้ผมขอตัด สําหรับวรรคนี้ผมอยากจะใหทานประธานคณะกรรมาธิการไดชวย

กรุณาชีแ้นะวาตางกับมาตรา ๑๔๑ ของรัฐธรรมนญู อยางไร ก็คือวาจะขอรับทราบเหตุผลกอนวา

แตกตางกนัในถอยคําไหม เรื่องเกี่ยวกบังบประมาณ เนือ่งจากวิธีการงบประมาณ  5 

ในพระราชบัญญัตวิิธกีารงบประมาณก็จะมีใหปรากฏอยู สําหรับมาตรา ๖๗ ผมเหน็วา รัฐมีภาระ

เกี่ยวกบัเรื่องรายจายประจําปคอนขางสูง ผมขออนุญาตวาในมาตรา ๖๐ เดมิ ของกฎหมาย 

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิในมาตรา ๖๐ เดิม ไมมคีําวา 

“กองทนุ” แตเปนเงินอยูใน ๓ อนุมาตรา กเ็ปนเงนิคาธรรมเนียมแลวกเ็งนิตาง ๆ เปนคาดอกเบี้ย

บางอะไรบาง ไมเคยปรากฏวาจะมีเงนิกองทุนในมาตรา ๗๘ ของกฎหมายฉบับนี ้มีเพ่ิมเติมขึน้มา  10 

ผมอยากจะขออนุญาตวา ในมาตรา ๗๘ กองทุนประกอบดวยเงนิและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

โดยเฉพาะวรรคสาม ผมขออนุญาตตัด (๒) คือรายไดจากการสอบบญัชี อนันี้จบไปแลวจะไมมี  

แลวใน (๓) เงนิอดุหนุนทีไ่ดรับจากงบประมาณประจําปซึ่งเหลือจายในแตละปงบประมาณ  

ผมเกรงวาตรงนี้ในมาตรา ๖๐ เดิมของพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน นัน้ไมมี อนันีโ้ผลขึน้มา ผมก็เกรงวารัฐบาลจะมีภาระคอนขางมากในการตองจัดสรร15 

งบประมาณไปแลวยังขอแปรญัตติไดดวย ก็เลยอยากจะขอทราบความเห็นของทานประธาน

คณะกรรมาธิการวาสมมตุวิามาตรา ๗๘ ที่ทานแกไขไมไดตามนั้นทานจะวาอยางไร อยากจะขอ

อนุญาตฟงเหตุผลตรงนี ้ขอบพระคุณครับ 

  (การประชมุดาํเนนิมาถึงตอนนี้ ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ ไดกลับมาขึน้บัลลังก ทาํหนาท่ีประธานของที่ประชมุตอไป) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จง 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุม ผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการ ในคําแปรญัตติของพลเรือเอก ธราธร  

ขจิตสุวรรณ ขออนญุาตที่เอยนามครับ ทีข่อตัดในวรรคสองของมาตรา ๖๗ นัน้ ที่จริงคือเนื้อหา 

ในมาตรา ๑๔๑ แลววรรคสองก็คือเนื้อหาในมาตรา ๑๑๑ วรรคสองนัน่เอง เพียงแตวาขอความ25 

อาจจะไมเหมือนกัน เพราะวาในมาตรา ๑๔๑ เปนการเขียนกรอบในเรื่องของการทีจ่ะใหกรณีท่ี

องคกรอิสระนัน้ไดรับเงินอุดหนุน เมือ่เงนิอุดหนุนนัน้ไมเพียงพอก็ใหสามารถขอไปยัง

คณะกรรมาธิการโดยตรงตอไปได นั่นก็คือเขียนวางกรอบไว แตในมาตรา ๖๗ วรรคสอง  
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๑๓๒ 

สนช. ๖๒         ศศิมา ๓๔/๔ 

 

เขียนเพ่ือใหเปนไปตามหลักการของมาตรา ๑๔๑ วรรคสอง เพียงแตวาไดกําหนดในเรื่องของ

ขั้นตอนการที่จะตองขอรับเงินอดุหนุน ในกรณีไมเพียงพอวาจะตองเปนกรณีผูวาการ 

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ คือคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ (คตง.) เปนผูเสนอ 5 

เขาไปและขอแปรญตัตโิดยตรงตอคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร ก็คือเพ่ือใหเหน็ขัน้ตอน 

ในการที่จะดําเนนิการใหเปนไปตามเงื่อนไขใน มาตรา ๑๔๑ วรรคสองนัน่เอง กค็ือเขียนเพ่ือให

รองรบัวาจะขออยางไร ขอโดยวธิีใดและขอโดยมีเงือ่นไขอะไร และการยืน่ไปนั้น การขอเงินอดุหนนุ 

ตามวรรคสองของมาตรา ๖๗ หรือตามมาตรา ๑๑๑ วรรคหนึ่งนั้นกค็ือการขอกรณีเห็นวา ทีข่อไว

นั้นแลวไดรับไมเพียงพอก็จะขอเพ่ิมเติมเขาไป สวนจะไดหรอืไมได หรือจะไดจํานวนเทาไรนัน้ขึน้อยู10 

กับคณะกรรมาธิการ ซึ่งกรณีนี้ก็คือคณะกรรมาธกิารของสภาผูแทนราษฎร เพราะโดยระบบนั้น 

ตองผานที่สภาผูแทนราษฎรกอนแลวจึงไปทีว่ฒุิสภา เพราะฉะนั้นแลวซึ่งวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญ 

ไดมีการตดัเรื่องของงบประมาณจะไปตดัลด เพ่ิมเตมิอะไรที่จะเกินวงเงินอีกไมไดแลว เพราะฉะนัน้

แลวตรงนี้เขียนเพ่ือรองรบักรณีดังกลาว แลวสวนที่ทานเปนหวงวาจะเปนการเพ่ิมภาระของรฐันัน้ 

ก็เปนกรณีท่ีคณะกรรมาธกิารก็ตองไปดูในเนื้อหาสาระในตวังบประมาณในหลักเกณฑตาม 15 

มาตรา ๑๔๔ วาจะใหไดเพียงใดหรอืจะใหไดในจํานวนแคไหนซึ่งไมเกินกบักรอบงบประมาณ 

ที่เปนภาพใหญ เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้ปนการเขียนรองรับรัฐธรรมนูญแลวก็เขียนขัน้ตอนเพ่ือใหเห็น 

ชัดวา จะขอไดภายใตเงื่อนไขใดแลวก็ย่ืนตอใครเทานั้นเอง  

  สวนมาตรา ๗๘ (๓) ทีท่านอางอิงไปถึงนัน้ก็คอื เปนเงินที่เมื่อไดรบัการจัดสรร 

ผานจากพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ หรอืพระราชบญัญตัิงบประมาณ20 

รายจายเพ่ิมเติมแลว ที่สงมาใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดนิเพ่ือที่จะใชจายในภารกิจ และ 

กรณีของ (๓) ของมาตรา ๗๘ ซึง่มีอยูตามรางเดิมนั้นเปนเรื่องกรณี ถาเปนเงนิอุดหนุนนัน้เกิดเปน

เงินเหลือจายจากการที่ดาํเนินตามโครงการหรอืการใชงบประมาณนัน้แลวก็จะเปนเงินเหลือจาย 

ที่ไมตองดําเนินการอะไรแลวในปนั้น เพราะไมมีโครงการหรืออะไรที่จะตองดําเนนิการออกไปอกี  

ก็จะใหจัดสงมาเปนเงนิของกองทุนตอไป ซึ่งจะกําหนดตามกฎหมายฉบบันี้อกีเพ่ือใหเปนกองทุน25 

ขึ้นมาในการเปนกองทรัพยสินท่ีจะใชจายเพ่ือประโยชนตามวัตถุประสงคที่ปรากฏในมาตรา ๗๙ 

เพราะฉะนัน้ในสวนที่ทานแปรญตัติในวรรคสองที่ตดัออกไปนั้นคอืการเขียนมาเพ่ือรองรับ 

มาตรา ๑๔๑ วรรคสอง แลวก็เขียนเพ่ือใหชดัเจนวาจะกลายเปนขอรับเงนิอดุหนุนในกรณี 

เห็นวาไมเพียงพอไดดวยวธิกีารใดหรือเงื่อนไขใด 
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๑๓๓ 

สนช. ๖๒          ฐิติรตัน  ๓๕/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ ทานพลเรือเอก ธราธร 

ขจิตสุวรรณ เชญิครบั 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตั ิ5 

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ผูสงวนคําแปรญัตติ ผมจะขออนญุาต 

วาผมพอใจ ผมขอถอนการสงวนคําแปรญัตติครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ ตกลงมาตรา ๖๗  

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ขอถอนคาํแปรญตัติ ที่ประชมุไมขดัของนะครบั เปนอนัวา 

มาตรา ๖๗ ไมมกีารแกไข ไมตองลงมติ เชิญเลขาธิการตอครบั 10 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๖๘  

และมาตรา ๖๙ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๗๐ มกีารแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๗๐ มีการแกไข เปนไปตาม

แบบฟอรม (From) ในวรรคสอง คือแกจากคําวา “รัฐสภา” เปน “สภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา”  15 

มีทานใดจะอภิปรายหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ผมขอถามมติเลย เนือ่งจาก 

คณะกรรมาธิการมกีารแกไข ขอตรวจสอบองคประชมุครับ ทานสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนน 

และกดปุมแสดงตน จะลงมติในมาตรา ๗๐ ทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไข เปนขัน้ตอน 20 

การตรวจสอบองคประชมุ เสร็จจากมาตรานีก้็จะเปนมาตราถัดไป ก็เปนการแกไขทาํนองเดียวกัน 

รออยูในหอง จะถามมติตอเลยนะครับ มีทานใดยังไมไดแสดงตนหรือไมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอทราบองคประชุมครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๔ คน) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๙๔ คน  

ครบองคประชมุ ตอไปผมขอถามมต ิมาตรา ๗๐ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมความในวรรคสอง 
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๑๓๔ 

สนช. ๖๒          ฐิติรตัน  ๓๕/๒ 

 

ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธกิารกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดิม 

กดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตคิรับ มีทานยังไมไดลงมติหรือไมครบั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อยาเพ่ิงออกไปนะครับ เหลืออีกมาตราหนึ่ง 

ถามมตติอเนือ่งเลยนะครับ ขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๙ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๗๐ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๙๓ มีมติเห็นดวย ๑๘๙ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๔ เปนอันวาท่ีประชมุเหน็ชอบ10 

ดวยกบัมาตรา ๗๐ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เลขาธิการเชิญตอครับ 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๗๑ และ 

มาตรา ๗๒ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๗๓ มีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๗๓ มีการแกไขเชนเดียวกบั 15 

มาตรา ๗๐ คือเปล่ียนจาก “รัฐสภา” เปน “สภาผูแทนราษฎร วฒุสิภา” มีสมาชกิทานใด 

จะอภิปรายหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ผมขอถามมตติอเนื่องเลยนะครบั 

มาตรา ๗๓ คณะกรรมาธกิารมีการแกไข ถาทานเหน็ดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการ 20 

กดปุม เห็นดวย ถาเหน็ควรคงไวตามรางเดิมกดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานสมาชิกลงคะแนนเลยครบั 

มีทานใดยังไมไดลงมติอีกหรอืไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๔ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงคะแนนในมาตรา ๗๓ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๙๗ มีมติเห็นดวย ๑๙๔ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุ 

เห็นชอบดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการในมาตรา ๗๓ เชญิเลขาธิการตอครบั 
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๑๓๕ 

สนช. ๖๒          ฐิติรตัน  ๓๕/๓ 

 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๗๔  

และมาตรา ๗๕ ไมมกีารแกไข มาตรา ๗๖ มีการแกไข” 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๗๖ มีการแกไข เพ่ิมเตมิความ 

ในวรรคหนึ่ง ไมมีผูสงวนคาํแปรญัตติ สมาชิกอภิปรายได ชวยตรวจสอบนดินะครบั เตมิคําวา 

“ทั้งนี้ใหประธานกรรมการหรือกรรมการทีค่ณะกรรมการมอบหมายและผูวาการมาแถลงรายงาน 

ดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร วฒุิสภา และคณะรัฐมนตรีดวย” ประเดน็นีม้ีการขอแปรญตัต ิ

หรือสงวนคําแปรญัตติไวตอนตน ผมจําได ทานที่แปรญตัตไิวดูนิดหนึ่ง สอดคลองกนัไหมครบั  10 

ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานท่ีเคารพครบั ผม สมชาย  แสวงการ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผมกับทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ แปรญตัติมาตรา ๗๖ ไว 

โดยประสงคใหประธานกรรมการหรือคณะกรรมการที่มีมติ คณะกรรมการมอบหมายและ 

ผูวาการหรือผูแทนผูวาการที่คณะกรรมการใหความเหน็ชอบมาแถลงรายงานดงักลาวตอ 15 

สภาผูแทนราษฎรวฒุิสภา และคณะรัฐมนตรี ทางคณะกรรมาธิการไดปรับแกใหเปนตามขอความ  

คือ “ทั้งนี ้ใหประธานคณะกรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผูวาการ 

มาแถลง” โดยตดัคาํวา “ผูแทนผูวาการ” ก็หมายถึงวา ผูวาการนัน้จะตองมาแถลงรายงานดังกลาว

ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรดีวย ก็เปนการไดประโยชนในการแถลงตอสภาของ

เราอีกดวย 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จากมาตรานัน้มาเขียนที่มาตรานีไ้ว เพ่ิมตาม

นี้ มาตรานี้กไ็วอยางนี้ใชไหมครับ ถกูตองนะครบั เนื่องจากเมื่อเติมมาตรานี้เขาไปคณะกรรมาธิการ

แกไขเพ่ิมเติมความตามที่มีผูสงวนคําแปรญัตติไวในมาตราอื่นดวย ดงันัน้ก็เปนการแกไข ผมตองขอ

ถามมติ ขอตรวจสอบองคประชุมนิดหนึง่ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม ขอใหทานสมาชิก 

แสดงตนนะครบั ขอทราบจํานวนองคประชุมครับ 25 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๙๖ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๙๖ ครบองคประชุม 

ตอไปขอถามมต ิมาตรา ๗๖ คณะกรรมาธกิารมีการแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง ถาทาน 
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๑๓๖ 

สนช. ๖๒          ฐิติรตัน  ๓๕/๔ 

 

เห็นดวยกับการแกไขของคณะกรรมาธิการกดปุม เหน็ดวย ถาทานเห็นควรคงไวตามรางเดมิ 

กดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตคิรับ มีทานใดยังไมไดลงมติอกีหรือไมครบั ขาดอกี ๓ – ๔ ทาน 

ตรวจสอบหนาจอนะครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  5 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๙๒ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๗๖  

จํานวนผูเขาประชุม  ๑๙๘  มีมติเหน็ดวย ๑๙๒  ไมเหน็ดวย ไมมี งดออกเสียง ๕  ไมลงคะแนน ๑ 

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัมาตรา ๗๖ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เชิญเลขาธกิาร 

ตอครบั 10 

  นางสาวสุภางคจิตต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน 

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “หมวด ๕  กองทนุ 

เพ่ือการพัฒนาการตรวจเงนิแผนดิน ไมมีการแกไข  มาตรา ๗๗ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๗๘  

มีการแกไข มีกรรมาธิการสงวนความเหน็ มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัติ” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๗๘ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข15 

เพ่ิมเติมความใน (๑) ในวรรคหนึง่ นอกจากนัน้มีผูสงวนความเหน็ กรรมาธกิารเสียงขางนอย 

คุณธนาวฒัน  สังขทอง สงวนความเห็น และศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ขอสงวนคาํแปรญตัติ 

แกไขเพ่ิมเติมความใน (๒) ในวรรคหนึ่ง เชญิกรรมาธิการเสียงขางนอย คุณธนาวฒัน  สังขทอง ครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามญั)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุมครับ กระผม นายธนาวัฒน  สังขทอง กรรมาธิการครับ ผมไดขอสงวนความเห็น 20 

ในเรื่องมาตรา ๗๘ ที่กรรมาธิการเสียงสวนใหญนัน้ขอตดั (๓) ออก ในเรื่องของกรณีที่เปนเงิน

อุดหนุนทีไ่ดรับจากงบประมาณประจําป ซึ่งเหลือจายจากแตละปงบประมาณ เหตุผลที่ยังคง 

สงวนความเห็นไวที่ยังขอใหคงรางเดมิ ก็คือเพราะวาในเรื่องของมาตรา ๗๘ นั้น เปนเรื่องของ 

การกําหนดใหมีกองทุนเกิดขึ้น เพ่ือจะไดนาํเงนิที่เปนเงนินอกงบประมาณของสํานกังาน 

การตรวจเงนิแผนดนิ (สตง.) ที่ไดรับอยู ไมวาจะเปนเงนิท่ีไดรับโอนมาตามมาตรา ๑๑๑ เงนิตาง ๆ 25 

นั้น รายไดจากการสอบบญัชี ซึง่จะมกีารแปรญตัติทีม่ีการแกไขไปเมื่อสักครูนัน้ แลวก็คาธรรมเนียม

บรรดา คาไปดาํเนนิการตาง ๆ ทีไ่ดรับมา เงินหรือทรัพยสินอื่นใดจากกองทุน ดอกผลตาง ๆ นั้นให

มารวมอยูที่เดียว เพ่ือใหอยูในกองทนุเพ่ือนาํมาใชจายใหเกิดเปนวัตถุประสงคเพ่ือประสิทธิภาพ 
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๑๓๗ 

สนช. ๖๒          ฐิติรตัน  ๓๕/๕ 

 

แลวกเ็พ่ือประโยชนของสํานกังานตรวจเงินแผนดิน ภายใตวัตถุประสงคตามมาตรา ๗๙ วรรคสองให

ชัดเจน เพราะวาในกรณีเงนิอุดหนุนทีเ่ปนงบประมาณซึง่เหลือจายในแตละปนัน้  

การใชจายเงินนัน้ท่ีจรงิแลวโดยปกติการใชจายเงนิงบประมาณของ สตง. จะเปนไปตามระเบียบที่5 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเปนผูกําหนดวา------------------------------------------------ 

 

          -  ๓๖/๑ 
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๑๓๘ 

สนช. ๖๒         ศิริกนัยา  ๓๖/๑ 

 

เมื่อไดรบัเงนิงบประมาณไปแลวจะใชจายในโครงการ แผนงาน หรือในกรณีใด ๆ ซึง่จะเปนไปตาม 

ที่ไดเสนอไปเพ่ือจะขอไดรบังบประมาณมาเพ่ือการปฏิบตัิหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ของผูวาการการตรวจเงินแผนดนิและสํานกังานเองที่เปนรายจายประจํา แตเมื่อมีการเหลือเกดิขึน้5 

แลวถายังใหคงอยูในลักษณะเปนปจจุบนั กค็ือการใชจายนั้นก็จะไมมีวตัถปุระสงคทีช่ัดเจนก็จะ

เปนไปตามที่คณะกรรมการกับสํานกังานจะพิจารณาวาจะใชจายในเรื่องอะไรบาง ซึ่งอาจจะใชจาย

ไปในเรื่องอืน่ใดซึ่งไมมวีัตถปุระสงคที่ชดัเจนแนนอนกแ็ลวแตในเรื่องของการที่จะกาํหนดขึน้มาเพ่ือ

ใชจายในแตละเรือ่งไปจากเงินอดุหนุนที่เหลือจายนั้น แตในรางนี้ทีม่ีการเสนอมากเ็พ่ือใหมีประโยชน 

เมื่อมีเงินเหลือจายแลวก็เอาเขาสูกองทุนเพ่ือใหเกดิเปนบัญชีเดียวจะไดไมมีหลายบญัชีในการใช10 

จายเงิน แลวอีกอยางหนึ่งกค็ือ เมือ่นําเงินมาเขาสูกองทุนแลวกต็องเปนการบริหารจัดการและ 

การใชจายกต็องเปนไปเพ่ือประโยชนตามมาตรา ๗๙ คอืในเรื่องของการเปนคาใชจายกรณีที่ม ี

ไมเพียงพอเกดิขึน้ หรือคาใชจายในการพัฒนาประสิทธภิาพในการตรวจเงินแผนดนิ รวมทั้ง 

ในการพัฒนาบุคลากรในการตรวจเงนิแผนดินของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ เพื่อใหเปนไป 

ตามเปาวัตถุประสงคที่หลาย ๆ ทานไดมวีัตถุประสงคมาเพ่ือตองการใหเจาหนาทีข่องสํานกังาน 15 

การตรวจเงนิแผนดนินัน้สามารถปฏิบตัิไดอยางมปีระสิทธิภาพ มีความรูความสามารถ แลวก็มี

ประสิทธิภาพในการทํางานอยางเตม็ที่ เพราะฉะนั้นถาตัดออกไปแลวเงนิสวนนีก้็จะหายไปแลว

กลายเปนอีกบญัชหีนึ่ง กลายเปนเงิน ๒ บัญชีเกิดขึ้นในสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินในการใชจาย 

แลวก็ใชจายคนละระบบกัน ระบบหนึ่งก็ใชจายตามกองทุน แตอกีระบบหนึง่ก็เอาไปใชจายตาม 

ที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิจะกาํหนดเอา ซึ่งเมื่อเหลือจายแลวก็จะไปจายในเรื่องท่ีแลวแตวา20 

จะกําหนดขึน้มาโดยไมมวีัตถุประสงคท่ีชัดเจนแนนอน เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพผมในฐานะ

กรรมาธิการเสียงขางนอยจึงเห็นวา ในเมื่อมีเงนิลักษณะดังกลาวเพ่ือประโยชนในการพัฒนา

สํานักงานและพัฒนาในการตรวจเงนิแผนดนิ และเพื่อใหการใชจายเงนิลักษณะนี้ซึง่เปนเงนินอก

งบประมาณใหมารวมกันเพ่ือเปนบัญชเีดียวในการใชจายในรูปของกองทุน แลวก็มีคณะกรรมการ

บริหารกองทุนในการบรหิารจัดการวางกฎเกณฑในเรื่องนี้ใหเปนแนวทางในการดําเนินการใหชดัเจน25 

และมปีระสิทธิภาพเพ่ือประโยชนของกองทุนตามมาตรา ๗๙ กข็ออนญุาตท่ีจะไมเห็นดวยกบั 

การแกไขของกรรมาธิการเสียงสวนใหญที่ใหตัด (๓) ออก ขอใหกลับมาปรากฏไวในมาตรา ๗๘  

เพ่ือจะไดนําเงินสวนนี้เขามาสูในกองทนุเพ่ือบรหิารจัดการใหเปนประสิทธิภาพตอไปครับ 
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๑๓๙ 

สนช. ๖๒         ศิริกนัยา  ๓๖/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการเสียงขางมากวาอยางไรครับ 

ประเดน็ (๓)  

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน5 

ทานประธานทีเ่คารพ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธานคณะกรรมาธกิารครบั 

กรรมาธิการเสียงขางมากยืนครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เนื่องจากกรรมาธกิารเสียงขางมากแกไข 

ตดั (๓) ออกไป สมาชิกอภิปรายได มีทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ เชญิครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั เนื่องจากวามีของทานสมคดิ 10 

เลิศไพฑูรย แปรญัตติไวใน (๒) เผอญิวาเรื่องนี้สัมพันธกบัที่เราอภิปรายในมาตรา ๕๔/๑  

และทานก็ฝากวาอยาไดลืม (๒) นีน้ะครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงขาต ิ  :   ไมลืมครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ฉะนั้นขออนุญาตทานประธานวาไมใชเรื่อง 

แกถอยคํา แกสาระนะครับ จะตองตดัคําวา “คาสอบบญัชจีากหนวยงานรบัตรวจและ”  15 

ออก ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ของทานวงเล็บไหน 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   (๒) ครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ยังไมถึง ผมยังไมไดพูดถงึครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ขอบคุณครบั 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   (๓) ทีก่รรมาธิการตัดออกและกรรมาธิการ 

ยืน ทานสมาชกิอภิปรายได มีทานใดจะอภิปรายไหมครบั 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั เมือ่ไมมีผมก็จะถามลงไปขอท่ี 

ศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ขอสงวนคําแปรญัตติใน (๒) ใชไหมครับ (๓) หรอื (๒) (๓)  25 

หมดไปแลวไมใชหรือ (๓) ชีแ้จงขางนอยหรอืขางมาก ขางมากชี้แจงตอ เมื่อสักครูนีผ้มนึกวายืนแลว 

ไมชีแ้จงแลว เชิญครับ 
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๑๔๐ 

สนช. ๖๒         ศิริกนัยา  ๓๖/๓ 

 

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   เรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิกระผม นายปยพันธุ  นิมมานเหมินท กรรมาธิการ ขอชีแ้จงแทน 

กรรมาธิการเสียงขางมากครบั เรือ่งนีเ้ปนเรื่องที่เกี่ยวกับกองทุน เปนการนาํเงนิอุดหนุนทีไ่ดรบั 5 

จากงบประมาณซึ่งเหลือจายในแตละปผลักเขามาเปนกองทุนซึ่งเปนเงินนอกงบประมาณ  

ซึ่งทางกรรมาธิการเสียงขางมากไดตัดออก เนื่องจากมเีหตุผลดังตอไปนี ้ 

  ๑. ในกระบวนการวธิีการงบประมาณประการแรกกค็ือ การจัดสรรทรัพยากร 

ซึ่งมีอยูจํากัดตามความจําเปนและประโยชนกอนหลัง ในกระบวนการพิจารณางบประมาณ 

ก็มีการดําเนนิการตามกระบวนการที่เปนขั้นตอนและเขมงวดตัง้แตสวนราชการ รัฐบาล  10 

สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เปนลําดบัมา เงนิอดุหนนุที่ไดรับจากงบประมาณประจําป 

ซึ่งเหลือจายในแตละปงบประมาณเปนเงินทีเ่หลือจากการดําเนินตามภารกิจประจําตามแผนงาน

โครงการของสํานักงานในแตละป เมือ่ไดรับยกเวนไมตองนําสงคืนคลังสํานักงานชอบท่ีจะนําไป

สมทบเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนนิภารกิจ แผนงาน โครงการตามทีไ่ดรับในปถดัไปตาม

หลักเกณฑเดิมซึ่งบัญญัตไิวตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไมควรจะ15 

นําไปใชเปนรายไดของกองทุนซึง่นําไปใชในประโยชนอยางอื่นตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควร  

อันนีไ้มถกูนะครบั 

  ประการสุดทาย คือเงนิอดุหนุนตัวนี้จริง ๆ แลวก็คอืยังคงมีสภาพเปนเงนิ

งบประมาณอยู การใชจายมกีฎเกณฑ มรีะเบียบทั้งทางงบประมาณกด็ี ระเบียบการคลังกด็ีระบุไว 

ชัดเจนในการใชจายเงนิที่เปนเงนิงบประมาณ แตถาเผ่ือทานผลักไปเปนเงินกองทนุเมื่อไรจะเปน 20 

เงินนอกงบประมาณ แลวกไ็ปอยูภายใตการกํากบัดแูลของระเบียบของคณะกรรมการซึง่จะไป 

ใชจายในวัตถุประสงคอื่นได จึงขออนญุาตตดั (๓) นีอ้อกครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ในความเห็นผมเราคงใหเวลา

คณะกรรมาธิการนอยเกนิไป ความจริงปญหาเรื่องเงนิอุดหนนุ (๓) ทานกรรมาธิการเสียงขางนอย 

ผูสงวนความเห็นและกรรมาธิการเสียงขางมากนีน้าจะพูดคุยกนัรูเรื่อง เพราะวาเปนแบบฟอรมอยู25 

แลวเงินอดุหนนุตาง ๆ ทานหนึ่งมาจากกระทรวงการคลัง ทานหนึ่งมาจากสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกากต็องลงมติอยูด ีเดีย๋วผมคอยถามนะครับ กลับมา (๒) ทางศาสตราจารยสมคิด 

เลิศไพฑูรย ขอสงวนคาํแปรญัตติ เชญิทานศาสตราจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย ครับ ทานวัลลภ  ตัง

คณานุรกัษ เชิญครับ 
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๑๔๑ 

สนช. ๖๒         ศิริกนัยา  ๓๖/๔ 

 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั เนื่องจากทานอาจารยสมคดิ 

เลิศไพฑูรย ไดฝากไววาทานติดภารกิจเล็กนอยวามาตรานี้เชื่อมโยงกบัมาตรา ๕๔/๑ แลวก็เชื่อมโยง

กับที่ทานแปรญตัติเอาไวในมาตรา ๕๔/๑ เมื่อมาตรา ๕๔/๑ ชนะแลวมาตรานีก้็ตองแกใน (๒)  5 

ไปดวย โดยแกตามที่ทานแปรญตัตเิอาไวคือตดัคําวา “คาสอบบญัชีจากหนวยรบัตรวจและ” 

ออก จะอานวา “รายไดจากคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน” ขอบพระคุณ 

ทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เรียนทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ นิดหนึง่  

หารือทานวา ทานศาสตราจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ไมอยูตอนนี้คําแปรญตัตขิองทานมีสถานะ 10 

อยางไร เราตองหารือกรรมาธิการวาใหเขาแกใหทางเทคนิคกฎหมาย (๒) กรรมาธกิารยอมนะครับ 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ยอมครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงตดั “คาสอบบัญช”ี เชิญทานนิพัทธา 

อมรรตันเมธา ครับ 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ดิฉนั นิพัทธา อมรรัตนเมธา คะ ดฉินัวา (๑) 15 

จะเกี่ยวของกับมาตรา ๑๑๑ ก็จะมปีญหา อยากใหทานกรรมาธิการชวยดดูวยคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เงนิที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๑๑๑ คือตอนนี้

นอกประเด็น นอกจากจะเชือ่มโยงกบัเรือ่งอืน่  

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   มาตรา ๑๑๑ บอกวา “ใหโอนเงินคาธรรมเนียม 

ที่ไดรบัจากการตรวจสอบบญัชี” มีคํานี้อยูดวยคะ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานนิพัทธา  อมรรัตนเมธา จะใหทําอยางไร 

ครับ  

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   อยากฝากใหกรรมาธิการชวยดูคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   กรรมาธิการชวยดนูะครับ ตอนนี้ผมถือวา 

กรรมาธิการรบัแกไข (๒) รายไดจากคาสอบบัญชี ตัดออกไปนะครับ (๑) ไมมีประเดน็ ไปถึง 25 

มาตรา ๑๑๑ กอนแลวคอยกลับมา เชญิทานที่ยกมือขางหลังครับ 

  พลเอก ศุภกร  สงวนชาตศิรไกร   :   เรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

ผม พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร ครับ ขออนุญาตใน (๒) ทีแ่กแลวผมขออนญุาตถามนิดหนึ่ง 

ในเมื่อใชคําวา “รายไดจากคาธรรมเนียมตาง ๆ” ถามวา คาธรรมเนียมตาง ๆ คืออะไร  
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๑๔๒ 

สนช. ๖๒         ศิริกนัยา  ๓๖/๕ 

 

ทําไมยังตองเอาเขามาในกองทุนดวย เพราะวาตรงนี้ถาฟงแลวคาธรรมเนียมตาง ๆ ไมทราบวาไดมี

กําหนดนิยามหรือกาํหนดขอบเขตไวหรือไม ถามีทุกอยางสามารถเขากองทุนไดหรอืไม ขออนุญาต  

ถาอยางนั้นถาเผ่ือกวางขนาดนีน้าจะตัดออกไปดวยหรือไม ขอบคณุครบั 5 

 

          -  ๓๗/๑ 

   

   

   10 

 

   

 



๑๔๓ 

สนช. ๖๒               จิรายุส  ๓๗/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานชวยชีแ้จงกแ็ลวกันนะครับ 

  นายพิศิษฐ  ลีลาชโิรภาส (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

ครับวา ในการตรวจสอบการเงินของทาง สตง. โดยเฉพาะอยางย่ิงการตรวจสอบรายงานการเงนิ 5 

ที่ตองมีการรับรองงบการเงนินี้ เราก็จะเรียกวาคาสอบบัญชีบาง หรือคาธรรมเนียมสอบบัญชีบาง 

แตทนีี้ถาเราไปตีความวาไมใหเรียกคาสอบบัญชเีลยนีน้ะครับ ก็คืออยูทีเ่ราจะใหความหมายวา  

ถาตัง้ใจใหการตรวจสอบบญัชีการเงนิตองไปตัง้จากงบประมาณอยางเดียว แลวรัฐวิสาหกิจไมตองไป

คํานึงถึงวาเขามีผูถือหุน มีประโยชนอะไร โบนัส (bonus) แบงมากขึน้อะไรอยางนี ้เรากต็องไปตัง้

งบประมาณมาให สตง. มาสอบบัญชี ถาอยางนี้ไมตองมีคาธรรมเนียมก็ได เพราะฉะนั้นอันนี้ 10 

ก็นําเรียนวาคาธรรมเนียมนีถู้กเรียกรวม ๆ กนั แตเวลาเขียนเรามาเขียนแยกกนัอยางนี้ เขียนแลว 

ก็สุดแทแตนะครบั แตถามวาถาตัดคาสอบบัญช ีก็คือไมเหลืออะไรแลวครบั เพราะวาก็ตองตัง้ 

งบประมาณอยางเดียว เพ่ือมาจายเปนคาเจาหนาท่ีบคุลากรท่ีเราตองเพ่ิมหรือมิฉะนัน้ตองปรบั 

ลูกจางทั้งหมดมาเปนขาราชการใหหมด แลวเบิกจากงบประมาณใหหมด แลวเราถงึจะสอบ 

งบการเงนิฟรี (free) แลวรฐัวิสาหกิจนี้จริง ๆ คณุจะตองใหเขานําเงนิคาสอบบญัชีที่เขาประหยัดนี ้15 

สงเปนรายไดแผนดิน ไมควรจะเอาตวันีไ้ปแบงโบนัสรางวัล อนันีก้็ฝากไวครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เปนประเด็นฝากไวนะครบั ทานศิริพล 

ยอดเมืองเจรญิ ครับ ตอนนีค้ณะกรรมาธกิารแก ๒ วงเล็บเทานัน้นะครับ ขออภิปรายในประเดน็  

(๒) (๓)  

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ20 

ที่เคารพ ผม ศริิพล  ยอดเมอืงเจรญิ สาเหตุที่ตดัทั้ง ๒ วงเล็บ ผมถงึจะตั้งประเด็นขึน้ถามนะครับ 

เพราะผมทราบวาในรางกฎหมายฉบับนี้ในมาตรา ๔๙ บอกวากองทุนใชจายเพ่ือตามวัตถุประสงค 

กองทุน มีอยูตั้ง ๕ ขอ เชน ๑. เปนคาใชจายกรณีงบประมาณรายจายประจําปไมเพียงพอ  

๒. เปนคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงนิแผนดนิ ๓. สมทบเปนคาตอบแทนพิเศษ 

เปนตน ในทั้งหมด ๕ ขอ จริง ๆ ผมอยากจะถามทานประธานคณะกรรมาธิการหรอืทานผูวาการ 25 

ตรวจเงนิแผนดนิจะตองตอบวากองทนุนี้ในขอ ๑ เปนเงินที่ไดรบัโอนประมาณเทาไร แลวหลักก็คอื 

ในขอ ๒ นี้คาดวาจะไดเงนิเทาไร แลวรายจายควรจะเปนเทาไร แตพอเราพิจารณาในมาตรา ๗๘ 

ตดั (๒) บางสวนออก แลวก ็(๓) ออกไปเลยนี ้การประมาณการของทาง สตง. ตองตอบชัดเจน 
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๑๔๔ 

สนช. ๖๒               จิรายุส  ๓๗/๒ 

 

เพราะการพิจารณาของสภาของเราแหงนี้บางอยางเปนเรื่องขอกฎหมาย บางอยางเปนการผสม 

ระหวางเหตุผล เพ่ือใหขอกฎหมายนัน้สมบรูณ อนันีต้องเขาใจประเด็นนีด้วยนะครบั ผมเองกอนที่ 

จะตดัผมอยากใหทานผูวาการตรวจเงินแผนดินตอบชัดเจนวา ๑. กรณีกองทนุแตละปเปนกองทนุ 5 

กอนเดิม เมื่อมีรายไดสมทบจาก (๑) กบั (๒) แลวเปนประมาณปละเทาไร แลวในสวนที่เกี่ยวของ 

กบัมาตรา ๗๘ มกีารใชตามวัตถุประสงคของกองทุน ๕ ขอนี้มปีระมาณเทาไร ถงึจะตอบโจทย 

ไดชัดเจน ถาถูกตดัออกไปแลวทาง สตง. จะตองของบประมาณปหนึ่งประมาณเทาไร ถาอยางนี้

ชัดเจนในการพิจารณาของประเดน็รางกฎหมายฉบบันี ้ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญชีแ้จงกรรมาธกิารครับ 10 

  นายพิศิษฐ  ลีลาชโิรภาส (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตกราบเรียน 

ทานประธานครับวา สําหรบัเรื่องของเมื่อ สตง. ไมมีคาสอบบัญชี คาธรรมเนียมท่ีเราเรียกรวม ๆ  

กันวาคาธรรมเนียมคาสอบบัญชี ก็คงไมนาจะมีอีกแลวนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะไมมีเงินรายได 

อะไรเลย ซึ่งอนันี้ก็จะคลาย ๆ กบัทาง ป.ป.ช. ซึ่งเขากไ็มมีรายได แตมีกองทนุ แตเขากําลังตอง 

เขียนอยูในรางกฎหมายวาตองมีทุนประเดมิ รัฐตองใหทนุประเดิมกบัเขา เขาถงึจะมกีองทุน 15 

ถาไมอยางนั้นแลวกองทนุจะไมมีอะไรเลยครับ แลวโดยเฉพาะอยางย่ิงเงินที่เหลือจายจาก 

งบประมาณถาไมไดเอามาเขากองทุนดวยกไ็มตองมีหรอกครบักองทนุ เพราะวาไมมีเงินครับ 

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   ทานประธานครับ ผมขออนุญาตครับ 

ผม ศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ ครับ ผมอยากจะถามทานผูวาการตรวจเงินแผนดนิดวยความชัดเจนวา 

เงินทีโ่อนมานีเ้ทาไร แลวคาดวาถารายการท่ี ๒ อยูนีไ้ดเทาไร แลวเงนิสมทบเทาไร แลวถาเปน 20 

กองทุนตามรูปแบบเดมินี้จะใชจายปละเทาไร คือทานตอบเหตุผลอยางเดียวผมวาขอมูลไมเพียงพอ 

ที่จะใชประกอบคําวนิิจฉัย ทานตองตอบชดักวานัน้นะครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือตอนนี้ไปตดิปญหาขอกฎหมายเล็กนอย 

เนื่องจากวาทานสมคดิ  เลิศไพฑูรย ไดตดัคาสอบบญัชีจากหนวยรบัตรวจไปแลว เพราะฉะนั้น (๒) 

ก็ควรจะปรับใหสอดคลองกนั แลวกรรมาธกิารก็ใชเหตผุลนี้ในการปรบัใหสอดคลองกัน สวน (๓) 25 

เปนเรื่องวิธกีารงบประมาณ ซึ่งเถียงกันระหวางเสียงขางนอยกบัเสียงขางมากอยางที่ผมไดพูดไปแลว 

ดังนัน้ประเด็นที่จะยอนกลับไปวาความจําเปนในการไดเงิน ใชเงินของเขานี้ก็จะทาํใหมาตรานี้ 

ยุงเหยิงขึ้นไปอีกนะครับ เชญิทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ครับ 
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๑๔๕ 

สนช. ๖๒               จิรายุส  ๓๗/๓ 

 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ความจริงประเดน็ทานศิริพล 

ยอดเมืองเจรญิ ถาม อันนี้กต็องฉุกใจคดิพอสมควร เนื่องจากวาสตางคทีไ่ดมาเขากองทุน 

ตามมาตรา ๗๘ มีอยู ๕ ทางดวยกัน แตบังเอิญทางที่ ๒ ไปพันกับมาตรา ๕๔/๑ ก็คอืคาสอบบัญช ี5 

ไมมีทางไดแลว คําถามที่เราฉงนอยูพอสมควรวาคาธรรมเนียมตาง ๆ คืออะไร เพราะจะสอดรับกับ 

(๑) ในมาตรา ๑๑๑ ซึง่ตองตัดตามไปดวยวาคาสอบบญัชีตัดออกจะเหลือเพียงคาธรรมเนียม 

เพราะฉะนัน้ใน (๑) กบั (๒) ก็คือความหมายเดียวกัน ณ วันนี้ ณ ตอนนี้ความหมายเดียวกัน 

ทีนี้พอกรรมาธิการไปตดั (๓) เขาไปอกี ภาษาจีนเรียกบอจ๊ี หมดสตางคแลว ไมมีสตางคแลวนะครับ 

ทีนี้พอไมมีสตางคแลวทานผูวาการตรวจเงินแผนดนิตองตอบนิดเดียว ตอบตรง ๆ เลยไมตอง 10 

เลนล้ินไปเลนลิ้นมา คาธรรมเนียมคืออะไร คาธรรมเนียมไดอยางเดียวเลยจากคาสอบบัญช ี

อันนี้ผมถามตรง ๆ นะครับ ถาทานบอกวาไมมีอยางอื่นแลว เหลืออันเดียว แสดงวา (๑) (๒) 

หมดความหมายไปแลวถกูหรือไมครับ จะเหลือเพียง (๓) ซึ่งอันนี้นาคิดวาผมอาจจะตองคนืใหทาน 

เพราะไมมีสตางคทํางาน เพราะฉะนั้นขอทานกรุณาตอบชัด ๆ วาคาธรรมเนียมตาง ๆ มีความหมาย

แคไหน เพราะทานใสวา “และ” ทานอยาลืมนะครบั (๒) เขียนวา “รายไดจากคาสอบบัญชหีนวย15 

รับตรวจและคาธรรมเนียม” คนละอันกัน เพราะฉะนั้นทานตอบเราสักนิดหนึง่วาคาธรรมเนียมไดป

ละเทาไร ถาตอบตรงนี้ไดเราจะคล่ีคลายไดวา (๓) ควรจะคืนทานหรือไม ขอบคุณครับ แต (๒) คนื

ไมไดแลว มติลงไปแลว 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ  :   ผมยังไมไดโหวต (vote) (๓) เชิญทานผูวาการ

ตรวจเงนิแผนดนิครับ 20 

  นายพิศษิฐ  ลีลาชโิรภาส (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

ครับวา คาธรรมเนียมเราไมเคยมีเก็บครบั แตเราเรียกวาเปนคาธรรมเนียมสอบบญัช ีซึ่งก็หมายถึง 

คาสอบบญัชนีั่นเอง เพราะฉะนั้นเมื่อไมมคีาสอบบัญชคีอืไมมคีาธรรมเนียมแลวครบั เราไมเคย 

มีการเก็บคาธรรมเนียม ยืนยันอยางนีค้รบั คาธรรมเนียมหรือคาธรรมเนียมสอบบญัชีปหนึ่ง 

เราเกบ็ไดประมาณ ๑๗๓ ลานบาท แลวกม็ีคาใชจายลูกจาง ๕๐๐ คน ปาเขาไป ๑๔๐ ลานบาท 25 

แลวกค็าฝกอบรมประมาณ ๓๐ ลานบาท ในการฝกอบรมเพ่ือจะพัฒนาใหเขาเปนผูสอบบัญช ี

อันนี้กเ็รียนไดวาประมาณนีค้รับ แตตอไปนี้ก็คอืไมมี เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คอืตองตัง้งบประมาณ 

อยางเดียวครับ 
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๑๔๖ 

สนช. ๖๒               จิรายุส  ๓๗/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานตวง  อันทะไชย ครับ 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย 

ผมวาเวลาแปรญตัตถิาเอาชนะกนันี้เราจะมีปญหา ในมาตรา ๗๘ ทานตดั (๓) ออก (๒) แพไปแลว5 

กองทุนนี้ไมมีอะไรเลย ย่ิงไปบอกใน (๑) ทานประธานตามไปดูมาตรา ๑๑๑ ครบั มาตรา ๑๑๑  

เขาบอกใหโอนมาเลย ถาไปดูมาตรา ๑๑๑ ถาฟงทานอดีตผูวาการตรวจเงนิแผนดนิหรือเปนผูวาการ

ตรวจเงนิแผนดนิหรือเปลาไมรู ไมมีเงินที่จะใหโอนคาธรรมเนียมที่ไดรบัจากการตรวจสอบบัญชี

กลับมา แปลวาเหลืออันเดียว กค็ือ (๑) (๒) แพไปแลว ---------------------------------------------------- 

 10 

          -  ๓๘/๑ 
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๑๔๗ 

สนช. ๖๒         รุจิรา  ๓๘/๑ 

   

(๓) กรรมาธิการตัดออกอีกแลว ไมมีเงนิสักสตางคเลย ไมรูหมวดนี้จะตั้งไวทําไม ผมเขาใจวา 

ตอนเริ่มตนทางกรรมาธิการเสียงขางมากคงเห็นวาคงเหลือคาธรรมเนียม คือ (๒) เอาไว  

ไมคิดวาจะแพ แตพอ (๓) ทานตดัออก คราวนี้ปญหาผมอยากใหสภาชวยไตรตรองพิจารณาใหชา ๆ 5 

หนอยวา ถาตดั (๓) ออกไปแลว เงนิประจําปก็ไมมี คาธรรมเนียม คาสอบบัญชีก็ไมมี แลวกองทุน 

จะไปตั้งทําไม แลวจะเอาจากไหนโอนเขามา คือประเดน็ผมฝากทานประธานคณะกรรมาธิการ 

ชวยไตรตรองวา เพราะทานแพกอนหนานี้มาแลว ทานตองตดั (๒) ตอนทานรองประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิคนที่สอง ขึน้มาทีนี้พอมาถึงตรงนี้กลายเปน (๓) ทานตดัดวย เลยกลายไมมี

อะไรเลยในกองทุน ทานจะทําอยางไรตอไป 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมจะถามแลว คอืกรรมาธกิารเสียงขางมาก 

ผมฟงวาท่ีทานตัด (๓) เกี่ยวกับเทคนิคของการตั้งงบประมาณที่ทานปยพันธุอธิบายเหมือนกับวา 

ใสไวไมถูกตอง แตทนีี้กําลังพูดถึงประเภทของเงินอุดหนุนประเภทนี้เราควรจะใหหรือไมใหที่สมาชกิ 

อภิปราย แตผมฟงทางนีแ้ลวบอกวาไมควรเขียนไว ผมกไ็มรูเทคนคิทางกฎหมายเรื่องเขียน 

เงินอดุหนุนนี้เขียนอยางไร เชิญประธานคณะกรรมาธิการครับ 15 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทีิ่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน 

คณะกรรมาธิการครับ กระผมจะขออนญุาตเรียนชี้แจงทานสมาชกิสภานติิบัญญตัิแหงชาติทีเ่คารพ 

ในประเดน็ของ (๓) รวมไปถงึ (๑) ของมาตรานีด้วย (๒) แนนอนครับ เพราะวา (๒) นัน้แพโหวต  

(vote) ไปแลวกต็องตดัออก ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้วา เมื่อสักครูนี้ที่พูดกันถึงเรื่อง (๓)  20 

ทานสมาชิกหลายทานคาดการณไดถูกตองวา เมือ่ตอนท่ีกรรมาธิการเสียงขางมากพิจารณาตัด  

(๓) นี ้เปนเพราะเห็นวา 

  อันท่ี ๑ กค็ือวาของปจจุบนันี้กอนรางพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะ

เกิดกองทนุไมมี ถามวากองทุนไมมีแลวทําอยางไร กองทุนไมมีแลวเขาก็ยังมีเงนิที่ไดจากคาสอบ

บัญชี มีครบั เขามเีงนิที่เหลือจายจากงบประมาณ มีครบั ถามวาเขาทําอยางไร วธิกีารทํา คือเขา 25 

ก็ทําเปนบญัชี ๒ บญัชี บัญชีหนึง่ก็คือคาตรวจสอบบญัชี อีกบญัชหีนึ่งก็คือในเรื่องของงบประมาณ

เหลือจาย เพราะเขาไมตองคืน แตงบประมาณเหลือจาย วิธกีารใชนั้นไมใชวาไมมีวตัถุประสงค

หรือไมมีทศิทางในการใชทศิทางในการใชเปนไปตามท่ีทานปยพันธุซึง่ทานเปนกรรมการตรวจเงนิ

แผนดนิ (คตง.) ทานไดชีแ้จงอยู เพราะวาในเรือ่งนี้ทาง คตง. เปนผูควบคมุอยู ดังนัน้ถามวาเงินเหลือ 
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๑๔๘ 

สนช. ๖๒         รุจิรา  ๓๘/๒ 

 

จายสามารถที่จะเอาไปใชอะไรตามใจชอบไดไหม คําตอบคือไมได ตองใชในลักษณะของเงิน

งบประมาณเหลือจายตามพระราชบัญญัตงิบประมาณ  

  อันท่ี ๒ อยากจะกราบเรียนถามวาแลววธิีการใชงบประมาณเหลือจายเขาทํา5 

อยางไร เขาก็เอาไปใชในปถดัไป สํานักงบประมาณก็จะดูวามีเงนิเหลือจายเทาไร กจ็ะเหน็ตวัเลข 

ที่ชัดเจนวามีเงนิเหลือจายเทานี้ ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณในปถดัไป สํานักงบประมาณ 

ก็จะพิจารณาจากขอมูลเงนิเหลือจายอะไรตาง ๆ เหลานีเ้พ่ือจะจัดสรรงบประมาณใหกับ สตง.  

ในปตอไปดวย ก็จะเปนการจัดงบประมาณไดอยางเหมาะสม ทนีี้ถามวาแลวถาเผ่ือเอาไปรวม 

จะเกดิอะไรขึน้ คําตอบกค็ือวาของเดิมที่มเีงินตรวจบญัชแีลวเอามาใสกองรวมกบัเงนิเหลือจาย 10 

พอใสไปแลวกลายเปนเงินกองทุนยอดรวมหาไมเจอครบั ยากที่จะดวูาตกลงแลวเงนิเหลือจาย 

ที่ใสลงไปเปนเทาไร พอใสลงไปเปนกองใหมแลวกไ็ปตัง้กฎเกณฑเอาตามท่ีคณะกรรมการกองทุน 

จะตั้ง ซึง่อาจจะตรงกบัพระราชบญัญตัิงบประมาณในเรือ่งเงนิเหลือจายก็ได อาจจะไมตรงกไ็ด 

เพราะเงินกลายเปนเนื้อเดียวกันไปแลว ดงันัน้นี่คอืที่มาของเหตุผลท่ีวากรรมาธกิารเสียงขางมาก 

เห็นวาเงินงบประมาณเหลือจายควรจะนาํไปใชตามวัตถปุระสงคท่ีไดรบัการจัดสรรงบประมาณมา 15 

ถึงเหลือกต็องนําไปใชในปถดัไป ไมควรจะเอาไปรวมกบัเงินตรวจเงนิแผนดนิแลวกไ็ปใชตาม

กฎเกณฑกตกิาที่จะตั้งโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งอาจจะไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณในเรือ่งของเงนิเหลือจาย นี่คือสาเหตุ ทนีี้อยางนี้ครับ ในเรือ่งของเงนิสอบบัญชี 

ทางกรรมาธิการเสียงขางมากไดขอมูลในตอนที่พิจารณามาตรานีว้า ณ วนัที่คุยกันใน

คณะกรรมาธิการนัน้ มีเงนิท่ีเหลืออยูจากการสอบบญัชีประมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท นี่คือ20 

สาเหตุที่ทําไมกรรมาธิการเสียงขางมากจึงบอกวา ถาเผ่ือเงินสอบบญัชีที่เหลือจายสะสมมามีตัง้ 

๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท ปถดั ๆ ไปก็คงจะไดอกีจากการสอบบัญชี เพราะไมนึกวาจะมาถูกตดั 

ในครั้งนี้ กอ็ยางที่ทานอาจารยตวง  อันทะไชย ทานวาไว ก็เห็นวาไมมคีวามจําเปนท่ีตองไปเอา 

งบประมาณเหลือจายเอาใสเขาไปในกองทุนอีก ก็แยกออกมาเสีย เพราะของเดมิกแ็ยกออกมา 

แลวกไ็มมีปญหาในการดําเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน นีค่ือเหตุผลที่ทําไมถงึไดตดั (๓) ออกตรงนี้  25 

เพราะตองการใหใชเงินงบประมาณอยางเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสรรงบประมาณ 

ของทางราชการนั่นเอง  
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๑๔๙ 

สนช. ๖๒         รุจิรา  ๓๘/๓ 

 

  ทีนี้ถามวาแลว (๑) เปนอยางไร ถาขอมูลที่ทางกรรมาธกิารเสียงขางมากไดรับ 

ถูกตองกค็ือมีเงินเหลืออยูประมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท (๑) นี้แหละครับที่จะทาํใหเขาเอาเงิน 

ที่เหลือใน ๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาทใสกลับเขามาเปนเงินประเดิมของกองทุนตรงนี้ไดครับ  5 

ก็ขออนุญาตกราบเรียนเพ่ือกรุณาทราบ ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   นาจะชัดเจน ทานประธานคณะกรรมาธกิาร

ชี้แจงวาทีต่ัด (๓) ไปนี้ เพราะวา (๓) เอามาจากเงินเหลือจายในแตละปงบประมาณก็ตองใชแบบเงนิ

เหลือจาย แบบของสภาเหลือจายปนีไ้ปใชปหนาอยางไร แตทานลืมไปวานี่เปนกองทุน เขาจะเอา

เงินนั้นมาใสกองทนุเปนเงนิอุดหนุน ทานตวง  อันทะไชย คงจะถามประเดน็นี ้เชญิครับ 10 

ทานตวง  อนัทะไชย 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   ผมขออภัยตองตอเนือ่ง ลูกตดิพันครบั คือตอนนี้ 

มาถึงท่ีสภาตองชวยทานกรรมาธกิารแลว ผมเขาใจแลว ตอนทานคิดรูปแบบนี้ทานไมคิดวาจะแพ 

(๒) ถกูไหมครับ อันนี้ชัดเจนมาก คงไมมีปญหาถาไมแพ (๒) บงัเอญิวา (๒) แพขาดลอยเลย  

ทานมาเขียนไวในรางนีต้ัด (๓) ออก ทานกรรมาธิการดตูามผมไปเลยทานจะพบวา ถาเขียนเอาไว15 

อยางนี้จะมีแค ๗๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท จะใชไดกีป่ ไมมีเงินเขามาเลย มาตรา ๗๘ รายไดโอนมาตาม 

มาตรา ๑๑๑ ก็คอือยางที่ทานบอกสภาไปแลว มาตรา ๑๑๑ เขียนความวา ใหมาจากเงนิท่ีมีอยูแลว

ถูกไหมครับ จากคาธรรมเนยีมมาแลว (๒) ไมไดแลว เพราะแพไปแลวตัดออกไป (๓) ตอนนัน้เขาใจ

วาจะเหลือ (๒) ตอนนีไ้มมแีลวทานตดัออกไปอกี ไดมาจากเงนิหรือทรัพยสินอืน่ใดท่ีผูบริจาค 

ใหกองทนุ ไมมีที่อดตีทานผูวาตรวจเงินแผนดนิพูดถงึ อนัที่ ๒ คือดอกผล หรือผลประโยชนท่ีไดจาก20 

เงินหรือทรัพยสินของกองทนุ ผมเขาใจวาอันนี้นอยมาก แปลวาไมมีเลย ตัง้กองทุนเพ่ือใหหมดไป 

แตละวนัจะตั้งไปทําไม แลวจะมีประโยชนอะไรทีบ่อกวาจะทํางานเพ่ือชาติบานเมือง เพ่ือแผนดิน 

ผมคิดวาตองชวยสภาคดิหนอยวา ถาคนืมา (๓) เพราะแพไปแลวเปนไปไดหรอืไม ขอเสนอผม 

ตอสภาเพ่ือจะแกปญหาที่เขยีนกฎหมายมาแลวมปีญหาแลววา ถาไมมีเลยหมวดนี้กไ็มควรจะมีอยู

แลวตอไป กราบเรียนทานประธานเพ่ือใหสภาไดโปรดพิจารณาครับ 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวฟงทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

ทานสมศกัดิ ์เดี๋ยวคุณวัลลภคอยสรุป ทานสมศักดิ์  โชตริัตนะศริิ ควรทําอยางไรดีเกีย่วกับ 

เงินอดุหนุน 
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๑๕๐ 

สนช. ๖๒         รุจิรา  ๓๘/๔ 

 

  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

และทานสมาชิกทุกทาน ประเดน็ก็คอืผมอยากใหทําความเขาใจนิดหนึง่วา ในมาตรา ๖๙ จะพูดไว

ถึงวารายไดและทรัพยสินทีจ่ะดําเนินการกิจการของสํานักงาน ประกอบดวย (๑) เงนิอุดหนนุ 5 

ที่ไดรบัตามมาตรา ๖๗  เพราะฉะนัน้มาตรา ๖๗ กค็ือเงนิงบประมาณรายจายประจําปท่ีตัง้เปน 

เงินอดุหนุน รวมทั้งงบประมาณเพ่ิมเตมิ เมื่อตัง้เขามาแลวเปนเงนิอุดหนุนก็จะเปนรายได 

ของสํานักงาน แลววรรคทายของมาตรา ๖๙ ยังบอกไวชัดเจนวา การใชจายเงนิรายไดของสํานักงาน 

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด พูดงาย ๆ กค็ือวา ถาเงนิรายไดทีม่าจาก 

เงินงบประมาณเปนเงนิอดุหนุนใชจายแลวครบวัตถุประสงคของการตัง้งบประมาณเรียบรอยแลว10 

และกม็ีเงนิเหลือจาย ก็สามารถที่จะใชจายใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาํหนด 

คณะกรรมการกอ็าจจะกําหนดใหมีการใชเงนิเหลือจาย หรือถาเบกิจายไมทันภายในปงบประมาณ 

ก็อาจจะใหมีการกันเงนิขามปงบประมาณ ----------------------------------------------------------------- 

 

          -  ๓๙/๑ 15 

 

 



๑๕๑ 

สนช. ๖๒         วรนชุ  ๓๙/๑ 

 

เพียงแตไมตองไปตกลงกับคลังวาเมื่อมีเงินเหลือจายแลวมาตรา ๗๐ ก็บอกวารายไดของสํานักงาน

ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังตามกฎหมายเงนิคงคลัง กฎหมายวธิีการงบประมาณและ 

หรือกฎหมายอืน่ เพราะฉะนั้นส่ิงเหลานี้จะเปนเรื่องที่คณะกรรมการ คตง. จะตองเปนผูกําหนดวา5 

ระเบียบวธิีปฏิบตัิในเรื่องของการใชเงินรายไดที่มาจากเงนิงบประมาณจะทําอยางไร ใชจายไมหมด 

จะขอกนัเงนิไปปหนากับคณะกรรมการหรือไม อยางไร หรือถามีเงนิเหลือจายจะไปใชจายในเรื่อง

อะไรไดบาง ทั้งหมดนีรู้ปแบบก็คือจะเปนในรปูแบบของเงินรายได ทนีี้พอมาดูถึงมาตรา ๗๘  

ผมยังเหน็แยงกับคณะกรรมาธิการเสียงขางนอยที่จะยังคงใหมีเงินรายไดที่มาจากเงนิงบประมาณ 

ซึ่งเหลือจายในแตละปงบประมาณ เพราะวาเงินอดุหนนุที่มาจากเงินงบประมาณนีไ่มมีแลวครับ  10 

จะกลายเปนเงินรายไดตามมาตรา ๖๙ แลวครบั จรงิ ๆ แลวไมมีนะครบั เงินอดุหนนุท่ีไดรับจาก 

เงินงบประมาณแลวเหลือจายในแตละปงบประมาณ  (๓) นี่ถาทําตามมาตรา ๖๙ แลวจะไมมีเงิน

อุดหนุนเหลือเลย มแีตเงินรายไดที่เหลือจากการใชจายตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ตามมาตรา ๖๙ วรรคทายเทานั้น เพราะฉะนัน้ (๓) ตัดไปนี่ผมเหน็ดวยกบักรรมาธกิารเสียงขางมาก 

เพราะถอืวาสอดคลองกบัมาตรา ๖๙ (๑) และกว็รรคทายของมาตรา ๖๙ ดวย ทีนีป้ระเด็นกค็ือวา 15 

กองทุนนี่จะบอกวาประกอบดวย (๑) เงินที่ไดรับโอนมาตรา ๑๑๑ ซึ่งทานประธานคณะกรรมาธิการ

ไดเรียนตอที่ประชมุแลววามปีระมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท การใชจายเงนิของกองทุนนี ่

ก็มีวตัถปุระสงคของการใชจายวาในกรณีที่งบประมาณรายจายไมเพียงพอหรือไมอาจเบิกจายไดเงิน

จากเงนิงบประมาณแผนดินก็ใหมาใชจายจากเงนิกองทนุนะครับ  (๒) เรื่องคาใชจายในการพัฒนา

ประสิทธิภาพในการตรวจเงนิแผนดนิ  (๓) ก็สมทบเปนคาตอบแทนพิเศษ สวัสดิการเจาหนาท่ี 20 

บุคลากร  (๔) ก็เปนคาใชจายคาจางที่ปรึกษา  (๕) กเ็ปนเรื่องคาใชจายอืน่ ๆ ทีป่ระโยชนในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานทีค่ณะกรรมการกองทุนกําหนด การใชจายนี้ก็เปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกองทนุกําหนด คณะกรรมการกองทุนกําหนดนี่คณะกรรมการชดุนี้กับคณะกรรมการ

ชุดใหญคนละชุดกันนะครับ แลวอาจจะไมอยูในนโยบายเดียวกันกไ็ด ก็เปนเรื่องของการใชจาย 

ของคณะกรรมการกองทนุ เพราะฉะนัน้ถามีความประสงค (๑) ถงึ (๕) ถามีความจําเปนที่จะตอง 25 

ตั้งงบประมาณรายจายกไ็มไดหมายความวาจะไมสามารถตั้งงบประมาณไดนะครับ เพราะฉะนัน้ 

ใน (๑) ถาเกิดวางบประมาณรายจายไมเพียงพอก็อาจจะเสนอขอรบัการสนบัสนนุจากรัฐบาลได  

ถาพูดไปแลวก็เปนเรื่องของเงินอดุหนุนนะครับ 
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๑๕๒ 

สนช. ๖๒         วรนชุ  ๓๙/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คงเขาใจประเด็นในมาตรา ๗๘ (๓) นะครบั  

ขอบคุณครับ หมายความวาเงินงบประมาณประจําปซึ่งเหลือจายปกติกไ็ปใชอยางอืน่ไมได คราวนี้ 

ที่เขียนไวอยางนีก้็เพ่ือนํามาเปนเงินอดุหนุน ไมรูมมีากอนหรอืเปลา ทานวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ  5 

สรุปดกีวา เชญิครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ความจริงเปนความของใจซึ่งเมื่อทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

ทานตอบไวชดัเจนแลว เดิมก็ของใจแบบทีว่านี้ เพราะฉะนั้นโดยสรุปกค็ือวาถาเหน็พองตามนี้

ทั้งหมดคือ (๑) ยังอยู แตมีเงินจากมาตรา ๑๑๑ ประมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท เงินกอนที่ ๑  10 

อยูในกองทุนนี ้ (๒) ไมมแีลว  (๓) ตัดออกไปหรือไมตดัออกไปก็ไมมีประโยชนเพราะไปอยู 

ในมาตรา ๖๙ เหมือนอยางทานผูอํานวยการงบประมาณวานะครบั อนันีเ้ทาท่ีผมจับความได 

แลว (๔)  (๕) สตางคก็ไมมากนัก โดยสรุปก็คือวากองทนุนี้จะมีเงนิอยูประมาณสัก  

๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาทเทานั้น อันนี้คือหลักถาจะเอาตามนีน้ะครับ ขอบคุณทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานตวงอีกครั้งหนึ่งครับ 15 

คณะกรรมาธิการสรปุไดใชหรือไม  

  นายตวง  อนัทะไชย   :   ทานประธานครับ ผม ตวง  อนัทะไชย เมือ่สักครู 

ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณไดชี้แจงมาตรา ๖๙ คือถาเราเขียนรายได แตวาเราไมมา 

เขียนใหสอดคลองกบักองทนุวารายไดมาจากไหน ถาเปนขอเสนอของผมเพ่ือใหสอดคลองกับ 

ที่ทานผูอํานวยการสํานักงบประมาณกรณุาพูดถึงเมือ่สักครูนี ้ถาไมเขียนเอาไวจะมปีญหา  20 

จะไปนั่งเดาเอาวาไมเขียนกไ็ดตามมาตรา ๖๙ ผมวาเปนปญหาแนนอน ถาเราเขียนบอกวา (๓)  

เงินอดุหนุนทีไ่ดรับจากมาตรา ๖๙ (๑) อนันีน้าจะเปนทางออกไหม เพราะทานตดัออกไปเลยมี

ปญหาแนนอน จะไปตั้งก็จะมีปญหา เพราะไมไดเขียนวากองทุนประกอบไปดวยเงนิและทรัพยสิน

ตอไปนี้มเีทานี ้แมจะเขียนไวในมาตรา ๖๙ วารายไดและทรัพยสิน หรือเขียนเอาไวในมาตรา ๖๗ 

ประกอบมาตรา ๖๙ ก็ตาม จากเงนิอุดหนนุกต็าม เพราะไมไดเขียนไวในองคประกอบของกองทนุ 25 

ขอเสนอของผมกค็ือเขียนใหชัดไปเลยวาเงนิอุดหนนุที่ไดรับตามมาตรา ๖๙ (๑) จะไดแกปญหา 

ที่ทานอาจารยวัลลภพูดถึงเมื่อสักครูนีว้าตดัออกกต็ัดออก ไมมีปญหา ผมคดิวามปีญหาแนนอน  

เพราะมแีคกอนเดียวคือตามมาตรา ๑๑๑ จึงกราบเรียนทานประธานไดโปรดพิจารณาดูครับ 

ขอบพระคุณครับ 
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๑๕๓ 

สนช. ๖๒         วรนชุ  ๓๙/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   คณะกรรมาธกิารนาจะมขีอยุติหรอืยัง  

ตอนนี้เรากําลังเถียงกันอยูวาจะเขียน (๓) หรือไม อยางไร ทานสมาชิก ทางกรรมาธกิารเสียงขาง

มากเมือ่ยืนเสียงขางมากไว ทีนี้ผมกต็องฟงสมาชิกกอนเผ่ือท่ีเสียงขางมากกับเสียงขางนอยจะปรบั5 

เขากนัได ฟงทานสมาชิกอกีทานหนึ่ง เชิญทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ กระผม นายมณเฑียร  บญุตนั สมาชิกสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิทานประธานที่เคารพครับ  

ดูเหมือนวาถาตดัตามท่ีเห็นอยูนี้ก็คือ (๒) นัน้จบแลว  (๓) ถาเปนไปตามที่กรรมาธกิารวา 

ก็คือกองทุนนี้ก็จะหมดภายใน ๕ – ๖ ป เพราะดตูามทีท่านผูวาการบอกวาปหนึง่ก็ใชประมาณ 10 

๑๔๐ ลานบาท  ๑๗๐ ลานบาท ประมาณ ๔ – ๕ ปก็หมดแลว การมีอยูของกองทุนนี้กค็ง 

ไมมีตอแลว ผมจะไมพูดวาควรจะมีหรือไมมี อนันีด้ตูามความเปนจริง แตวาเทาที่เคยดูนี่จะมีกองทุน

บางประเภททีเ่ขาไมมแีหลงรายไดอื่น หรอืแหลงรายไดอื่นเปนไปไดยาก รัฐบาลโดยการขอของ

หนวยงานที่มีกองทุนในทํานองนี้ก็สามารถที่จะใหเงนิอดุหนุนเฉพาะสําหรับกองทนุได มกีองทุน 

บางประเภททีร่ัฐบาลก็ยังใหเงินอดุหนุนเขามาเปนรายปคือไมใชเปนการอดุหนุนตามคาใชจาย15 

ประจําปนะครบั เปนเงินอุดหนุนกองทนุซึ่งก็เปนไปตามวัตถุประสงคของกองทนุ กรณีที่ยังตอง

รักษากองทุนไว หมายถึงวากรณีที่วาอยากใหกองทนุนี้ยังอยูตอ รัฐบาลก็อาจจะยังสามารถจัดสรร

เงินงบประมาณอุดหนนุกองทุนก็ได 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานมณเฑียร  บญุตนั ครับ คืออนันัน้

แนนอนนะครับ เงนิอุดหนนุจากงบประมาณของรฐับาลเขากองทุนมมีากในทุกกฎหมาย แต (๓)  20 

ที่เขียนอยางนี้จะไปเอาเงินอดุหนุนทีไ่ดรับจากงบประมาณเหลือจาย ซึ่งทางผูอาํนวยการ 

สํานักงบประมาณบอกคุณขาดอะไร คุณกข็องบประมาณไปสิ มาอดุหนุนกไ็ดนะครบั ดงันัน้ 

ประเดน็อยูตรงนีเ้ดี๋ยวกรรมาธิการเสียงขางนอยเขาจะชีแ้จง คือทานมณเฑียร   

บุญตนั ประเดน็ที่วาตัง้งบประมาณมาเพ่ือใชเปนเงินอดุหนุนนี่กองทุนไมมปีญหานะครับ 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   แตไมไดเขียนไวครับ ทานประธานคอืในนีไ้มไดเขียน 25 

ไววาตัง้งบประมาณเปนเงินอุดหนุนเขากองทนุนะครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ในนีไ้ปเขียนเลยวาเปนงบประมาณเหลือจาย

นะครับ 
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๑๕๔ 

สนช. ๖๒         วรนชุ  ๓๙/๔ 

 

  นายมณเฑียร  บญุตนั   :   ซึ่งผมคิดวาคงไมไดอยางที่ทานผูอํานวยการวานะครบั 

เวนแตจะเขียนตั้งเปนงบประมาณอดุหนุนเงินกองทุนครบั ขอบพระคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   งบประมาณปกตมิาตราแรก ๆ ก็เขียนแลว5 

ไมใชหรือวากองทนุตองมรีายไดจากงบประมาณแผนดิน เชิญกรรมาธกิารเสียงขางนอยครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

และที่ประชมุครบั ผมขออนญุาตอธิบายมาตรา ๗๘ ทีละวงเล็บกอน ๆ ที่จะไปสู (๓) ที่กําลัง 

จะโหวต (vote) ตอไป คอืตาม (๑) ที่มาจากมาตรา ๑๑๑ นัน้ก็คอืบรรดาเงนิคาสอบบัญช ี

หรือคาธรรมเนียมซึ่งเคยมีอยูเดิม ตามกฎหมายเดมิ เพราะฉะนัน้ไมเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ 10 

เพราะฉะนัน้มีอยูเทาไรก็มาเทานั้นแหละ อนันัน้กค็ือจบ ก็คือมา พอกฎหมายนี้ใชบงัคับ ณ วนัท่ี

กฎหมายใชบงัคับมีเงนิเทาไรก็มาสูกองทุนนี—้------------------------------------------------------------ 

 

          - ๔๐/๑ 

15 



๑๕๕ 

สนช. ๖๒                 ธรีวรรณ  ๔๐/๑ 

 

  (๒) ผมคงไมกาวลวงการที่ทางสภาไดโหวต (vote) ในเรือ่งของมาตรา ๕๔/๑  

ไปแลว เพราะก็คงเปนมตไิปแลว แตอยางไรกด็ีในเรื่องคาธรรมเนียม เพราะในกฎหมายใน (๒)  

นี้บอกรายไดจากการสอบบญัชีของหนวยรบัตรวจกับคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของ5 

สํานักงาน ซึ่งเปนการกําหนดเพ่ิมเติมขึน้เพ่ือจะใหสํานกังานนั้น เมื่อปฏิบัตหินาที่ตามสํานักงาน 

แลวจะเรียกคาธรรมเนียมใด ๆ เมื่อมคีาธรรมเนียมเกดิขึน้ก็ใหสงเขาสูกองทุนเสีย การกําหนดวา 

จะเรียกคาธรรมเนียมในเรื่องอันใดไดบางจากการปฏิบัตหินาที ่เรียกในจํานวนเทาไรนั้นเปนกรณีที่

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิจะใชอํานาจกาํหนดตามมาตรา ๓๒ ซึง่เปนของใหม ตอนนีท้าง

ทานผูวาการตรวจเงินแผนดนิที่เคยบอกวาของเกาไมเคยเรียก แตของใหมนี้สามารถกําหนด 10 

เพ่ิมเติมได โดยอาศัยกฎหมายฉบับนี้ เชน ในกรณีมาติดตอในเรื่องการขอเอกสาร สําเนาเอกสาร 

เรียกคาธรรมเนียมอะไรพวกนี้เกดิขึน้มาหรอืใหไปดําเนนิการในเรื่องใดเกี่ยวกบัการปฏิบัตหินาที ่ 

ถาคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ (คตง.) กําหนดไววาสามารถเรียกคาธรรมเนียมไดท่ีไมเกี่ยวกับ 

คาสอบบญัช ีซึ่งมีมติไปแลวตามมาตรา ๕๔/๑ นัน้ ก็จะเปนคาธรรมเนียมทีเ่กิดจากการปฏิบตัหินาที่

ของสํานักงานกเ็ขาสูกองทนุนี้เสีย เพราะฉะนัน้ (๒) ไมใชตัดออกไปทั้งวงเล็บ แตตดัในสวนของ 15 

คาสอบบญัชตีามทีไ่ดโหวตไปแลวตามมาตรา ๕๔/๑ นัน่เอง 

  (๓) ดวยความเคารพจริง ๆ ครับ ตามมาตรา ๖๗ กบัมาตรา ๖๙ นั้น 

เปนกรณีที่กําหนดใหเปนรายไดของสํานักงาน เพ่ือมาใชจายในเรื่องของการปฏิบัตหินาที่  

เงินงบประมาณมาจากมาตรา ๖๗ ซึง่ตัง้ของบประมาณของเงินอดุหนุนเพ่ือทํางานของสํานกังาน 

การตรวจเงนิแผนดนิ และวรรคสอง บอกวาถาขาดเหลือไมเพียงพออยางไรก็ขอเพ่ิมย่ืนตรงไปยัง 20 

คณะกรรมการพิจารณา เมือ่ไดมาแลวกก็ลายเปนรายไดของสํานกังานที่จะตองดําเนินการ 

ในเรื่องของตาม (๑) ซึง่การบริหารการจัดการการจายเงนิ เงนิจะมาเปนกอน งบประมาณจะเปน 

เงินอดุหนุน ซึง่มาเปนกอนใหแกองคกรอิสระในการใชจายเงินที่ผานมาในอดีต แตกฎหมายฉบับนี้

ใหมาเปนงวด ๆ ระยะ ๓ เดอืนตามที่กําหนดไวเปนคางวด เพ่ือไมใหมากองไวอยูทีสํ่านักงาน 

ตรวจเงนิแผนดนิ เมื่อไดเงินลักษณะดงักลาวมาแลวคณะกรรมการก็จะใชอํานาจตามวรรคสาม 25 

ในการบอกวา เงินทีไ่ดมาเปนเงนิอุดหนนุจากงบประมาณนั้นจะใชจายในเรื่องอะไร ดานแผนงาน

โครงการหรือดําเนนิการในเรื่องใดซึ่งอนันีเ้ปนสวน เพราะเปนรายไดของสํานักงานแลว ตอเมื่อ 

มีเงินเหลือจายแลว เมื่อมีเงนิเหลือจายแลว ถาไมใหโอนไปสูกองทนุก็ยังคางไวอยูทีสํ่านักงาน 

พอคางไวสํานกังานเสรจ็ก็ตองไปกําหนดการใชจายใหม เพราะใชตามโครงการที่กําหนดตาม 

วรรคสอง เมื่อเปนรายไดตามมาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๙ (๑) แลวนัน้ ดําเนินการไปเสียแลว 30 



๑๕๖ 

สนช. ๖๒                 ธรีวรรณ  ๔๐/๒ 

 

ลักษณะที่เกดิมาก็เกดิปญหาวาพอเปนเงินเหลือจายใชจาย บางทีก็ไปจายในเรื่องการฝกอบรม 

ดูงาน ดําเนินการอะไรตาง ๆ ซึง่อาจจะไมตรงกับลักษณะเหมือนหลายหนวยท่ีเคยปรากฏขึ้นที่เปน

ปญหาเกดิขึน้ เพราะฉะนั้นแลวเงินเหลือจายที่ใชจายตามโครงการงบประมาณที่กําหนดตาม5 

ระเบียบที่คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิเคยดําเนินการอยูนั้น เพ่ือใหเขามาสูในเรือ่งของ 

การปฏิบตัิงานในการที่จะใชจายเพ่ือประโยชนของการทํางานของสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ  

แลวเพ่ือประโยชนของการตรวจเงินแผนดิน ก็ใหเขามาสูเปนเงินเหลือจาย ซึง่เมื่อเปนเงนิเหลือจาย

แลวกเ็ขามาสูเปนการตัดยอดมาใหเขาสูกองทนุเสีย เมื่อกฎหมายทั้งมาตรา ๖๙ แลวมาตรา ๗๘  

กําหนดไวลักษณะนี ้เวลาคณะกรรมการออกระเบียบวาดวยการใชจายเงินก็ตองพูดถึงเรื่องเมื่อมีเงนิ10 

เหลือจายกต็องสงเขาสูกองทุนเสีย เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญตัิของทั้ง ๒ มาตรา เพราะฉะนัน้เปน

ประเดน็ที่เขียนเพ่ือรองรับกนัเพ่ือใหการใชจายเงนินัน้เปนไปตามระบบเพ่ือใหเงินเปนประโยชนและ

มีวัตถุประสงคใชจายที่แนนอน และการบริหารจัดการกอ็ยูในรูปของกองทุนเทานัน้เอง เพราะฉะนัน้

อันนี้ผมเรียนเพ่ือเปนเหตุผลประกอบการพิจารณา 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ธนาวฒันผมถามจริง ๆ อนันี้เปนฉบบัแรก15 

ไหมท่ีตั้งกองทนุเขามาแลวเอาเงินเหลือจายประจํานีม้าสมทบกองทุนเปนฉบบัแรกหรือเปลา 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ฉบับแรกครบั เพราะใหมี

กองทุนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมก็กลัววาจะมีฉบับท่ี ๒ ฉบับที ่๓ ฉบับที่ ๔ 

ตามมา ถาตดัไปความหมายของกรรมาธิการเสียงขางมากคือ เงินเหลือจายก็ปฏิบตัิไปแบบที่20 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาปฏิบัติ ปฏิบตัิไปแบบที่สภาปฏิบัติคือ ตองไปบอกสํานัก

งบประมาณขออนมุัตอิะไรทาํนองนั้น คราวนี้ถาเอาแบบนี้กองทุนตาง ๆ ก็จะบอกวาฉันเหลือจาย

แลวกเ็ขากองทุนหมด ประเด็นแคนี้เทคนิคทางกฎหมาย เขาถึงคานทานเถียงกนัแทบตาย ตกลงก็

เปนอยางนี้ใชไหมครับ ที่ผมอธิบาย ทานธนาวฒันวาใหเคลียร (Clear) ครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   คือหลักการ ในเรือ่งพอเปน 25 

เงินงบประมาณที่ไดมาจากเปนเงนิอดุหนุนขององคกรอสิระนัน้เวลาการใชจายเงนิกจ็ะกลับเขาสู 

ในเรื่องของการทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิจะวางระเบียบ ซึ่งในกฎหมายฉบบันี้ก็จะพูดถงึ 

ในเรื่องของมาตรา ๕๙ ในเรือ่งของการใชจายเงิน ซึง่เรารองรบัสูมาตรา ๖๙ วรรคสอง เปนอํานาจ 

ขององคกรอิสระเองที่จะทํางาน เพราะฉะนั้นโดยปกติเวลาทางองคกรอิสระกําหนดก็จะใช 
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๑๕๗ 

สนช. ๖๒                 ธรีวรรณ  ๔๐/๓ 

 

แนวทางเดียวกับวิธกีารใชจายงบประมาณเองเพื่อใหเปนแนวทางเดียวกนั สวนระบบราชการปกติ 

ก็เปนเรื่องที่กฎหมายงบประมาณ กฎหมายเงนิคงคลังนั้นกาํหนดวาเวลาเงินเหลือจายนั้นจะตองไป

ทําอยางไร กเ็ปนไปตามที่หนวยราชการเคยปฏิบัติกนัมา แตอันนี้เขียนเพ่ือจะใหเงนิเหลือจายนัน้ 5 

ใหเขาสูกองทนุเสียเพ่ือไปบริหารจัดการอกีลักษณะหนึง่ โดยกําหนดวตัถุประสงคไวตามมาตรา ๗๙ 

เพราะฉะนัน้อนันี้เปนการเขยีนเพ่ือจะเอาเงนิท่ีหมดจากการเหลือจายในภารกิจของแตละป 

ประจําปของแตละดานที่ตัง้ไวแลววาจะใชจายเทาไรในแตละโครงการ เมื่อเหลือก็สงไปทางกองทุน 

บริหารจัดการตอ โดยวตัถุประสงคตามมาตรา ๗๙ เปนการเขียนเพ่ือตอยอดกัน 

เพ่ือนําเงนิมาใชจายกันเพ่ือใหเปนประโยชน สวนถาตดั (๓) ออกไปก็คือ กลายเปนอยูใน 10 

สํานักงานทีค่ณะกรรมการกต็องไปวางระเบียบในการใชจายเงินสวนทีเ่หลือนั่นเองวาจะใชจาย 

ลักษณะใด แตก็ไมจําเปนตองมีวตัถปุระสงคตามมาตรา ๗๙ นี้ จะใชจายในแงใดก็เปนไปตามที ่

คณะกรรมการจะกําหนดตอไป ซึ่งกเ็ปนเรื่องของลักษณะการใชจายเงินโดยไมมีวตัถปุระสงค 

ที่ชัดเจนเหมือนอยูที่กองทนุมาตรา ๗๙ ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ชี้แจงของทานผมวาชดัเจน ก็คือวา 15 

เงินเหลือจายทานก็ใหใช ทานจะเริ่มทําเนื่องจากเปนองคกรอิสระ เมื่อเหลือจายแลวอยากจะเขามา

กองทุนเพ่ือใหใชไปตามกองทุนซึง่จะไดประโยชนมากกวาการบรหิารเงนิของกองทนุที่ทานชี้แจงมา  

ผมฟงอยางนัน้ ดังนั้นอยางไรสํานักงานนี้กต็องมีเงนิ ไมมีเงินจากกองทุนก็ตองของบประมาณ 

ใหพอ เหลือจายก็ตองไปใชแบบหนึง่แบบใด แบบหนวยงานทัว่ไปหรือจะแบบกองทุน อนันีข้ึ้นอยู 

กบัสมาชกิจะตดัสินใจ (๓) ทานศริิพล  ยอดเมืองเจรญิ เชิญครับ 20 

  นายศิริพล  ยอดเมืองเจรญิ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม ศริิพล  ยอดเมอืงเจรญิ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ทานประธานสภานิติบญัญตัิ 

แหงชาตทิี่เคารพ ที่ผมไดหยิบประเดน็นีข้ึ้นพูดตัง้แตแรกในมาตรา ๗๘ วา ถาหมวด ๕ เราตองการ 

ใหมีกองทนุพัฒนาตรวจเงนิแผนดิน ในหมวด ๕ นัน้สําหรับกองทุนจะทําอยางไร เพราะวา 

ในหมวด ๕ เดียวกันนั้นมาตรา ๗๙ มีประโยชนในการใชระบุชัดเจนไว ๕ ขอ ตอนนัน้มีการพูด 25 

กันวาจะตัดออกเลย ซึ่งผมเองก็เขาใจวาใน (๒) นี้ชดัเจน สวน (๓) นั้นผมกต็ิงประเด็นไว  

พอดีทานสมศักดิ์ ทานอดีตผูอํานวยการสํานักงบประมาณชี้แจง ผมอยากจะอธิบายเสริม 

ทานสมศกัดิน์ดิหนึ่งวา ผมเนื่องจากวารับราชการมานาน แลวเขาใจเรื่องขององคการมหาชน 

แลวเขาใจสวนราชการเรื่องของเงินเหลือจาย แลวก็เขาใจอีกประเดน็หนึ่ง เรื่องกองทุนบางประเภท 
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๑๕๘ 

สนช. ๖๒                 ธรีวรรณ  ๔๐/๔ 

 

ที่บอกวาตองจัดสรรจากงบประมาณรายจายประจําป อันนัน้ผมเขาใจ ผมถึงพยายามจะขออนญุาต

เรียบเรียงวา ถาเรามีความจําเปนท่ีจะตองมกีองทุน แลวกองทุนใน (๑) ระบวุาในมาตรา ๑๑๑  

มีประมาณ ๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท ผมถึงถามอดีตทานผูวาการตรวจเงินแผนดนิวาใชจายประจําป5 

เทาไร เทาก็ตอบชดัเจนวา ๑๔๐ กวาลานบาท คําตอบทุกคนเห็นดวยกันหมดวา ถาเปนอยางนี ้

ขาเขาไมมี มแีตขาออกกองทุนในระยะตอไปก็หมดความจําเปน -------------------------------------- 

 

           - ๔๑/๑ 
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๑๕๙ 

สนช. ๖๒                                                                                   ทิพยอัปสร  ๔๑/๑ 

 

ผมจะขออยางนี้วาอธิบายเสริมในมาตรา ๖๙ ในมาตรา ๖๙ ชดัเจน (๑) บอกวาเงนิอุดหนุนทีร่ัฐ 

ดําเนินการตามมาตรา ๖๗ ก็คือการของบประมาณรายจายประจําป ในมาตรา ๖๙ นี้รองรบั 

ดวยมาตรา ๗๐  มาตรา ๗๐ ระบุไววารายไดของสํานักงานไมเปนรายไดที่ตองดําเนนิการสงคลัง 5 

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง กฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณหรือกฎหมายอืน่ นั่นหมายความ

วาในมาตรา ๖๙ ตั้งแต (๑) วาดวยเงนิอดุหนุนทีไ่ดรับจากงบประมาณ มาตรา ๖๗ จนถึงรายไดอื่น

ตามท่ีกฎหมายกําหนดทุกอยางในนีไ้มตองสงเงนิคืนคลัง นัน่ก็เปนเงินของสํานักงาน พอเงนิ

สํานักงานเสร็จทานจะไปเขยีน (๓) วาเงนิอุดหนนุคงเหลือดวยตัวเอง ไมม ีเพราะวาไปอยูในรายได

กอนนีแ้ลว ถาจะเขียนเรื่องนี้ก็อยากจะใหทางกรรมาธิการเสียงขางนอยกรรมาธิการเสียงขางมากได10 

ชวยประกอบการพิจารณา ถาจะใหเงินกองทุนหรือวาคงสภาพกองทุนเพ่ือการพัฒนาตรวจเงิน

แผนดินอยู การเขียนใน (๓) นาจะเขียนวาเงินรายไดท่ีไดรับจัดสรรจากสํานักงานตามที่

คณะกรรมการกาํหนด นัน่กห็มายความวาไปยังรายไดในมาตรา ๖๙ รองรับมาตรา ๗๐ ทีไ่มตองสง

คลัง ถาจะเขียนก็หมายความวาเงินกอนนี้จะมาจากตรงนี้ไดถาจะเขียน แตถาไมเขียนเปนไปอยาง 

ที่ทานผูวาการวาความสําคญัลดลงแลวของบประมาณ ผมถึงพยายามตั้งประเดน็นีแ้ตแรกวาจะ15 

ปรับแกแลวกข็อใหพิจารณาเรื่องนี้ดวยความระมดัระวงั เพราะวาในทางปฏิบตัิขอกฎหมายกับ 

ขอปฏิบตัิที่จะตองดําเนินตามขอกฎหมายนัน้ ถาเขาใจ ๒ มติินี้จะทําใหกฎหมายนี้สมบูรณขึ้น  

มีประเดน็ทางเลือกวาจะคงกองทุนไวแลวจะเขียนอยางไรใหกองทุนดําเนนิการตามวัตถุประสงคตาม

มาตรา ๗๙ ไดหรือวาจะลดบทบาทกองทนุก็เพียงทําเทาที่ดําเนินการไดอยู แลวก็ใชงบประมาณ

รายจายมาสมทบภายหลังกข็ึ้นอยูตรงนั้น ถากรรมาธิการโดยเสียงขางมาก เสียงขางนอยเหน็ชอบใน20 

หลักการวาจะตองคงกองทุนอยู วธิีพิจารณาใน (๓) ก็ตองพิจารณาอกีแบบหนึ่ง แตถาหากวาจะลด

บทบาทกองทนุทําเทาท่ีมีเงนิอยูทานจะพิจารณาตดัก็ชีแ้จงตอสภา ผมวาสภาเรารบัดวยเหตุผล

ภายใตความรับผิดชอบของแตละฝาย ขอบคณุทานประธานครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอนนีข้อใหคณะกรรมาธิการชีแ้จงวา 

จะดําเนินการอยางไร ตองการอยางไร  25 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน 
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๑๖๐ 

สนช. ๖๒                                                                                   ทิพยอัปสร  ๔๑/๒ 

 

คณะกรรมาธิการวิสามญั ขออนุญาตกราบเรียนอยางนี้เมื่อสักครูนี้ผมไดเรียนใหที่ประชุมทราบแลว

วาความเปนมาเปนไปของ (๓) ทีต่องตัดออกเพราะอะไร แตเนื่องจากวามีการเปล่ียนแปลงในการ 

ที่เราพิจารณารางนี้ในวาระท่ี ๒ วาระที่ ๓ ตั้งแตเมื่อเชามาวาในเรือ่งของการสอบบัญชีนัน้ตอไปนี ้5 

ไมสามารถท่ีจะคดิเงนิคาธรรมเนียมในการสอบบัญชไีด ซึ่งเงินคาสอบบัญชนีั้นแตดั้งเดิมกอนหนาที่

จะมาประชมุกันในวนันีน้ั้นคดิวาจะเปนรายไดหลักอนัหนึ่งของกองทุนก็จึงตัง้ใหมกีองทุนขึ้นมา  

เมื่อสักครูนี้ทางคณะกรรมาธิการไดหารือกับทาง กรธ. วามีทางออกอยู ๒ ทางก็คือวากลับไปเปน

วิธีการเดิม ก็คือทาํบญัชี ๒ บัญชีเหมือนอยางท่ีเคยทํากนัมาแลวไมมกีองทนุหรือวายังคงเดินหนาตั้ง

กองทุนตอไป คําตอบท่ีไดรบัก็คือกองทนุนัน้ไมสามารถจะยุบได เพราะถอืวาเปนการผิดหลักการ 10 

เพราะฉะนัน้ตรงนี้กต็องขออนุญาตกราบเรียนวา คณะกรรมาธิการไมมีทางเลือกกค็งตองคงกองทนุ

ไว แตเพ่ือที่จะใหกองทนุนัน้ยังสามารถทํางานตอไปได ซึ่งก็อยางท่ีกราบเรียนไปแลววาเงิน  

๖๐๐ – ๘๐๐ ลานบาท ก็คงไปอยูไดไมนานนัก เพราะในกองทนุนัน้ไดเขียนเอาไวอยูแลววาจะตองมี

รายจาย คาใชจายอะไรอยางไรบาง แลวไมมีเงนิเติมเขามาใหมอกีหนอยก็จะเกดิปญหาขึน้มา แตผม

จะขออนุญาตเสนอเปนวาใน (๓) เอากลับมา แตวาเพ่ือใหถูกตองตามท่ีผูแทนสํานกังบประมาณได15 

เคยมาชีแ้จงในคณะกรรมาธกิารวาในความเปนจริง สตง. นั้นไมมีเงนิอุดหนนุมแีตเงนิงบประมาณ

รายจายประจําป นีค่ืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทําไมกรรมาธกิารเสียงขางมากจึงไดตดัคาํวา “เงนิอุดหนนุ” 

ออก เพราะไดรบัคําชีแ้จงจากผูแทนสํานกังบประมาณวา เงนิงบประมาณที่สงมาใหกับทาง

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดินนั้นไมใชเปนเงนิอดุหนุน แตเปนเงินรายจายประจําป นี่จึงไดตัดออก 

แตถาเผ่ือจะใหถกูตองตามท่ีผูแทนของสํานักงบประมาณไดชีแ้จงกับคณะกรรมาธิการไว (๓) ถาคืน20 

เขามาก็อาจจะตองเขียนเปนวาเงินทีไ่ดรับจากงบประมาณรายจายประจําปที่เหลือจายในแตละ

ปงบประมาณ เพ่ือท่ีจะใหมเีงินสวนนีไ้หลกลับเขามาอยูในกองทนุ แลวกองทุนสามารถเดินตอไปได 

ซึ่งตรงนี้คณะกรรมาธิการไดพิจารณากันแลว ถงึแมวาคณะกรรมการจะมีสิทธไิปออกกฎกตกิา

หลักเกณฑในการจะใชเงนิกองทุนตรงนี้อยางไรก็ตาม แตวาในมาตราถัด ๆ ไปนั้นทาง

คณะกรรมาธิการไดแกไขแลววา แตเดิมกองทุนนี้ใชคณะกรรมการในลักษณะปด นัน่ก็คือไมมี 25 

คนนอก แตทางคณะกรรมาธิการไดปรบัองคประกอบของคณะกรรมการของกองทนุใหมแลวใหมี 

คนนอกเขามา ก็คือใหมีผูอํานวยการสํานักงบประมาณเขามา ดงันัน้พอมีผูอํานวยการสํานกั

งบประมาณเขามาแลว ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกน็าจะมาดแูลเงินงบประมาณรายจาย

ประจําปที่เหลือตรงนี้ได ถาเผ่ือไมผิดกติกาอะไร ซึง่เดี๋ยวตรงนี้ ผมเชื่อวาทานอดีตผูอาํนวยการ 
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สํานักงบประมาณอาจจะใหคํากระจางกับที่ประชมุไดวา ถาเผ่ือ (๓) คนืกลับเขามาแลวเขียนให

ถูกตองอยางที่ทางคณะกรรมาธิการเสนอนัน้จะมีความเปนไปไดไหม ถาเผ่ือมีความเปนไปไดทาง

คณะกรรมาธิการจะขออนุญาตไปในแนวทางนี้ ขอบพระคุณครับ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือทานเขียนมาเลยแลวปรึกษากรรมาธกิาร

เสียงขางนอยจะดีกวานะครบั กรรมาธิการเสียงขางนอยก็คือกรรมาธิการที่เปนผูแทนสํานกังาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาอยูแลว 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   แตปญหา 

เรื่อง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณอาจจะตองถาม 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   พระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ สมมุติทานเขียนในนี้จะไปหักลาง พระราชบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณอยูแลว ทานบอกใหเปนเงนิอุดหนนุเอาเงนิที่ไดรบัที่เหลือจายประจําปแตละป 

งบประมาณเอามาเขากองทนุ เขียนอยางไร เพราะวาถาไปปรึกษากไ็ปเรื่องหลักการวัตถุประสงค

ของทานชดัเจนฟงหลายคน หลายทานกบ็อกวางบประมาณเหลือจายทานเอาเขากองทุนจะเปน15 

ประโยชนกวาที่จะไปทําแบบหนวยงานอืน่ ๆ เอาไปสัมมนา เอาไปอะไร หนวยงานอื่น ๆ พอ

งบประมาณเหลือจายทําอยางนัน้ แตวากองทุนจะเปนประโยชนกวา เพราะสามารถบริหารได  

จะเขียนไปอยางไรที่ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนกรรมาธิการเสียงขางนอย 

เขายืนยันวา (๓) เขาใชไดอยูแลว เพราะวตัถุประสงคทีต่องการกค็ือจะเอาเงินงบประมาณเหลือจาย

ประจําปมาใช แตมาใชในลักษณะอยูในกองทุน จึงเรียกวาเงินอดุหนุน  20 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาต 

กราบเรียนทานประธานที่เคารพดังนี้วา ถาเผ่ือทานประธานเหน็วาเราสามารถจะเขยีนคําวา  

“เงนิอุดหนนุ” ไดตรงนี้  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมไดใหเขียนอยางนั้น ผมเห็นวาทานควรจะ 

ปรึกษากับกรรมาธิการเสียงขางนอย  25 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ปญหา 

ก็คือในคณะกรรมาธิการถกูแยงโดยสํานกังบประมาณวาไมมีเงินอุดหนนุ เปนเงินรายจายประจําป 

ซึ่งแตกตางจากเงินอดุหนนุ นี่คือสาเหตุอีกอนัหนึ่งที่ทําไมถึงไดเอา (๓) ออก 
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เงนิอุดหนนุผมกเ็รยีนถามทางสํานัก 

งบประมาณ เงินอดุหนุนมาจากรายจายงบประมาณประจําป งบประมาณประจําปจายเงิน  

อุดหนุนได แลวเอาเงนิงบประมาณประจําปท่ีเหลือจายมาเปนอุดหนนุไดไหม  5 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ผมถึงได 

ขออนญุาตจะใหทานอดีตผูอํานวยการสํานักงบประมาณชี้แจงในเรื่องรายละเอียดของงบประมาณ 

ตรงนี้วาไดหรือไมไดครบั ตามท่ีทานประธานวา 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวผมเรียนถามทางผูเชี่ยวชาญทาง

กฎหมายดีกวา คณุพรทิพย  จาละ พอจะทราบแลวใชไหมหลักการเขาตองการตัง้กองทุนนี้จากเงิน10 

อุดหนุนทานจะใหเขียนอยางไรครับ  

  คุณพรทิพย  จาละ   :   ขอบคุณทานประธานคะ ดิฉนั พรทิพย  จาละ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เงินอดุหนนุมีไดทานดมูาตรา ๖๗ ผูวาการโดยความเห็นชอบ 

คณะกรรมการเสนองบประมาณรายจายเพ่ือจัดสรรเปนเงินอดุหนุน ไมวาทางสํานักงบประมาณ 

หรือวาทางอะไรจะวาอยางไร อันนี้คือเขียนไวในกฎหมายแลวเรากไ็มไดแก แลวในมาตรา ๖๙ 15 

ก็บอกวา (๑) เงินอุดหนนุที่ไดรับตามมาตรา ๖๗ เพราะฉะนั้นตอไปในการจัดสรรงบประมาณ 

ใหกับ สตง. ตองจัดสรรเปนเงินอดุหนุนคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จัดสรรเงนินีเ้ปนเงนิอุดหนนุก็คอืใชถอยคํา 

(๓) ใชหรือเปลาทางผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตอนนี้ผมไมรูวาเถียงกนัเรื่องอยากให

หรือไมอยากให หรือวามขีอขัดของทางกฎหมายทางเทคนิคโอนไมได ทางคุณพรทิพย  จาละ ก็บอก20 

วาทําไดอยูแลว กรรมาธิการเสียงขางมากกับเสียงขางนอยตองพูดกัน ไมอยางนัน้ผมก็ตองขอโหวต 

เชิญทานสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศิริ ครับ 

 

          -  ๔๒/๑ 
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  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   ขออนุญาตกราบเรียนทานประธานและสมาชิก 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตทิุกทานครบั จริง ๆ ผมก็อยากเหน็ดวยกับทางคณะกรรมาธิการนะครบั 

เพราะวามีทั้งหมด ๒ ทางเลือกอยางทีว่าคือใชวิธกีารเดมิเปน ๒ บัญช ีหรือวาจะใชวิธีการใหม  5 

ทีนี้ใชวธิีการใหมนี้ผมไมไดโตแยงวากฎหมายใหมของ คตง. นี้ใหจัดสรรงบประมาณเปนเงินอดุหนุน

ใหกับสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ กฎหมายเกาเนื่องจาก สตง. ยังเปนสวนราชการ จึงไดจัดสรร

เปนงบรายจายอื่น แตเมื่อกาํหนดตามกฎหมายใหมวาใหเปนหนวยงานอิสระตามรฐัธรรมนูญจะตอง

จัดสรรเปนเงนิอุดหนนุ ซึ่งเปนไปตามรางพระราชบญัญตัิฉบับนี ้ผมไมไดโตแยงเรือ่งเงินอดุหนุน  

แตนี่ผมมปีระเดน็วา (๓) นีเ้งินอดุหนุนทีไ่ดรับจากงบประมาณเหลือจายในแตละปนีไ้มมแีลวครับ 10 

เพราะวามาตรา ๖๙ เงินอดุหนุนจากงบประมาณรายจายประจําปนี้จะเขาเปนเงนิรายไดตาม (๑) 

ของมาตรา ๖๙ แลวก็ใชจายตามวรรคทายของมาตรา ๖๙ ตามระเบียบทีค่ณะกรรมการกําหนด 

เพราะฉะนัน้ถาจะปลดล็อกวายังคงใหมกีองทุนอยูก็ควรจะใชคําวา (๓) อาจจะเปนเงินรายได 

ที่เหลือจายตามทีค่ณะกรรมการกําหนดในมาตรา ๖๙ วรรคทายก็คือการใชจายตามระเบียบ 

จะตองกําหนดไวดวยครบัวาการใชจายเงินรายจายของเงินรายไดเหลือจายสามารถเอาเขากองทนุได 15 

ถาไมเขียนอยางนั้นก็จะขดัแยงกันอยูนะครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทางคุณธนาวฒัน  สังขทอง ชวยเขียนใหม 

ไดไหมครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

คือในกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญเปนเงินอดุหนนุและโดยปกติการจายเงินงบประมาณเขาก็จาย 20 

ในรูปเงินอดุหนุนก็ทําได กฎหมายงบประมาณก็เคยดําเนินการจัดสรรไดในเรื่องของเงินอดุหนุน

ทั่วไป เงนิอดุหนุนเฉพาะทาง เฉพาะกิจระบวุตัถุประสงคอะไรทํานองนี้ ซึ่งอยางที่ทานพรทิพย   

จาละ ขออนญุาตที่เอยนามครับ คือในที่เราพิจารณาผานมาในมาตรา ๖๗  มาตรา ๖๙ รวมถึง 

มาตราตาง ๆ จนมาถึงมาตรา ๖๓ เขาบอกแลววาในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

ใหแกองคกรอิสระ ซึ่งจรงิ ๆ แลวใน กกต. ในผูตรวจการแผนดินหรือกฎหมาย กสม. ก็เขียน 25 

ลักษณะเดียวกนัในรปูแบบนี้ใหจัดสรรเปนเงินอดุหนนุใหแกหนวยงานเหลานีเ้พื่อเขาบริหาร 

จัดการกันเอง เพราะฉะนั้นก็เลยเขียนรองรับกนัมาทั้งมาตรา ๖๗  มาตรา ๖๙ แลวก็มาตรา ๗๘ (๓) 

แตถาเกรงวาจะมีปญหาในเรื่องของความชดัเจน เพราะวากลัววาเมื่อเขาเปนรายไดแลวนี้ 
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จะมาจากไหน แลวถาไปเขยีนในกรณีบอกวาเปนเงินรายไดที่เหลือจากการจัดสรรตามมาตรา ๖๙ 

วรรคทายหรือวรรคสามนี้ แลวถาไปกาํหนดหลักเกณฑจนไมเหลือลักษณะของกําหนดหลักเกณฑ 

คตง. จนไมเหลือจายกม็าไมได เพราะอันนั้นเกณฑกําหนดวิธีการการใชจายเงิน ถาจะกําหนด 5 

ก็เติมไดลักษณะเดียวคือเงินอุดหนุนท่ีรับจากงบประมาณประจําปตามมาตรา ๖๙ (๑) ซึง่เหลือจาย 

คือแคระบุใหชัดเจนเทานัน้เองวาเงินสวนไหนของรายได แลวรายไดของ สตง. เวลาทําบัญช ี

ก็สามารถทําบัญชีแยกไดวารายไดจํานวนนี้มาจากไหน จํานวนนีม้าจากประเภทใดของตาม 

มาตรา ๖๙ แตละวงเล็บ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นาจะชัดเจนกวา เพราะฉะนัน้ดวยความเคารพ 

คอื แลวแตทางสภาจะโหวต (vote) วาจะเห็นดวยหรือวาจะตามกรรมาธิการเสียงขางมาก 10 

หรือเสียงขางนอย แตถาจะแกนีก้็คือคําเดิมท่ีรองรบักันมา ถาจะใหชดักเ็พียงระบุวาเปนเงิน 

ตามมาตรา ๖๙ (๑) เทานั้น เมื่อเหลือจายแลวก็ใหเขาสูกองทุน  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือผมฟงแลวนี้กรรมาธกิารเสียงขางมาก 

เขายอมกรรมาธกิารเสียงขางนอยแลว ในเรื่องการไปใชเงินนี ้เพียงแตเขียนใหถูกนั่นหนอยนะครับ 

ไมใหถกูโตแยงจากสํานักงบประมาณได พูดงาย ๆ นะครับ วิธกีารงบประมาณ คุณธนาวัฒน   15 

สังขทอง ชวยดูนดิหนึ่งจะแกอยางไรนะครบั 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เขียนใหตรงกอ็ยางท่ีไดเสนอ 

 คือเงนิอดุหนุนซึ่งไดรับจากงบประมาณประจําปตามมาตรา ๖๙ (๑) ซึง่เหลือจายในแตละป 

งบประมาณ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คํานีน้ะครับ ขึน้กระดานหนอยครับ 20 

กรรมาธิการเสียงขางมาก โอ.เค. นะครับ ทานสมาชิกจะมีปญหาอะไรไหมครับ ในถอยคําใหม 

ที่คณะกรรมาธิการตกลงแลว เสียงขางมากยอมใหมกีารปรับใหมนะครบั 

  นายตวง  อนัทะไชย   :   ทานประธานครับ ทานประธานเขียนขึน้ฝงนีน้ะครับ 

พวกผมไมเหน็ครับ ฝงซายมอืนี้ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมกไ็มคอยเห็น เดี๋ยวผมอานใหฟงครบั 25 

“เงนิอุดหนนุที่ไดรบัจากงบประมาณประจําปตามมาตรา ๖๙ (๑) ซึง่เหลือจายในแตละป 

งบประมาณ” ทานสมศักดิ์  โชตริัตนะศริิ ครับ ใชไดไหมครบั 

  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   ผมขออนญุาตกราบเรียนทานประธาน 

ดวยความเคารพนะครับวา คือถาเขียนวา “เงินอดุหนุนที่ไดรบัจากงบประมาณรายจายประจําป 
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๑๖๕ 

สนช. ๖๒         พรเพ็ญ  ๔๒/๓ 

 

ซึ่งเหลือจาย” กห็มายความวายังไมไดเขาเปนเงนิรายไดใหกับของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

เพราะวามาตรา ๖๙ ถือวาเงินอดุหนุนทีม่าจากงบประมาณมาตรา ๖๗ นี้จะตองเขามาเปนรายได

ของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินเสียกอน แลวการใชจายเงินรายไดนัน้จะตองเปนไปตาม 5 

ระเบียบวรรคทายของมาตรา ๖๙ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานคิดวาควรจะแกไขอยางไรครับ 

ทานสมศกัดิค์รับ เชิญครบั 

  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   คือถาจะใหชัดเจนกเ็ปนเงินรายไดตามมาตรา ๖๙ 

ถาจะล็อกเฉพาะเรือ่งเงนิงบประมาณก็มาตรา ๖๙ (๑) ที่ดําเนินการแลวมีเหลือจายไมตองบอกวา 10 

มาจากเงินงบประมาณแผนดิน ตองใชคําวา “เงนิรายได” ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เงนิรายได 

  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   ตามมาตรา ๖๙ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตามมาตรา ๖๙ (๑) 

  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   ที่ดําเนนิการแลวมีเหลือจาย 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ที่ดําเนนิการแลวมีเหลือจาย มีเหลือจาย 

ในแตละปงบประมาณตองอยางนี้ไหมครับ คือหักแตละปงบประมาณถกูไหม ทานธนาวฒัน 

สังขทอง ลองดู ตองโยงกบัปงบประมาณ คือจะไปหกัเขากองทุนนี้ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   คือถาแกอยางนีก้็ตองเติม 

ดวยคาํวา “แตละปงบประมาณ” ดวยครับ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แตละปงบประมาณ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   เพราะวามาแตละปงบประมาณ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาครั้งเดียว ปหนึง่มาครั้งหนึ่งเหลือจาย 

ครั้งหนึ่ง 

  นายสมศกัดิ ์ โชตริัตนะศริิ   :   ในแตละปงบประมาณผมไมไดขัดของครับ 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ เติมในแตละปงบประมาณ 

“เงนิรายไดตามมาตรา ๖๙ (๑) ทีด่ําเนินการแลวมีเหลือจายในแตละปงบประมาณ” มีทานสมาชกิ

ทานใด ชวยกนัดูหนอยครบั ที่ผมฟงดทูี่จะคานเรื่องหลักการนี้ก็ไมคอยมีนะครับ มแีตตองการ 

ความกระจางในเรื่องรายไดของกองทุน หวงวากองทุนจะไมมีเงนิ ดังนัน้ขอดูเวิรดดิง (wording)  
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๑๖๖ 

สนช. ๖๒         พรเพ็ญ  ๔๒/๔ 

 

หนอยนะครับ แกจากฟอรม (from) เดมิ แกจากถอยคาํเดิม แลวใหอานใหไดแบบเมื่อสักครูนี ้

นะครับ ใชเทคนคิอีกหนอย ทานสมาชิกครับ เนื่องจากคณะกรรมาธิการขอแกไขจากรางเดิม 

ที่ตัดไป แลวก็ปรับปรุงเปนรางใหมขึ้นมาใน (๓) ทีป่ระชมุไมขัดของใหกรรมาธิการปรับปรงุ 5 

ใหมดงันี้ เดี๋ยวผมคอยถามมตินะครบั ขณะนีก้็กําลังขึ้นจออยู (๓) ----------------------------------- 

 

          -  ๔๓/๑ 

 

 10 

 

  



๑๖๗ 

สนช. ๖๒        ณัฐนติยรด ี ๔๓/๑ 

 

เนื่องจากมาตรา ๗๘ มกีารแกไขใน ๒ วงเล็บ (๒) รายไดเพ่ือใหสอดคลองกับทีม่ีการแกไข 

ในมาตราตน ตดัเรื่องคาสอบบัญชีจากหนวยรับตรวจเหลือแตคาธรรมเนียม แลว (๓) ก็เปน 

ที่ผมอานเมื่อสักครูนี้จะใหโหวต (vote) ทั้ง ๒ มาตราพรอมกนั หรือวาจะโหวตทีละมาตรา  5 

โหวตทีละอนมุาตราแลวกันนะครับ ผมขอตรวจสอบองคประชุมกอนครับ เปนขั้นตอน 

การตรวจสอบองคประชุมกอนจะลงมติในมาตราทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไข ในวรรคหนึ่ง (๒) 

และ (๓) จะโหวต ๒ ครั้ง เนือ่งจากเปนเงินตางประเภทกัน ทานพลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ 

มีอะไรครบั 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ10 

แหงชาต ิผมจะขออนุญาตหารือกอนจะลงมติในมาตรานี้ มาตรา ๗๘ (๒) (๓) คอืในมาตรา ๖๗  

ผมขอเลิกไปแลว คือไมไดสงวนคําแปรญัตตแิลว คราวนี้ก็มีคาํถามอยูนดิเดียวกองทุนประกอบ 

ดวยเงินทัง้ ๕ วงเล็บ คือ (๑) ที่สงสัยผมอยากถามวาเงนิที่ไดรบัการโอนมาจากมาตรา ๑๑๑  

มีจํานวนเงินเทาไร เพราะอะไรครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เมื่อสักครูนี้ชี้แจงไปแลว  15 

๖๐๐ - ๘๐๐ ลานบาท 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ผมมีอีกนิดเดียวครบั แลวขนาดของกองทุน 

ในอนาคตทานจะมีเงนิเทาไร เพราะอะไรครับ เกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตรในมาตรา ๑๐ ดวย  

ก็ขออนุญาตนดิเดียวครับ ขออนุญาตซักถามเพ่ิมเติมนดิเดียว ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม 20 

กอนที่จะลงมติ เชิญทานสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน ขอทราบจํานวน 

องคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๐ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๘๐ ทาน  

ครบองคประชุม ตอไปผมขอถามมติในมาตรา ๗๘ (๒) 25 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั เนื่องจาก (๒) เปนวงเล็บ 

ที่แกตามมาตรา ๕๔/๑ ถาทานประธานถามมติเกิดมตกิลับไปแพจะยุงจะขดักัน โดยหลักแกตามนัน้

ก็ไมตองโหวต 
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๑๖๘ 

สนช. ๖๒        ณัฐนติยรด ี ๔๓/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   แกตามไมตองโหวตนะครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   โดยหลักเปนไปตามอตัโนมัต ิขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   อยางนั้นผมถาม (๓) เลยนะครับ ลางเครื่อง5 

กอนนะครับ (๒) ถือวาเปนการแกตามใหสอดคลองกบัมาตราขางตนที่มีการแกไขไปแลว ตอไป 

ผมขอถามมติในมาตรา ๗๘ (๓) ทานเห็นดวยกบัท่ีคณะกรรมาธิการไดแกไขปรับปรงุขึ้นมา 

บนกระดานนี้หรือไมครบั ถาทานเห็นดวยกดปุม เหน็ดวย  ถาทานเหน็ควรคงไวตามรางเดิมกดปุม  

ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตไิดครบั มีทานใดยังไมไดลงมติหรอืไม ตรวจสอบหนาจอเล็กนอย  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ 10 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ๓ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผลการลงมตใินมาตรา ๗๘ (๓)  

จํานวนผูเขาประชุม ๑๘๗  เห็นดวย ๑๗๘  ไมเห็นดวย ๓  งดออกเสียง ๖  เปนอนัวาที่ประชมุ

เห็นชอบดวยกบั (๓) ของมาตรา ๗๘ ที่คณะกรรมาธิการแกไขแลวปรับปรุงในท่ีประชุมนี้นะครับ 

เชิญเลขาธกิารตอครับ 15 

  นางสาวสุภางคจติต  ไตรเพทพิสัย (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบตัิหนาที่แทน

เลขาธกิารวฒุิสภา ปฏิบัตหินาท่ีเลขาธกิารสภานิตบิัญญตัิแหงชาติ)   :   “มาตรา ๗๙  

และมาตรา ๘๐ ไมมกีารแกไข  มาตรา ๘๑ มีการแกไข มีสมาชิกสงวนคําแปรญตัต”ิ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มาตรา ๘๑ เปนเรือ่งองคประกอบ

คณะกรรมการมกีารแกไข ทานสมชาย  แสวงการ และทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ  20 

ขอสงวนคาํแปรญตัติ เชญิครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั สมชาย   

แสวงการ สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ผมแปรญัตตมิาตรานีค้ณะกรรมาธกิารกก็รุณาแกไขให  

เพียงแตตางกันเล็กนอย ก็คอืวาผมแปรญตัต ิ“ใหมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่ง  25 

ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย ผูวาการ รองผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งผูวาการมอบหมาย  

และผูอํานวยการสํานักการเงินและการคลัง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ หรือตัวแทนอธบิดีกรมบญัชีกลางหรือตัวแทน และเลขาธกิารคณะกรรมการปองกนั 
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๑๖๙ 

สนช. ๖๒        ณัฐนติยรด ี ๔๓/๓ 

 

และปราบปรามการทุจรติแหงชาติหรือตัวแทนเปนกรรมการ” กรรมาธกิารเสียงขางมากก็แปรญตัต ิ

ใหเปนผูแทนสํานกังบประมาณ โดยใหเหตุผลวา เลขาธกิาร ป.ป.ช. และอธิบดกีรมบัญชีกลาง

จะตองเปนหนวยตรวจ จึงไมสมควรเขามาเปนกรรมการในกองทุนดวย เพราะวาจะไดตรวจสอบ 5 

ไดดวย ความจรงิหลักเกณฑนี้ กค็ลาย ๆ หลักเกณฑที่พวกเราก็เห็นพองกันไปแลวในเรื่องของ 

การเปนผูตรวจสอบบญัชีกบัหนวยรับตรวจ กบัเปนผูสอบบัญชหีลักเดียวกัน ซึง่สภาก็ไดกรุณาให

ความเหน็ชอบแลว เพ่ือประหยัดเวลากข็อใหกรรมาธกิารอธิบาย ถาไมมีประเด็นอืน่ก็จะขอถอนครบั  

แตขอใหอธิบายเพ่ือบันทกึไวในสภาครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ มหีรือไม เชิญครบั 10 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตงัคณานรุกัษ

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เปนผูทีแ่ปรญตัตเิขามา เดิมเราขอเพ่ิมเปน ๓ ทาน ดังที่ทานสมชาย

แสวงการ ไดกลาวไว กรรมาธิการก็ใหมา ๑ ทาน แลวกโ็ยกผูอํานวยการสํานกัการเงนิและการคลัง  

สํานักงานการตรวจเงนิแผนดินไปเปนเลขานกุาร โดยหลักคือขอ ๓ คน ให ๑ คน กไ็มตดิใจ 

เพียงแตวาอยากจะขออนญุาตบนัทึกไวเปนหลักการในสภาแหงนีด้ังตอไปนี้ทานประธานส้ัน ๆ ครบั 15 

คือผมไปเทียบเคียงกบักองทุนอื่นทีไ่ดมีการดําเนนิการในลักษณะทีค่ลายคลึงกัน อยางนอย ๒ 

กองทุนเพ่ืออยากจะอภิปรายทิ้งเอาไววา การเขียนกองทุนโดยใหเฉพาะสวนที่เปน สตง. มีเสียงมาก  

๕ เสียง ๖ เสียง ๗ เสียง ตอ ๑ เสียง อนัตรายนะครบั ทานดอูงคประกอบกรรมการกองทุน

ส่ิงแวดลอมจะใหดูทีละตวั มีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อธบิดกีรมการปกครองอธิบดีกรมบญัชีกลาง อธิบดกีรมโยธาธิการ20 

และผังเมือง และมีผูทรงคุณวุฒิภายนอก อันนี้ตวัท่ี ๑  

  ตัวที ่๒ คณะกรรมการเรื่องเกี่ยวกับกิจการโทรทัศนและโทรคมนาคม  

กรรมการกองทุนมีประธาน กสทช. เปนประธาน มปีลัดสํานักนายกรฐัมนตรี มเีลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิทั้งหลายและผูทรงคุณวฒุิตาง ๆ เขาไปมากมาย  25 

เขาถวงดุลกนัพอสมควร ผมติงไวเทานั้นครบัวา การออกแบบแบบนีไ้มเปนธรรมตอสังคม  

ไมสมดุลเลย คนอยูในนั้นใชเงินกนัเองในนัน้โดยคนในนัน้ทานคิดเอาเองกแ็ลวกนั แตเมื่อ 

ทานสมชาย  แสวงการ ไมตดิใจ ผมจะตดิใจก็กระไรอยู เนื่องจากแปรญัตติดวยกนั ทานยอมงายไป  

ไมเปนอะไรครับ เมื่อถอนกถ็อนดวยกนั เมื่อสูก็สูดวยกนั ขอบคุณทานประธานครบั   
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  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถือวาเปนหลักการที่ทานแถลงไวใหทราบ 

สมาชิกอภิปรายไดนะครับ มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไมเชญิเกี่ยวกับองคประกอบ 

กองทุนครับ    5 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถาไมมี เนื่องจากมาตรานี ้

คณะกรรมาธกิารมกีารแกไข ผมตองขอถามมต ิเชญิชี้แจงครับ ขอโทษดวนเรว็ไปหนอย 

  นายธติิพันธุ  เชี้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบขอบพระคุณ 

ทานประธาน ผมขออนญุาตชี้แจงส้ัน ๆ วาเหตุในการที่ใหเพ่ิมบุคคลภายนอกเขามานั้นสวนหนึ่ง 10 

ก็เปนจากคาํแปรญตัติของสมาชิกท้ัง ๒ ทาน และขณะเดียวกนันัน้ก็เพ่ือที่จะสงวนคนที่จะไวสําหรับ

การตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางย่ิงกรมบญัชีกลางนัน้จะเปนคนทีต่รวจสอบบญัชีกองทุนนีอ้ยูดวย 

เพราะฉะนัน้ในลักษณะอยางนี้น้ันก็อาจจะเหมือนกับวาใหไปตรวจสอบในตอนนัน้ ในขณะที่

เลขาธกิารสํานักงาน ป.ป.ช. นั้นก็เพ่ือท่ีจะใหเปนคนตรวจสอบ ถาหากมีการทุจรติตาง ๆ  

สําหรบัผูแทนของสํานกังบประมาณนั้นก็เพ่ือที่จะใหดถูึงประสานงานกนัระหวาง สตง.  15 

กับงบประมาณที่จะไดในรายปนั้นดวยครับ ถงึเลือกเปนผูแทนของสํานักงบประมาณ แลวดงึ 

เอาผูอํานวยการสํานักงานการเงนิและการคลังของสํานกั สตง. ออก ก็เพ่ือใหมตีัวเลขนั้นเปนคี ่

ตองขอกราบเรียนลักษณะนีค้รับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ที่ประชุมรับทราบ เชิญประธานครบั 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน20 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผมขออนุญาตนดิเดียวเทานัน้เองครับ กค็ือ 

จะขออนุญาตตามท่ีทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ขอประทานโทษทีอ่อกนามทาน ทานไดกลาวไววา

องคประกอบที่ทางคณะกรรมาธิการไดเสนอเอาไวจะเปน ๗ ตอ ๑ ตรงนีต้องขออนญุาตกราบเรียน

ชี้แจงวา คนที่เปนกรรมการเทานัน้จึงจะมีสิทธิออกเสียง ของเดมินัน้จะประกอบดวยคนของ  

คตง. ๒ คน คนของ สตง. ๓ คน รวมกนัเปน ๕ คน เปนกรรมการ ซึง่ตรงนั้นวิธีการใชเงินตรงนี ้25 

ทางกรรมาธิการไดถามกับทาง คตง. และ สตง. วาการใชเงินตรงนี้จะใชกันอยางไร คําตอบที่ไดรบั 

ก็คือวา คนใชเงนิหรือคนที่เอาเงินไปใชกค็ือ สตง. แตคนที่มีหนาทีก่ํากับดแูลก็คือคณะกรรมการ  
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ดังนัน้ของเดิมจะเหน็ไดวาคณะกรรมการที่มาจาก สตง. ๓ และ คตง. ๒ ซึ่ง คตง. นัน้มีหนาที่กาํกับ 

สตง. อยูแลว คณะกรรมาธกิารจึงเหน็วาไมนาจะถูกตอง เพราะคนใชเงินนั้นมีเสียงในกรรมการ

มากกวาคนกํากับดูแล วธิีการที่จะทําใหตรงนีน้ั้นมีผลเปนที่เหมาะสมแลวก็บาลานซ (Balance)  5 

กันได จึงไดเอาตัวผูอํานวยการออกจากการเปนกรรมการมาเปนเลขานกุาร เฉย ๆ ไมเปนกรรมการ  

แลวกเ็อา ผอ. สํานักงบประมาณใสกลับไปเขาก็จะกลายเปน ๒ ๒ ๑ ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผมถามมติแลวนะครับ ตรวจสอบองคประชุม 

กอนนะครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมกอนที่จะลงมติในมาตรา ๘๑ ทีค่ณะกรรมาธกิาร 

มีการแกไข เชิญทานสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตนครับ มีทานใดยังไมแสดงตน 10 

หรือไมครับ ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๔ คน) 

ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   องคประชุมขณะนี ้๑๘๔ ครบองคประชมุ 

ตอไปผมขอถามมต ิมาตรา ๘๑ คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่ง 

และวรรคสอง ถาทานเห็นดวยกับกรรมาธกิารกดปุม เหน็ดวย ถาทานเหน็ควรคงไวตามรางเดิม 15 

กดปุม ไมเห็นดวย งดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทานสมาชิกลงคะแนนครบั มีทานใด 

ยังไมลงคะแนน ดูหนาจอหนอยครบั ปดการลงคะแนนขอทราบผลครบั 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๘๐ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๘๑ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๘๕ มีมติเห็นดวย ๑๘๐ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๕ เปนอันวาท่ีประชมุเหน็ชอบ 20 

ดวยกบัการแกไขของคณะกรรมาธิการ เชิญเลขาธิการครับ  

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓  

ไมมีการแกไข หมวด ๖ หนาที่และอํานาจในการตรวจสอบของผูวาการ ไมมีการแกไข  มาตรา ๘๔ 

ไมมีการแกไข” 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๘๔ ไมมีการแกไข ทานสมคดิ  

เลิศไพฑูรย ขอแปรญตัติไว ถอนแลวใชหรือไมครับ  
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  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   ทานขอถอนคะ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอถอนแลวนะครบั ไมมีการแกไข ผานครบั 5 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๘๕ ถึงมาตรา ๙๑  

ไมมีการแกไข” สมาชิกผูสงวนคาํแปรญตัติขอถอนคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอถอนมาตรา ๙๑/๑ ใชหรือไมครบั ถอนไป 

มาตรา ๙๑/๑ ไมมีนะครบั เชิญเลขาธิการตอ 10 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๙๒ ไมมกีารแกไข  

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๙๒ ไมมีการแกไขนะครับ  

มีกรรมาธิการเสียงขางนอย ทานพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ขอสงวนความเหน็ เชญิทานพิศิษฐ  15 

ลีลาวชิโรภาส ครับ  

  นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ขอบพระคุณครับ  

กราบเรียนทานประธาน สําหรับมาตรา ๙๒ ซึง่เปนสวนหนึ่งของอาํนาจหนาที่ของการปฏิบตั ิ

การของการตรวจสอบที่จําเปนจะตองมีเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทาํงาน 

ที่จะสามารถทนัเหตุการณตอบสนองกับผลการตรวจสอบตามนโยบายในการตรวจเงินแผนดิน  20 

ซึ่งในการตรวจเงนิแผนดนิกเ็ปนที่ทราบกันอยูแลววา ส่ิงที่ สตง. ตรวจสอบนัน้กค็ือการปกปองรักษา

ประโยชนของเงินแผนดิน ซึง่ตองทันเหตกุารณทนัทวงท ีในมาตรา ๙๒ มีอนุอยู ๔ วงเล็บ 

ก็สอดคลองกบักฎหมายเดิมที่เคยมี แตส่ิงหนึ่งทีข่าดหายไปก็คือท่ีขอใหมีการเพ่ิมเตมิเปนวรรคสาม 

ก็คือในกฎหมายเดิมนั้นจะมปีญหาขอเท็จจริงแลวก็ขอปฏิบัติอยูอันหนึง่ท่ีจําเปนตองมีในวรรคสาม 

ที่จะเสนอนี้กค็ือในกรณีท่ีดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยรับตรวจเปนหนวยงานที่มีกฎหมาย 25 

หามการเปดเผยขอมูล อยางเชน เราจะตรวจดวูาเงนิฝากที่ฝากไวมเีทาไร เขาบอกวาตองไปบอก 

ใหเจาของบัญชีเขารูกอนแลวถึงจะมาขอได หรือตองใหเจาของบัญชีเขาขอ ถาเขาไมขอเราก็ 
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ไมสามารถท่ีจะเอามาตรวจสอบสอบยันกันไดนะครับ อยางนี้ถาไปขอแบงกเมื่อไรกจ็ะมีปญหา 

อุปสรรค เขาบอกวาคุณมีอํานาจอะไรเพราะวาเขามกีฎหมายวาเปดเผยไมได เพราะฉะนั้นจึงจําเปน 

ตองมเีตมิในวรรคสามตามทีก่ลาวไปแลว แลวกต็อไปอีกดวย หรือในกรณีที่มีการหามบุคคลอื่นใด 5 

เขาไปในสถานท่ีหรือในพ้ืนที่ หรอืสถานท่ีใด หากผูวาการไดมีหนังสือแจงใหผูควบคุมกํากบั  

หรือผูรบัผิดชอบของหนวยรบัตรวจแลวก็ใหสามารถที่จะดําเนินการตามวรรคหนึง่ได เปนการที่จะ 

ไดรบัยกเวนจากกฎหมายทีม่ีการหวงหามตาง ๆ ดังกลาว กข็อใหมกีารเตมิตามเปนขอเสนอนี้ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพ่ือประโยชน ถาการตรวจสอบไมมีประสิทธิภาพจําเปนจะตองมาตดิขั้นตอน 

พวกเหลานี้ก็เพ่ิมตนทุน เพ่ิมเวลา แลวก็เพ่ิมส่ิงทีต่ามมาก็คืออาจจะทําใหเราสูญเสียโอกาสที่จะ10 

ระงบัยับย้ังหรือปองปรามในการใชจายเงินท่ีอาจจะมีการรัว่ไหลหรอืเสียหายได อันนี้เปนอํานาจ 

ปฏิบัติการที่จําเปน แลวอนันี้ที่เสนอไปนี้ก็เปนไปตามกฎหมายเดิม ซึ่งปฏิบัตมิาตั้งนานแลว 

ก็ไมเปนอปุสรรคครับ แตถาครั้งนี้ไมมีในวรรคนีต้ามทีก่ราบเรียนขอใหมีการเพ่ิมเติมปญหาอุปสรรค 

มีแนนอนครบั แลวก็จะไมเกดิประสิทธิภาพในทางตรวจสอบตามมา ก็ขอความกรุณาชวยพิจารณา 

ใหมีการเพ่ิมในวรรคนี้ใหเหมือนกบักฎหมายเดิมที่เคยม ีเพ่ือลดปญหาอุปสรรคอยางที่เราสามารถ 15 

คาดการณไดอยูแลวครับ ขออนุญาตขอบพระคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารเสียงขางมากชีแ้จง 

 

          -  ๔๕/๑ 

 20 

   

 



๑๗๔ 

สนช. ๖๒         อัจฉรียา  ๔๕/๑ 

 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิและสมาชิกทุกทาน ในสวนของมาตรา ๙๒ วรรคสาม ที่ทานกรรมาธิการ

เสียงขางนอยขอสงวนความเห็นไวนั้น ผมขออนญุาตกราบเรียนในลักษณะอยางนี้วา โดยหลักนั้น 5 

ในกฎหมายเรื่องแตละเรื่องนั้นก็จะมีบทบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความลับของคนท่ีเกี่ยวของ

ตาง ๆ ในปจจุบนันีเ้ทาที่ทราบก็มกีารใชอํานาจเกินขอบเขตของส่ิงที่มีอยูของ สตง. และใน 

หลายครัง้นัน้เขาไปลวงละเมิดในสวนของกฎหมายของหนวยราชการอืน่ ซึ่งสรางความลําบากใจ 

กับสวนราชการตาง ๆ เหลานั้น เพราะถาหากเปดเผยไปนั้นเขาเองก็อาจจะมีความผิดในทางอาญา

หรือในทางแพงที่ถูกฟองรองได และที่ผานมานั้นหลายกรณีกไ็ดดําเนินการตามอาํนาจท่ีมีอยูนั้น 10 

โดยที่ไมไดมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑท่ีเหมาะสมแตอยางไร อยางไรกต็ามส่ิงท่ีทานกรรมาธกิาร 

เสียงขางนอยไดพูดถึงเรื่องอาํนาจตาง ๆ เหลานั้น ทุกอยางท่ีทานวาไวนั้นจะอยูในมาตรา ๙๒  

วรรคแรก ซึ่งจริง ๆ ในกรรมาธิการเสียงขางมากนั้นก็มคีวามรูสึกวาจะเปนอํานาจหนาที่มาก  

หรือกวางขวางมากเกนิไปเสียดวยซ้าํ แตเนื่องจากวาเปนอํานาจที่ในกฎหมายหลายฉบับก็มีให 

ในลักษณะอยางนี ้แลวไมมวีรรคสาม กรรมาธิการเสียงขางมากจึงไมไดคลอยตาม ส่ิงที่กรรมาธิการ15 

เสียงขางนอยไดสงวนความเห็นไวดังกลาว ขอบพระคุณมากครับ    

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เชิญทานพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ครับ 

  นายพิศิษฐ  ลีลาวชโิรภาส (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ขอบพระคุณทานประธาน

ครับ ผม พิศิษฐ  ลีลาวชโิรภาส กรรมาธิการ ขออนญุาตกราบเรียนอยางนีว้า ฟงแลวอาจจะ 

ไมสบายใจ ที่ผานมาเราเคยไปลวงเกนิใครหรือไมอยางไร แตวาส่ิงที่เราใชอํานาจนั้นเราใช 20 

เพ่ือประโยชนสวนรวมโดยแท เพราะเงนิแผนดนิเปนเงนิของประชาชนทุกคนใครกต็ามที่เอาเงิน

แผนดินไปใชจาย แลวแปรรปูเปนอะไรสักอยางหนึ่ง แลวไปเก็บไวในพ้ืนที่เฉพาะ แลวก็บอกวา สตง.

หามเขา หรือบอกวาตองไปทํากระบวนการไปขออนุญาตมีหมายศาลอะไรมา แลวสุดทาย 

เราจะตรวจสอบไดอยางไร ขอเท็จจรงิหลักฐานตาง ๆ ก็เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นในมาตรานี ้

จึงเขียนไววา ที่หนวยรบัตรวจกลัววาจะเปนการผิดกฎหมายจะไปกลัวทําไมครับ ในเมื่อมาตราทีว่านี้25 

ในวรรคนีก้็คุมครองแลวครบั ที่เขามีกฎหมายบอกวาเปดเผยไมได สําหรับ สตง. ที่กาํลังตรวจสอบ

การเงินแผนดินอยู เราขอดวยเหตุดวยผลขอเขาไปดูในสถานทีเ่หลานั้นดวยเหตุดวยผล ไมอยางนัน้

อีกหนอยก็เจอปญหานีเ้ขากข็นไปเกบ็ไวในที่หวงหามแลวกวาจะไดอนุญาต อนุมัติใหไปตรวจ  

มีกระบวนการขัน้ตอนมาก แลวจะไปตรวจทําไมในเมื่อเขาจัดใหเราตรวจอยางเรียบรอยแลว 
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๑๗๕ 

สนช. ๖๒         อัจฉรียา  ๔๕/๒ 

 

ไมไดรูสภาพขอเท็จจรงิในหลักการตรวจสอบตองทันเหตุการณทันเวลา แลวก็บางอยางตอง 

เซอรไพรส เช็ก (surprise check) ดวย เพราะฉะนัน้การตรวจสอบตามเทคนิควิธีการที่จะทําใหเกดิ

ความเชื่อมัน่วาระบบการใชจายเงินจะตองถกูตรวจสอบได ก็กลายเปนวาตรวจสอบยากครับ  5 

พอตรวจสอบยากความจรงิก็ไมเปนความจริงอยางที่เราจะใหปรากฏ เพราะฉะนั้นจึงอยากให

ตระหนกัในประเด็นนี้ ไมใชวาเราอยากจะไดอํานาจบาตรใหญไปใชเพ่ืออะไร แตตองเขาใจวาคนที่

ตรวจอยูนี้กาํลังตรวจเงนิแผนดนิเพ่ือจะรกัษาประโยชนใหทุกทาน ซึ่งเปนเจาของเงนิแผนดิน หรอื

เราจะยอมใหขอจํากดัในเรือ่งขอที่เขาจะอางขอกฎหมาย แลวปฏิเสธแลวใหเราไปทําตาม

กระบวนการอะไรอีกมากกวาจะไดเอกสาร กวาจะไดเหน็ถึงทรัพยสินเหลานัน้ในสถานท่ีที่เขาเกบ็10 

เอาไวอยางนั้น เพราะฉะนัน้อันนี้อยากใหพิจารณาวาส่ิงที่ขอไมไดเพ่ือประโยชนเปนการอํานาจ

หนาที ่แลวโดยทางปฏิบตัิเรามีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ มรีะเบียบขอบังคับวาดวยการใช

อํานาจเหลานี้ทุกวันนี้ก็มีอยู เจาหนาท่ีเราทําอยูในกรอบอํานาจ ถาเขียนแลวอาจจะมากเกินไป 

คตง. ก็อาจจะปรับเปล่ียนได เชน เวลาเขาไปตองสวัสด ีตองคํานับทีเราก็เขียนไปครับ อนันีเ้ปนการ

สมมุต ิเพราะฉะนัน้ก็เรียนทานวาอยากจะใหทานพิจารณาวาเปนความจําเปนไมใชเปนเพราะวา15 

อยากมีอํานาจ ขอบคุณครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผมขอถามมตกิ็แลวกันนะครับ เสียงขางมาก

จะพูดอีกหรือครับ เอาสรุป ๆ เชญิครบั  

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ผมขออนญุาตกลาวเล็กนอย

เทานัน้เองวา จริง ๆ ที่ผานมานัน้ สตง. เองกไ็ดใชอํานาจอะไรท่ีคอนขางเลยเถดิไปอยูเหมือนกนั 20 

ในขาวหนาหนังสือพิมพทุกทานก็อาจจะเคยไดยิน ทาง สตง. เองนั้นไดมีหนังสือไปถงึกรมสรรพากร

เพ่ือขอแบบฟอรมแสดงเงินไดและการเสียภาษี 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เดี๋ยวก็เถียงกนัอีกไปพูดถึงส่ิงทีเ่ปนพฤติกรรม

ตอนนี้เรากําลังพิจารณากฎหมาย 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ถาอยางนัน้ขอถอนแลวกันครับ 25 

ผมขอจบแคนี ้

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผมคดิวาทานสมาชิกใชดุลพินิจไดวาควรจะให

อํานาจนี้ไหม ขอตรวจสอบองคประชมุครบั เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม กอนที่จะลงมติ

ในมาตรา ๙๒ ซึ่งกรรมาธิการเสียงขางนอยขอเพ่ิมความเปนวรรคสามในมาตรา ๙๒ ใหอํานาจ 
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๑๗๖ 

สนช. ๖๒         อัจฉรียา  ๔๕/๓ 

 

เพ่ิมขึ้น ทานสมาชิกกรุณาเสียบบัตรลงคะแนนแลวกดปุมแสดงตนนะครับ มีทานใดยังไมได 

แสดงตนหรือไมครบั ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๐ คน) 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   จํานวนผูเขาประชมุขณะนี้ ๑๘๐ ทาน  

ครบองคประชมุ ผมขอถามมติ มาตรา ๙๒ มีกรรมาธกิารเสียงขางนอยขอเพ่ิมความเปนวรรคสาม 

ถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการที่เห็นคงไวตามรางเดิมกดปุม เห็นดวย  ถาทานเห็นดวยกับ 

ผูสงวนความเห็นเสียงขางนอยกดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมติครับ มีทานใดยังไมไดลงมติ 

หรือไม ตรวจสอบเล็กนอยนะครับ มหีรือไมครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลการลงมตคิรับ 10 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๖๓ คะแนน  ไมเห็นดวย ๑๑ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผลการลงมตใินมาตรา ๙๒ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๘๑  มีมติเหน็ดวย ๑๖๓  ไมเหน็ดวย ๑๑  งดออกเสียง ๖ ไมลงคะแนนเสียง ๑  

เปนอนัวาที่ประชุมเหน็ชอบดวยกบัทางของวิปตามรางเดิมของกรรมาธิการนะครับ เชิญเลขาธกิาร

ตอครบั 15 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๙๓ ไมมกีารแกไข 

หมวด ๗ วินัยการเงินการคลัง ไมมีการแกไข  มาตรา ๙๔ ถึงมาตรา ๑๐๒ ไมมกีารแกไข หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษไมมีการแกไข  มาตรา ๑๐๓ และมาตรา ๑๐๔ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๐๕  

มีการแกไข” 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มาตรา ๑๐๕ มีการแกไข เตมิคําวา เงนิ 

ลงไป สมาชกิอภิปรายไดเฉพาะประเดน็ที่คณะกรรมาธกิารมกีารแกไข เงินไมใชทรพัยสินหรือครับ 

กรรมาธิการชวยชี้แจงนดิหนึ่ง  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ทานประธานครับ  

คอืในมาตรา ๑๐๕ เปนเรื่องของบทกําหนดโทษในเรื่องของการที่ไมดําเนินการตามมาตรา ๙๒ 25 

เพราะฉะนัน้จึงไดเขียนเพ่ือใหสอดรับกนัในมาตรา ๙๒ ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตวัผูที่ไมยอม 

ใหยึดอายัดหรอืนําสงเกี่ยวกบัเงินทรัพยสิน หรือบัญชทีะเบียนเอกสารอะไรตาง ๆ ทีป่รากฏ 

อยูในมาตรา ๙๒ เพราะฉะนั้นในมาตรา ๑๐๕ จึงตองเขียนใหสอดรบักัน ซึง่ในรางตกคําวา “เงนิ” 

อยูครับ ก็เลยเพ่ิมมาเพ่ือใหสอดรบักันครับ 
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๑๗๗ 

สนช. ๖๒         อัจฉรียา  ๔๕/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มีทานใดจะอภิปรายอีกหรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมแีลวนะครบั คณะกรรมาธิการมีการแกไข 5 

ผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนครับ เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม เชิญทานสมาชกิ 

เสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตนนะครับ ขอทราบองคประชุมครับ  

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๘๐ คน) 

 

          -  ๔๖/๑ 10 

 



๑๗๘ 

สนช. ๖๒         สุชารัตน  ๔๖/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   องคประชุมขณะนี ้๑๘๐ ครบองคประชมุ 

ผมขอถามมติในมาตรา ๑๐๕ คณะกรรมาธิการมีการแกไขเพ่ิมเตมิคําวา “เงนิ” ถาทานเห็นดวย 

กับการแกไขของคณะกรรมาธิการ กดปุม เห็นดวย ถาเห็นควรคงไวตามรางเดิม กดปุม ไมเห็นดวย  5 

เชิญทานลงมติครับ มีทานใดยังไมลงมติ อกีหลายทานนะครับ ตรวจสอบหนาจอหนอยครบั  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๑๐๕ จํานวน 

ผูเขาประชมุ ๑๘๐ มีมติเห็นดวย ๑๗๗ ไมเหน็ดวย ไมม ีงดออกเสียง ๓ เปนอันวาท่ีประชมุ 10 

เห็นชอบดวยกบัมาตรา ๑๐๕ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไข เลขาธิการเชิญตอครบั 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๐๖ ไมมีการแกไข 

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๐๖ ไมมกีารแกไข ทานพิศิษฐ 15 

ลีลาวชิโรภาส กรรมาธกิารเสียงขางนอยสงวนความเหน็ เชิญทานพิศิษฐ  ลีลาวชโิรภาส ครบั 

  นายพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส (กรรมาธิการวิสามญั)   :   ขอบพระคุณทานประธาน 

ครับ สําหรับมาตรา ๑๐๖ นัน้ในความเห็นก็คือโดยปกตแิลวในรางพระราชบัญญัตปิระกอบ

รัฐธรรมนูญฉบบันีไ้ดกําหนดในเรื่องอํานาจหนาที่ในเรื่องการตรวจสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

แลวกม็าตรฐานของการตรวจเงินแผนดินเปนไปตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด 20 

ถูกกําหนดเอาไวเปนหนาที่ของผูวาการการตรวจเงนิแผนดนิ ทนีี้ในการปฏิบตัินัน้อาจจะมีการ

มอบหมายใหทางเจาหนาทีผู่ปฏิบัต ิดังนั้นการมอบหมายนั้นจึงไมทําใหผูวาการการตรวจเงนิแผนดนิ

ตองพนจากความรับผิดชอบตรงนี้ไป ทนีี้ผูวาการนั้นควรจะตองรับผิดชอบอยูแลวตามมาตรา ๕๐ 

(๔) ดังนัน้การที่เขียนในมาตรา ๑๐๖ ในกรณีท่ีเจาหนาที่ผูใดละเลยแลวก็จงใจไมปฏิบัต ิ

ตามหลักเกณฑมาตรฐานเกีย่วกับการตรวจเงนิแผนดนิ คือคําวา “หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกบั 25 

การตรวจเงนิแผนดนิ” นี ้โดยท่ัวไปแลวก็คือแนวทางวธิกีารของการตรวจสอบอาจจะเปนเรื่อง 

ทางเทคนิคดวย ซึ่งเปนเพียงเกณฑอันหนึง่ในการท่ีเจาหนาที่สามารถที่จะใชดุลพินจิในการที่จะ 
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๑๗๙ 

สนช. ๖๒         สุชารัตน  ๔๖/๒ 

 

ตรวจสอบใหเหมาะสมกับเรือ่งราวที่จะตองตรวจสอบ แตมาตรฐานอาจจะเปนเรื่องท่ีเขียนเอาไว  

แตเวลาตรวจสอบตองตรวจสอบใหสอดรับกับสถานการณขอเท็จจรงิ ดังนั้นการเขียนวาละเลยนี ้

ก็เปนเรื่องที่กอใหเกดิปญหาในทางปฏิบตัวิาถาบุคคลที่ไมเขาใจนี้พอเหน็วามีการไมเปนไปตาม5 

หลักเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเอาไวแลวนีก้็จะกลาวหาไดวาเปนการละเลย อันนี้กน็าจะเปนการเพ่ิม

ภาระหนาที่ในทางบริหาร ขณะเดียวกนันี้ไมไดสงใหคนที่ทําหนาที่ตรวจสอบนัน้มีความกลาหาญ

พอที่จะตรวจสอบได ทําอะไรก็กลัวอยางเดียววาตองทําใหถูกตองตรงกนั 

หมดเลย ความที่จะพัฒนาการตรวจสอบนีห้รือมีความอสิระในความคิดในทางตรวจสอบนี้ 

ไมสามารถจะทําได เพราะฉะนั้นในหลักการตรวจเงินแผนดนิสากลจึงกําหนดเขาเรียกวา 10 

ไกดไลน (guideline) ในทางตรวจสอบเทานัน้เอง เพราะฉะนั้นไมไดแปลวาตองทําอยางนัน้ 

ไปทุกขั้นตอน ไมใชบันไดท่ีจะตองกาวทีละกาว แตอาจจะกาวที่หนึ่งแลวหรือทําไปอีกขั้นตอนหนึ่ง

แลวกลับมาทาํอีกขั้นตอนหนึ่งก็สุดแทเปนวิชาชีพหนึง่ทีต่องใชดุลพินิจในทางตรวจสอบตามเกณฑ

มาตรฐาน ซึ่งเปนแนวกรอบของการดาํเนนิการ เพราะฉะนั้นพอบอกวาละเลยแลวกเ็ปนผิดวนิัยแลว 

ผูวาการการตรวจเงินแผนดนิก็ตองไปนัง่สอบ ถาอยางนัน้ก็เปนชองทางที่จะทําใหคนทํางานนี้ 15 

ถูกประเด็นรองเรียนแลวผูวาการการตรวจเงนิแผนดนิกไ็มตองทําอะไรเลยครบั วัน ๆ กน็ั่งสอบ 

แตลูกนองตวัเอง แลวนีถ่าเปนเรือ่งจงใจนี้อาจจะยังพอประมาณได แตอะไรคือการจงใจ  

การจงใจนัน้แนนอนเขาใชดลุพินิจวาอนันีต้องทาํ อนันีไ้มตองทํา หลักเกณฑไมจําเปนตองใช 

ครบทุกอัน แลวเราไปมองวาเปนการจงใจ จริง ๆ ก็คือตั้งใจทําดวย เพราะวาใชดุลพินิจแลว 

ไมจําเปนตองทาํตามกระบวนการอันนี้ทุกขัน้ทุกตอนตามแนวทางท่ีกําหนดเปะเลย ก็สามารถจะ 20 

พลิกแพลงไดตามสถานการณ อันนี้ละครับถึงบอกวาเจาหนาที่ผูตรวจสอบ สํานักงาน 

ผูวาการการตรวจเงินแผนดนิตองมีความเปนอิสระในเรือ่งของการใชดุลพินิจในทางตรวจสอบ 

แตมาเขียนอยางนี้ใชดุลพินจิไมไดเลยครับ หลักเกณฑ วิธีการ ท่ีบอกวาใหไปประกาศ พอประกาศ 

แลวกเ็ปนท่ีรับรูกนั แตวาเราไมมีสิทธิที่จะใชดุลพินิจไดเลย พอผิดไปจากหลักเกณฑเรากต็องมานัง่ 

อธิบาย แตเราจะสยบเรื่องการรองเรียนไดอยางไร วัน ๆ ก็มแีตคนรองเรียนบอกวาเจาหนาท่ี25 

ตรวจสอบ ปกติไปตรวจเขาทุกวันนี้เขากไ็มชอบอยูแลว แตถาประเทศไหนทีม่ีคนตรวจเงนิแผนดนิ 

แลวชอบประเทศนัน้กต็องไปทบทวนใหมครบั การทีต่รวจสอบตรงไปตรงมาตามระเบียบกฎหมาย 

ขอบังคับ สวนเทคนิควธิีการถูกบังคับไปหมดเลย แลวเราจะไปใชดุลพินิจทีบ่อกวาเปนอิสระ 
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๑๘๐ 

สนช. ๖๒         สุชารัตน  ๔๖/๓ 

 

ไดอยางไร เพราะฉะนัน้ตรงนี้จะขดัแยงกับในหลักการความเปนอิสระ แตถาบอกวาทําผิดวนิัย 

แนนอนครับ ผูวาการการตรวจเงนิแผนดนิตองดําเนินการ แตถาไมดําเนินการผูวาการการตรวจเงนิ

แผนดนิก็มีความผิดฐานละเวนการปฏิบัตหินาที ่อันนี้กเ็รียนวาแลวขณะเดียวกนันี้เรามาเขียน5 

กฎหมายใหผูวาการการตรวจเงินแผนดินเปนคนรับผิดชอบ แตสุดทายใหลูกนองเปนคนรับผิด 

เพราะฉะนัน้ผูวาการการตรวจเงนิแผนดนิรบัผิดไดอยางเดียวคือมาตรา ๕๐ (๔) ก็พอสมควรแลว 

เพราะฉะนัน้ผมคิดวาเราควรจะเวน 

ในเรื่องนี้ไวเพ่ือใหเจาหนาทีใ่นระดับปฏิบตัิจะไดมีโอกาสพัฒนาความรูความคิด แลวก็แนวทาง 

การตรวจสอบใหม ๆ ไมอยางนัน้หลักเกณฑ วิธกีารทีว่างไวนี้ใครจะเปนคนไปพัฒนา ในเมื่อปฏิบัติ10 

แลวไมเหมาะสมเรากต็องปฏิบัติอีกแบบหนึ่ง เสร็จแลวก็คอยไปแกไมอยางนัน้งานการกค็ง 

ไมสามารถจะบรรลุไปได เพราะฉะนั้นอนันีก้็เลยเสนอเปนแนวทางที่จะสนับสนุนในแงของการ

ทํางานของเจาหนาที่ใหสามารถที่จะใชดุลพินิจไดโดยไมติดกับขอจํากดัวาตองทําตามหลักเกณฑ 

มาตรฐานที่วางไว ซึ่งในทางสากลไมเหมอืนกนัเขากต็องใชดุลพินิจในทางตรวจสอบได แตถาเรา 

เขียนอยางนี้กเ็ทากบับังคับเลยวาตองทําตามหลักเกณฑแลวกม็าตรฐานทีว่างไวเทานั้นเอง  15 

ผิดไปจากนัน้คือละเลย เลยไปจากนั้นคือจงใจ ทัง้ที่เปนดุลพินิจในทางตรวจสอบก็ทาํไมไดเลย 

เพราะฉะนัน้อนันี้กเ็รียกวาขอความกรุณา แลวใหผูวาการการตรวจเงนิแผนดินรับผิดไปเต็ม ๆ 

เจาหนาที่เขาทําตามที่ผูวาการการตรวจเงินแผนดินมอบหมายแลวเขากค็วรจะตองใชดุลพินิจ 

อยางอิสระในฐานะทีเ่ปนหนวยงานตรวจสอบ ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารเสียงขางมาก 20 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน 

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ในมาตรา ๑๐๖ ที่กําหนดไวลักษณะดงักลาวนัน้ จริง ๆ แลวนี้เปนเรื่อง

ของการกํากับตรวจสอบเพ่ือใหเกดิความเปนธรรม แลวก็เรื่องของการท่ีจะเปนมาตรการที่จะให 

เจาหนาที่ของ สตง. นัน้พึงระมัดระวังในการที่จะไปดําเนินการตรวจเงนิแผนดนิ เพราะแม

รัฐธรรมนูญจะบอกวาอํานาจการตรวจเงนิแผนดนินัน้เปนของผูวาการการตรวจเงนิแผนดิน  25 

แตในทางปฏิบัติอยางที่ไดพูดกันตอนตนเมือ่เชาวาผูปฏิบัติหนาท่ีนั้นก็ตองอาศัยเจาหนาที่ 

สํานักงาน สตง. เขาไปดาํเนนิการ ซึง่ปจจุบันกเ็ปนลักษณะนั้น แลวเขานัน่แหละเปนคนไปตรวจ 

แลวกบ็อกวาหนวยรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจนัน้ละเลยหรือจงใจที่จะไมปฏิบัติ 

ในเรื่องของการใชจายเงิน เมื่อคุณบอกเขาไดคุณกต็องปฏิบัตหินาทีข่องคุณไดเชนกัน เพราะฉะนั้น 
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๑๘๑ 

สนช. ๖๒         สุชารัตน  ๔๖/๔ 

 

คุณก็ตองปฏิบตัิในหนาที่ใหครบถวนและเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐาน การที่ละเลยหรือจงใจ 

ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานในการตรวจเงนิแผนดินนั้นก็จะสงผลใหเจาหนาที่ของหนวย 

รับตรวจหรือหนวยรับตรวจนั้นตองรบัผิดชอบและผลกระทบไปถึงในเรื่องที่วาอาจจะไมสามารถ5 

ดําเนินการตามแผนงานหรอืโครงการในการใชจายเงนินั้นที่จะเปนประโยชนแกประเทศชาติ 

หรือประชาชนตอไปได เพราะฉะนัน้ในทางเดียวกนัแมแตผูวาการการตรวจเงนิแผนดินยังถูกกาํกับ

ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในการปฏิบัติการในเรื่องของการตรวจเงนิแผนดนิ

สามารถที่จะใหพนจากตําแหนงได ถาปฏิบัติงานไมถูกตองไมเปนไปตามหลักเกณฑแลวมกีาร

ตักเตือนใหแกไขใหถูกตองแลวยังไมดําเนนิการ ในสวนของเจาหนาทีเ่องกต็องมีมาตรการลักษณะ10 

ดังกลาวเพ่ือจะทําใหเกิดความชอบธรรม แลวก็ใหเปนทีพึ่งระมดัระวังในการดําเนนิการ ------------ 

 

          -  ๔๗/๑ 
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๑๘๒ 

สนช. ๖๒        ดวงทิพย  ๔๗/๑ 

 

แลวการกาํหนดโทษลักษณะนี้เปนเรื่องของการที่บอกวา เมื่อคุณตองปฏิบตัหินาที ่ซึ่งรายละเอียด

จะมีอยูวา ในการตรวจเงนิแผนดนินัน้ ในมาตรฐานการกําหนดการตรวจเงนิแผนดนิตาม 

มาตรา ๒๗ (๒) นั้น จะมรีายละเอียดในการดําเนินการตามมาตรา ๓๐ ไมวาจะเปนเรือ่งของ 5 

การเขาตรวจ ขัน้ตอนการดาํเนินการในเรื่องอะไรตาง ๆ ซึ่งก็ตองปฏิบตัิใหถูกตอง ปฏิบัติใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑลักษณะนั้น เพราะฉะนัน้ท่ีทานพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส ไดยกขึ้นมา ขออนุญาตท่ี 

เอยนามนั้น ทางกรรมาธิการเสียงขางมากนัน้ไมไดไมเหน็ดวย ก็เห็นดวยในการท่ีเขาตองมีอิสระ 

ในการดําเนินการ แลวเปนการใชดุลพินิจบางในบางเรื่องในการตรวจสอบ ซึง่ก็เปนไปตามเกณฑ 

ในเรื่องของมาตรฐานที่จะถกูกําหนดขึ้นอยูแลว  10 

  แลวอกีประการหนึ่ง ก็คือในเรื่องของตามลักษณะนี้ คือเจาหนาท่ีผูใดละเลย 

หรือจงใจ ก็ตองเปนเรื่องของเจตนาท่ีจะตองมีการละเลย ไมใชเปนเรื่องของการประมาท  

หรือในเรื่องของการไมทราบขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น ซึง่ไมใชเรื่องของการเจตนาหรือจงใจที่จะ

ดําเนินการลักษณะดงักลาว  

  อีกประการหนึ่งกค็ือในลักษณะนี้คือก็บอกวา ใหถอืวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 15 

ก็กลับมาที่ผูวาการตรวจเงนิแผนดินเองนัน่แหละ ในการที่จะตองตรวจสอบวาเจาหนาท่ีของตัว 

ที่มอบลงไปนั้นปฏิบัตติามหลักเกณฑหรือไม ซึง่ก็มีในเรือ่งของหลักเกณฑตาง ๆ ระเบียบกฎเกณฑ

ของคณะกรรมการ คตง. ในเรื่องของวางไว ในเรือ่งของเกณฑในการตรวจสอบ รวมไปถึงในเรื่อง

ของการดาํเนนิการทางวนิัย ซึ่งผูวาการตรวจเงนิแผนดนิเองนั่นแหละจําเปนจะตองเปนผูพิจารณา 

ดูวาการกระทาํลักษณะดังกลาวของเจาหนาที่นัน้มีเหตมุีผลหรือไม เปนการละเลยหรือจงใจหรือไม 20 

ก็เปนไปตามหลักเกณฑที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เพราะฉะนัน้ตรงนีเ้อง 

เรากําหนดไววา ในลักษณะอีกทางหนึ่งก็คือผูวาการตรวจเงินแผนดินเองจะตองกํากบัและตรวจสอบ

การทํางานของเจาหนาทีข่องตัวใหไปทําหนาทีไ่ดอยางมปีระสิทธิภาพและเปนไปตามหลักเกณฑ

มาตรฐาน เมื่อคุณตรวจเขาไดคุณกต็องถูกตรวจไดลักษณะเดียวกนั เพราะฉะนัน้ในมาตรา ๑๐๖ นี้ 

จึงเปนการเขียนเพ่ือรองรับในการปฏิบตัิหนาที่และใหพึงระมดัระวงัในการใชอํานาจหนาที ่ 25 

เพราะเมื่อถาใชโดยไมระมดัระวงัโดยถึงขนาดละเลยหรอืจงใจนั้น ผลที่ตามมาคือผูที่ถูกรบัตรวจนั้น

ตองถูกลงโทษหรือดาํเนนิการลักษณะใดที่ตองรับผิดชอบตอมา ในการที่จะถกูตนสังกัดหรือในเรื่อง 
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๑๘๓ 

สนช. ๖๒        ดวงทิพย  ๔๗/๒ 

 

ของการฟองรองดําเนินคดตีอไป เพราะฉะนั้นในมาตรา ๑๐๖ นัน้ กรรมาธิการเสียงขางมากจึงเห็น

วาการกําหนดไวลักษณะดงักลาวกเ็ผื่อจะเปนลักษณะทีใ่หเกิดมาตรการตัง้แตการปองปรามรวมไป

ถึงการดาํเนนิการเมื่อมีการกระทําลักษณะดังกลาวของเจาหนาที่ สตง. เพ่ือใหพึงระมัดระวังในการ5 

ใชอํานาจหนาท่ีครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมจะขอถามมตนิะครับ ตรวจสอบ 

องคประชมุกอนครบั เปนขัน้ตอนการตรวจสอบองคประชุม ขอใหทานสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนน

และกดปุมแสดงตนครับ เชญิทานสมาชิกเสียบบตัรลงคะแนนและกดปุมแสดงตนนะครับ ขอทราบ

องคประชมุครบั  10 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๗๙ คน)  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๗๙ ครบองคประชุม

ตอไปผมขอถามมตมิาตรา ๑๐๖ คณะกรรมาธิการไมมกีารแกไข ทานพิศิษฐ  ลีลาวชิโรภาส  

กรรมาธิการเสียงขางนอยขอตัดออกนะครับ ผมขอถามมตดิังนี ้ถาทานเหน็ดวยกับคณะกรรมาธิการ 

ที่ใหคงไวตามรางเดิมกดปุม เห็นดวย ถาทานเห็นดวยกับผูสงวนความเห็นใหตดัมาตรา ๑๐๖ ออก 15 

ทั้งมาตรากดปุม ไมเห็นดวย เชิญทานลงมตไิดครับ มีทานใดยังไมลงคะแนนหรอืไมครับ  

ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี)       

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมตใินมาตรา ๑๐๖ จํานวนผูเขา

ประชมุ ๑๘๒ มีมติเห็นดวย ๑๗๗ คะแนน  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๔ คะแนน  ไมลงคะแนน 20 

๑ คะแนน เปนอันวาที่ประชุมเหน็ดวยกับคณะกรรมาธกิารที่คงไวตามรางเดิม เชิญเลขาธกิารตอ 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มีสมาชิกสงวนคําแปรญัตตขิอเพ่ิม 

มาตรา ๑๐๖/๑ ขึน้ใหม” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๐๖ /๑ สมาชิกแปรญัตตขิอเพ่ิม 25 

ขึ้นใหม คือทานสมชาย  แสวงการ และทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ไดขอสงวนคําแปรญัตติไว  

เชิญทานสมชาย  แสวงการ  
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๑๘๔ 

สนช. ๖๒        ดวงทิพย  ๔๗/๓ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานติิบัญญตัิแหงชาติ ตองขออนุญาตทานประธานและ 

ทานสมาชิกดบูทกําหนดโทษในหมวด ๘ ตั้งแตมาตรา ๑๐๓  มาตรา ๑๐๔  มาตรา ๑๐๕ นี ้5 

เปนเรื่องบทกําหนดโทษของผูหนวยรับตรวจทั้งส้ิน ผูใดเปดเผยขอความ ผูใดไมปฏิบตัิตามคําส่ัง 

ผูใดครอบครอง อนันีโ้ทษแรงทั้งนัน้เลยครับ มาตรา ๑๐๖ ยังโชคดีเมื่อสักครนูี้ ทาน กรธ.  

ทานเขียนมานี้วา “เจาหนาท่ีผูใดละเลยไมปฏิบตัิตามหลักเกณฑมาตรฐาน” ผมยํ้านะครับ 

ตองมหีลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดนิ ไมใชหลักเกณฑตามอําเภอใจ 

ขออนญุาตนะครบั ไมไดใหรายเจาหนาที่ สตง. ทุกทานเลย เพราะวาผมอภิปรายไปนี้มีเจาหนาที่ 10 

สตง. ฟงอยู ใหกาํลังใจผมเยอะมากเลย ตองขอบคณุเจาหนาที ่สตง. แตหลักการนี้เปนหลักการ

สากลครบั ตองใชมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดในการตรวจ ไมใชวาจังหวดันัน้ทําได จังหวดันี้ทําไมได 

ถามอะไรไมตอบ พอเสร็จพอทําปบบอกผิด อนันี้อนัตรายครับ เปนหลักการท่ีอันตราย  

เพราะตราบใดที่เราไมมีเกณฑมาตรฐานเราจะเกดิปญหาชองวาง ผมเรียนสอบถามหลายทานที่เปน 

สมาชิก แลวก็ทําการคาหรือมีหนวยที่ทําเกี่ยวกบัการคาระหวางประเทศนี้ ถามวาบริษัทระหวาง15 

ประเทศทําอยางไร เขาบอกเขาใชหลักเกณฑมาตรฐาน บริษัทเคเอฟซีอยูในประเทศไทย 

บริษัทขายคอลเกต บริษัทขายรถยนตอะไรท้ังหลายเขามีมาตรฐานเดียววาอะไรคือมาตรฐาน  

แตถาบอกวาอะไรคือดุลพินจิ อันนี้ยุงแลวครับ เกดิปญหาในแตละประเทศ ถาทานซื้อรถยนต 

โตโยตาประเทศไทยจังหวัดขอนแกนกับจังหวัดอบุลราชธาน ีแลวแตดุลพินิจ อนันีซ้อมกัน 

ยุงแลวครับ เห็นไหมครับ นีค่ือหลักเกณฑมาตรฐาน เพราะฉะนั้นเขียนมาตรา ๑๐๖ เมือ่สักครูนี ้20 

ผมวา โอ.เค. ทนีี้ผมมาเหน็วาขาดไปมาตราหนึ่ง ก็คอืมาตรา ๑๐๖/๑ ทาน กรธ. ทานก็ชีแ้จง  

เดิมผมก็บอกวาขอสงวนคําแปรญัตติไวพูดในสภา ทานบอกวามาตรา ๑๐๖/๑ นี้ ผมเอา 

มาตรา ๑๕๗ ประมวลกฎหมายอาญามาใส ก็จริงนะครบั หนวยทีต่รวจคนอื่นตองถกูตรวจไดดวย 

หลักการนีห้ลักการสําคัญครบั ตรวจเขาไดตองถูกตรวจ ผมไมไดมีจงใจจะใหเจาหนาท่ีของ สตง. 

ทํางานไมได เพราะอะไรครบั เพราะหนวยทีต่รวจแบบเดียวกนัมตีั้งแต ปปง. มีตัง้แต ป.ป.ท. และม ี25 

ป.ป.ช. เขาใชหลักเกณฑ ผมขออนุญาตยกตัวอยาง ความจริงนึกวากรรมาธิการจะคลอยตามผม 

และเห็นแกไปใหกอน กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๒๕ บอกวา “ประธานกรรมการ กรรมการ  
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๑๘๕ 

สนช. ๖๒        ดวงทิพย  ๔๗/๔ 

 

อนุกรรมการ พนักงาน เจาหนาที ่หรือบุคคลที่กรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ผูใดปฏิบัติหนาที ่

โดยขาดความเที่ยงธรรม กระทําความผิดฐานทุจรติตอหนาท่ี หรือกระทาํความผิดตอตําแหนง 

หนาทีร่าชการ ตองระวางโทษสองเทาของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น” ที่ผมยกมา5 

นี้ความจรงิมาตรา ๑๐๖/๑  ไมไดอยากได เพราะวาเอาแคมาตรา ๑๕๗ แลวไมไดมีเจตจํานง 

มุงหมายใหรายกับเจาหนาที ่สตง. อยากใหทานทํางานตรวจตรงไปตรงมา แตดูสิครบั เพ่ือนทํางาน 

ป.ป.ช. เหมือนกนั ๒ เทาครบั นกึวากรรมาธิการจะใจออนตอนไปเสนอแปรญตัติวา ทานเห็นพอง 

ไปวาเอา ๒ เทา แบบ ป.ป.ช. กด็ี แตพอไปกรรมาธิการไมไดเอานี้ ก็เลยเหลือแคมาตรา ๑๐๖/๑  

ซึ่งเปนแคมาตรา ๑๕๗ ตามปกต ิก็เลยขอสงวนคาํแปรญัตติมาเพ่ืออภิปรายในสภาวา ความจริง 10 

ผมอยากจะประหยัดเวลา แลวก็ถอยออกไปนะครบั แลวใหทานอธบิายวาเปนมาตรา ๑๕๗ อยูแลว 

อยางไรก็สุดแทแต ขออนุญาตฟงสักนิดครับ เพราะวาจริง ๆ ใจอยากใหแกเปนแบบเดียวกับ ป.ป.ช. 

เพราะทานเปนองคกรอิสระแบบเดียวกับ ป.ป.ช. เจาพนักงาน แมกระทัง่ประธานกรรมการ 

จนถึงบุคคลทีม่อบหมายยังรบัโทษ ๒ เทาเลย ผมวาถากรรมาธิการยอมแกตามผมนัน้เชื่อวาสภา 

จะโหวต (vote) ใหทานกอนเลยครบั ขอบพระคุณครับทานประธาน   15 

 

          -  ๔๘/๑ 

 

 

 20 
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๑๘๖ 

สนช. ๖๒                 ชนญัชิดา  ๔๘/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานวัลลภ  ตงัคณานรุักษ ครบั  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติก็เหนือ่ยพอควรแลว ขอเก็บแรงไวสูในมาตรา ๑๐๘ ทานสมชาย 5 

แสวงการ พูดดีแลว ขอบพระคุณครับ   

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :    ตกลงทานถอนนะครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ขอใหตัวแทนคณะกรรมาธกิารชีแ้จงเรื่อง 

มาตรา ๑๐๖/๑ ครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ชี้แจงกอนนะครบั แลวคอยฟงกอน 10 

กรรมาธิการชีแ้จงทาํไมไมยอมเพ่ิมมาตรา ๑๐๖/๑ ของทานสมชาย  แสวงการ 

และทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ    

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   กราบเรียนทานประธาน 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตแิละสมาชิกทุกทานครับ ในสวนของมาตรา ๑๐๖/๑ ที่ผูแปรญัตติได 

เสนอมานั้น กรรมาธิการเสียงขางมาก ที่จริงนี้ก็คอืทุกทานนัน้ไดเห็นวาเปนบทบัญญัติอยางเดียวกนั15 

กับในมาตรา ๑๕๗ ซึง่สามารถที่จะนําไปใชกับทกุหนวยงาน กับขาราชการทุกทานอยูแลว

เพราะฉะนัน้จึงเหน็วาไมมคีวามจําเปนที่จะตองมาบัญญตัิไวตางหาก ซึ่งถาหากสมมตุิวามีการเพ่ิม

โทษเปน ๒ เทา อันนั้นก็อาจจะเปนเหตุในการที่เพ่ิมมาตรานี้ได อยางไรก็ตามเทาทีอ่านดูแลวนี ้

ก็เปนโทษระดบัเดียวกนักับในมาตรา ๑๕๗ ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ กับทานวัลลภ 20 

ตังคณานุรกัษ วาอยางไรครบั  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานท่ีเคารพครบั สมชาย  แสวงการ  

ผมไมติดใจนะครับ เพียงแตตองการใหทานกรรมาธกิารไดแถลงบันทกึไวในสภาวาเปนไปตาม 

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ ซึง่ทานก็มองวาโทษตามนั้นก ็โอ.เค. ตามที่ผมแปรญัตต ิ

แตผมก็ตองการบนัทึกไววา วันหนึ่งขางหนาถาเผ่ือมีการแกไข พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนญูนี ้25 

องคกรนี้ทําหนาที่ไดเขมแข็งและดีมากขึ้นก็ตองสงเสริมทานครับ ทาํหนาที่ไดแบบเดียวกบั  

ป.ป.ช. นี้กต็องเพ่ิมโทษเปน ๒ เทาไดดวยเหมือนกัน ผมขอถอนครบั ขอบคุณครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ เมื่อผูสงวนคําแปรญัตต ิ

ทั้ง ๒ ทานขอถอนแลว มาตรา ๑๐๖/๑ ก็ไมม ีไมตองลงมติ เชิญเลขาธิการตอ 
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๑๘๗ 

สนช. ๖๒                 ชนญัชิดา  ๔๘/๒ 

 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ 

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “บทเฉพาะกาล ไมมีการแกไข 

มาตรา ๑๐๗ ไมมีการแกไข  มาตรา ๑๐๘ มกีารแกไข มสีมาชิกสงวนคําแปรญัตต”ิ 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๐๘ มีการแกไข มีสมาชิก 

สงวนคําแปรญัตติ สมาชิกอภิปรายไดในประเด็นทีค่ณะกรรมาธิการมกีารแกไข เอาประเดน็ 

ของทานนิพัทธา  อมรรัตนเมธา กอนท่ีสงวนคาํแปรญตัติ เชญิครับ 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพอยางสูง 

ทานกรรมาธิการและทานสมาชิก สนช. ทุก ๆ ทาน ดฉินั นิพัทธา  อมรรตันเมธา ดฉิันแปรญัตติ 10 

มาตรา ๑๐๘ นี ้คือชวงนั้นเปนชวงทีด่ิฉนัมีความวุนวาย แลวก็ศึกษาไมครอบคลุม ทีด่ิฉนั 

แปรญัตติม ี๒ ปญหาดวยกนั 

  ปญหาแรก ก็คือแปรญัตตวิาใหมีการสรรหาผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ อนันี ้

ก็ทางคุณวัลลภ  ตังคณานุรกัษ กับทานสมชาย  แสวงการ กแ็ปรญตัตเิหมอืนกนั แตวาใชขอความ

และถอยคําทีด่ีกวาดฉินั อนันี้ดฉิันขอถอนไปใชรวมกบัคณุวัลลภ  ตังคณานรุักษ และคุณสมชาย  15 

แสวงการ นะคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   สวนอกีอันหนึง่ก็คืออายุของผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนิ ๔๕ ป แตไมเกนิ ๖๕ ป คอือันนี้เปนความตั้งใจของดฉิัน เนื่องจากวาผูวาการ 

ตรวจเงนิแผนดนินีเ้ปนผูที่มภีารกิจและเปนผูบริหารที่มภีารกิจ บทบาท อํานาจหนาที่ความ20 

รับผิดชอบที่สูง แลวกม็ีภาระงานคอนขางมาก ถาใหอายุมากทํางานกม็ักจะลําบาก จะเกดิ

ประสิทธิภาพที่ดอยลง เทียบเคียงกบัส่ิงทีเ่กิดขึ้นที่ผานมาโดยกฎหมายที่ สนช. เราใหความเหน็ชอบ 

พระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดินฉบบัเกา ก็ใหผูวาการตรวจเงนิ

แผนดินอายุไมเกิน ๖๕ ป พระราชบัญญัตคิณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๔๖๐ ซึ่งผาน สนช.  

ไปแลวก็ใหเลขาธิการ กกต. ซึ่งเปนผูบริหารนีอ้ายุไมเกนิ ๖๕ ปเหมือนกัน หรือของอยัการสูงสุดที่25 

ผานไปก็เชนเดียวกนั แมกระทั่งประธานศาลฎีกาก็ ๖๕ ปเชนเดียวกัน แลวทําไมผูวาการ สตง.

จะตองอายุเกนิไปขนาดนั้น ดิฉนัลืมไปวาเขามีบทบัญญตัิวา องคกรอสิระนี้จะตองมคีุณสมบตัิมีอะไร

ตออะไร คือมอีายุไมต่ํากวา ๔๕ ป และไมเกนิ ๗๐ ป ในมาตรา ๔๐ ก็ระบุไววา 
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๑๘๘ 

สนช. ๖๒                 ชนญัชิดา  ๔๘/๓ 

 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิจะตองมคีุณสมบัตแิละลักษณะตองหามตามคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดิน นัน่ก็คือไมต่ํากวา ๔๕ ป และไมเกนิ ๗๐ ป ทนีี้ของดฉิันกถ็ือวาของดฉินัเสนอ ๖๕ ป  

เฉพาะผูวาการตรวจเงินแผนดนิซึง่เปนผูบรหิาร แตกตางจากคณะกรรมการนี้ก็ไมขัด เพราะไมเกิน 5 

๗๐ ป แตกม็ีกรรมาธิการบางทานบอกขดัรฐัธรรมนูญ ดฉิันกถ็ือวาไมขดั เพราะวาไมเกิน ๗๐ ป 

แตวาอยากจะเรียนในทีป่ระชุมอยางนี้วา รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๕ 

วรรคหนึ่งบญัญตัวิา องคคณะผูพิพากษาในศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง 

มีจํานวนไมนอยกวา ๕ คน แตไมเกิน ๙ คน ตามที่บัญญัตไิวใน พ.ร.ป. วาดวยวิธกีารพิจารณา

คดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งตอมา พ.ร.ป. ฉบับนี้ มาตรา ๑๑ วรรคหนึง่  10 

บัญญตัิไววา ใหองคคณะผูพิพากษามีจํานวน ๙ คน โดยไมไดบญัญตัิใหมีองคคณะขัน้ต่ํา ๕ คน 

ตามท่ีบัญญัตไิวในรัฐธรรมนญูเลย ตามมาตรา ๑๙๕ ตามรัฐธรรมนญู อนันีด้ิฉนัก็พยายามศึกษา 

ดานกฎหมายวาขัดจริงหรือไม กศ็ึกษากับทานพรทิพย  จาละ ทานวฒุิศกัดิ์อะไรอยางนี้ ดฉิันกถ็ือวา

ดิฉนัไมขดั แตวาจะเปนเรื่องของการที่กฎหมายลูกบัญญตัิแตกตางหรือไมสอดคลองกับบญัญตัิ  

แหงรัฐธรรมนญูซึง่ทําได ทั้งนี้เพราะเหตุที่วารัฐธรรมนูญไมอาจบัญญตัิกฎหมายในรายละเอียดได  15 

จึงเปนหนาที่ของกฎหมายลูกท่ีตองไปดําเนินการภายใตกรอบรัฐธรรมนญู อนันี้เปนความคิดเหน็

ของดิฉนั แตดิฉนัความจริงควรจะตองใสแกไขขอแปรญัตติไวในมาตรา ๔๐ ซึ่งเปนคุณสมบัตขิอง

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ แตเผอญิมาใสไวในมาตรา ๑๐๘ กเ็ปนความผิดของดฉินัเอง ดฉินักข็อถอน

ที่สงวนคําแปรญัตติไว แตขอความกรุณาทางคณะกรรมาธิการขอตั้งเปนขอสังเกตเอาไว เพ่ือที่วา

เปนพ้ืนฐานในการดําเนนิงานตอไปของผูที่จะเกี่ยวของกบั สตง. นี้ เพราะวาจะไดสอดคลองกัน  20 

ทาง สนช. เราเองพิจารณามานี้ ๖๕ ปท้ังนั้นเลย แลวมเีหตุผลใดผูวาการ สตง. จะตองไมเกนิ ๗๐ ป 

ดิฉนัก็ไมแนใจวาทําไมถึงเปนอยางนั้น แตดฉิันอยากจะถอนที่สงวนคําแปรญตัตไิว แตขอตัง้เปน

ขอสังเกตสําหรบัเรื่องอายุของผูวาการ สตง. ไมต่าํกวา ๔๕ ป แลวไมเกนิ ๖๕ ป ขอตั้งเปนขอสังเกต

ไวคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ถอนไว แตวา 25 

ก็ยังอภิปรายไดในประเด็นทีม่ีการแกไขในมาตรา ๑๐๘ สวนคาํสงวนคาํแปรญตัติของทาน  

ทานถอนกแ็ลวกันนะครับ  

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ขอบคุณคะ 
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๑๘๙ 

สนช. ๖๒                 ชนญัชิดา  ๔๘/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญทานสมาชิกอภิปรายในประเด็น 

ที่คณะกรรมาธิการมกีารแกไขเพ่ิมเติมมาก มาตรา ๑๐๘ มีทานใดจะอภิปรายหรอืไมครับ 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ขอประทานโทษนะคะ สวนเรื่องการสรรหา 5 

คณะกรรมการ ดฉิันเห็นดวยกับที่ทางผูสงวนคําแปรญตัติกับคณะกรรมาธกิารแกไข ขอบคุณคะ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ครบั มาตรา ๑๐๘ คณะกรรมาธกิาร 

มีการแกไขเพ่ิมเติมความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง เพ่ิมความเปนวรรคสองขึน้ใหม แทรกระหวาง

วรรคหนึ่งและวรรคสอง ตดัความวรรคสาม และเพ่ิมความวรรคส่ีของมาตรา ๑๐๘ ขึ้นใหม 

ทานสมาชิกอภิปรายไดทุกวรรค เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ 10 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพครับ  

สมชาย  แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญตัแิหงชาต ิผมแปรญตัติในมาตรา ๑๐๘ รวมกับทานวัลลภ 

ตังคณานุรกัษ ดวยจุดประสงคและไดเคยสอบถามทานประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญถึงเรื่อง 

ที่ในมาตรา ๒๔๑ ซึ่งผมเหน็ดวย และพูดในเวทีนีห้ลายครั้งวา ตําแหนงในเชงิบรหิารของ 

ทานผูวาการตรวจเงินแผนดนินั้น กน็าจะเชนเดียวกับทานประธานศาลฎีกา ทานอัยการสูงสุด 15 

แตวามาตรา ๒๔๑ วรรคสองนี้ไปกําหนดวาใหมีคณุสมบตัิและไมมีลักษณะตองหาม เชน 

กรรมการตรวจเงนิแผนดิน ผมก็เลยคดิวาหลุด แตเปน ๗๐ ปดวยตามกรรมการ ซึ่งดวย 

ความเปนกรรมการนี้จะเปน ๗๕ ปเหมือนตุลาการศาลรฐัธรรมนูญผมก็ไมขัดของ แมกระทั่ง

กรรมการยุทธศาสตรชาต ิผมยังเคยขอแปรญตัติ แตก็แพวาใหทานเกนิ ๗๕ ปไปเลยก็ไดไมมีปญหา 

การเปนกรรมการไมไดทํางานรูทีน (routine) หนกัมากแทบจะ ๒๔ ชัว่โมงเหมือนตาํแหนง 20 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ หรือเลขาธิการ กกต. ใด ๆ ------------------------------------------------------ 

 

          -  ๔๙/๑   

 

 25 
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๑๙๐ 

สนช. ๖๒                   ภรภัทร  ๔๙/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ตําแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดินทีเ่หมาะสมจริง ๆ ก็คือไมควรเกิน ๖๕ ป  

สวนกรรมการจะเกนิ ๗๐ ป ๗๕ ป ผมไมตดิใจเลยเพราะตางกัน อันนี้หลักการสําคญั ในวันกอน 

กอนเขาวาระท่ี ๑ ทานประธานกรรมาธกิารบอกก็ไปแกเอาในกฎหมายประกอบได ผมจึงเสนอใหมี 5 

การแกไขใหเกดิความกระจาง กค็ืออยางทีท่านนิพัทธา  อมรรัตนเมธา ไดพูดไปแลว แตวาจะดู

เจาะจงเกินไปสําหรบัการทีม่ีอายุวาไปใสไมเกนิ ๖๕ ป เพราะรฐัธรรมนูญบัญญัตไิว ผมจึง 

ขอแกใหมีบทเฉพาะกาลในวรรคสาม สวนวรรคสองเดมิก็ไมมีปญหา เพราะวาตอนนั้นเขียน 

ตอนทีค่ําส่ังคณะรกัษาความสงบแหงชาต ิ(คสช.) ยังไมออก กค็ือวาเขียนใหรองผูวาการตรวจเงนิ

แผนดินตามลําดบัรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดนิไปพลางจนกวาจะมีการแตงตั้ง 10 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญนี ้ในวรรคหนึ่งทีผ่มแกตอนนัน้ 

ก็คือขอใหยกออกไป อันนี้กต็ามคณะกรรมาธิการ ประเด็นของผมจะเนนอยูทีว่า ใหถือวาการดํารง

ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดนิตามกฎหมายวาดวยการตรวจเงินแผนดินกอนวันที่

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับเปนกรณีเคยดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนีด้วย ซึง่ความจริงคณะกรรมาธิการไดปรบัปรุงแกไขแลว  15 

เดิมนั้นผมพอใจ เพียงแตผมคิดวายังมขีอออนอยูหลายประการ จะทําใหถูกตคีวามไดวาการเปน 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกอนหนานัน้มี

อยูกี่คน ซึง่อาจจะหมายถึงอดีตผูวาการตรวจเงนิแผนดนิทานปจจุบนัท่ีเพ่ิงพนไป ๑ ทาน และกอน

หนานั้นหรือไม ผมไมแนใจวาทานอายุเกิน ๗๐ ปหรือไม เชน คุณหญิงจารวุรรณ ขออภัยที่เอยนาม  

แลวผมก็ไมแนใจวามกีอนหนานัน้อีกหรือไม เพราะฉะนัน้รัฐธรรมนญูบญัญตัิใหผูดํารงตาํแหนง 20 

ในองคกรอิสระเปนไดวาระเดียว แลวก็งานหนัก ๖ ป ความจรงิก็เหมาะสม ใครที่เปนแลวทานก็ได

แสดงความรกัชาติบานเมอืงชวยตรวจเงินแผนดินอยางละเอียดถี่ถวนมากแลวนาจะตองใหทานอืน่ 

ที่อยูในสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ หรือผูมคีวามรูความสามารถดานกฎหมาย ดานบัญชี  

ดานการตรวจสอบภายในจากที่อื่นเขามาทําหนาท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินได ผมจึงแปรญตัติให

เกิดความชัดเจน อาจจะเหน็ตางจากท่ีคณะกรรมาธกิารเขียนมาตอนนี้จึงขออนญุาตยืนยันและหารอื25 

ทานประธานคณะกรรมาธกิารกับทานสมาชิก รวมถงึทานประธานเพ่ือชวยดูใหเรียบรอยวาไมตอง

ตีความอกีตอไปวา ขออภัยท่ีตองเอยถึงนะครับ ทานผูวาการตรวจเงนิแผนดนิที่เพ่ิงพนไปทานถกู

คําส่ัง คสช. ที ่๗๑/๒๕๕๗ ในการแตงตั้งใหมาเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินมีวาระ ๓ ป เปนไปตาม 
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๑๙๑ 

สนช. ๖๒                   ภรภัทร  ๔๙/๒ 

 

กฎหมายไหนครบั เปนไปตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยการตรวจเงนิแผนดิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ หรือเปลา ผมตีวาไมเปน เพราะผมอานคําส่ัง คสช. ที่ ๗๑/๒๕๕๗ แลวมีการยกเวน

บางมาตราและใชบางมาตราเดี๋ยวจะตองถกูประเด็นตีความอกี แลวถาบอกพระราชบัญญตัปิระกอบ5 

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดนิ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ผมไมแนใจวาผูวาการตรวจเงนิแผนดนิกอน

หนานั้นเปนหรือเปลา เดี๋ยวจะตองมาถูกตคีวามอีกถาเกดิทานอายุไมถึง ๗๐ ปทานมาสมัคร 

ทานอาจจะอายุ ๖๘ ป ๖๙ ปก็ได ทานกม็ีสิทธมิาสมัครอีกเราก็จะเกิดปญหาขึน้ เพราะฉะนั้นผมขอ

อนุญาตยืนในสิ่งที่เขียนไวแลวผมคดิวานาจะรอบคอบเพียงพอถาคณะกรรมาธกิารจะเหน็ดวย แลวก็

ปรับรางโดยวรรคทายนีก้็คือ ใหถือวาการดํารงตําแหนงของผูวาการตรวจเงินแผนดนิตามกฎหมาย10 

วาดวยการตรวจเงินแผนดนิกอนวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับ หรือจะตดัออก

ก็ไดนะครับ ใหถือวาการดํารงตาํแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดนิกอนวนัที่พระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับเปนกรณีเคยดาํรงตําแหนงผูวาการตรวจเงนิแผนดินตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ดวย เจตนาเพียงแคนี้ครับ ภาษาเขียนจะใหผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา กรธ. ชวยกนัเขียนผมไมมีปญหา แตเจตนาชดัเจนวาคนท่ีเคยเปนแลว ไมวาจะกอนหนา15 

เดือนหนึ่ง กอนหนา ๕ ปท่ีแลว ๑๐ ปทีแ่ลวทานมาสมคัรไมได จะไดจบครบั แลวกใ็หทานใหมมา 

ไมมีเจตจํานง อคติตอทานใด ๆ เลย เพียงแตผมวาแบงหนาท่ีใหคนรักบานรักเมอืงคนอื่นไดทํา ทาน

ก็เหมาะสมที่จะชวยทํางานตรวจสอบตรงอื่นไดดวย ผมจึงเขียนเพ่ือใหบทเฉพาะกาลนี้ใชสําหรับ 

การเริ่มในครั้งแรกจะไดไมเกิดปญหาขึ้น กข็ออนญุาตหารือทานประธาน และเพ่ือปรับแกรางใน

มาตรา ๑๐๘ ใหถกูตองครับ  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ครับ 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ กระผม วัลลภ  ตังคณานรุักษ 

ในฐานะผูแปรญัตติ ความจริงถาทานประธานและทานสมาชิก รวมทั้งคณะกรรมาธิการไดดูเอกสาร

ในหนา (๒๐) กด็ูประหนึง่วาผม แลวกค็ุณสมชาย  แสวงการ เหน็ดวยในหลักการ แลวก็ท่ี

คณะกรรมาธิการไดแกไขบางสวนแลว แลวกเ็ขียนวา ผูแปรญตัติพอใจ ดูประหนึง่วาเชนนี้เหมือนกบั25 

วาส่ิงที่ทานแกนีเ้ราพอใจ แตหลังจากที่เอกสารชิ้นนี้ไดมาถึงมือผมหลายวนัแลว โดยเฉพาะท่ีผมไดดู

หนักมากก็คือวันองัคารที่กฤษฎีกาก็ด ีตวัแทนของคณะกรรมาธิการที่เปนฝายเจาหนาที่กด็ีไดไป

ชี้แจง ที่ผมนัง่ดเูรื่องกล่ันกรองกฎหมายฉบับนีอ้ยูผมก็ยอมรับวาอานแลวยังไมคอยมีความชดัเจน  

แลวถาทานประธานคณะกรรมาธกิาร หรือ กรธ. จะตอบใหชัดเจนวาความหมายทีไ่ดแกไขเฉพาะ

วรรคสุดทายของมาตรา ๑๐๘ นีแ้ปลวาอยางไร อนันี้ประเดน็ที่ ๑  30 



๑๙๒ 

สนช. ๖๒                   ภรภัทร  ๔๙/๓ 

 

  ประเดน็ที่ ๒ นี้อาจจะเปนความผิดพลาดบางเล็กนอย กค็ือในมือที่ผมถือฉบบันี ้

ผมพยายามถามทานไพชยนต  คาทนัเจรญิ วาที่ทานถือกับผมฉบับเดียวกันหรือไม เปนกฎหมาย

ฉบับเดียวที่มีหมายเหตุอยูขางลาง ซึง่ไดทวงแลววาไมควรจะมี หมายเหตนุี้เปนในเรือ่งที่เราจะตอง5 

เตรียมการไปดูกนัเอง ไมทราบทานสมาชิกอื่นมหีรอืไม ทายมาตรา ๑๐๘ ในหนา ๒๙ ผมกด็ขูองผม 

๒ เลมก็มหีมายเหตุทัง้นัน้ เพ่ือท่ีหมายเหตุจะมาปรากฏในกฎหมายไมไดจะทําใหสมาชิกสับสน 

มากวายังไมไดขอยุติอะไรมาตรานี้ออกมาไดอยางไร เพราะฉะนั้นโดยความเขาใจของกระผม 

โดยหลักการรวม ๆ ผมติต๊างเอาเอง สมมุตเิอาเองวาที่เราพอใจนั้นเพราะเราเห็นพองตองกันกับ

คณะกรรมาธิการทั้งหมดแลววา ถาผิดพลาดทานประธานคณะกรรมาธกิารทานลุกขึน้ทวงได  10 

วาในวรรคสุดทายของมาตรา ๑๐๘ ที่ทานเขียนไวนี้ ใครที่เคยเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินมาแลว

เปนอกีไมไดอีกแลวใชหรือไม ส้ัน ๆ งาย ๆ ไมตองโยกโย ถาไมใชจะไดถกกนัใหหนกั ขอบคุณ 

ทานประธานครบั    

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน15 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน

คณะกรรมาธิการ ผมขออนญุาตกราบเรียนทานประธานผานไปยังทานสมาชิกดังนีน้ะครับ  

  อันท่ี ๑ เลยกค็ือวาตามเอกสารรายงานนี้ท่ีเปนรปูเลมนัน้ไดมีใบแกลาสุด  

ไมทราบวาทุกทานไดรบักันหรือยัง ใบแกนี้ผมไดขออนญุาตทานประธานแจกจายแลวดวย  

แตไมทราบวาไดรบัหรอืยัง ถายังไมไดรับผมจะไดใหทางเจาหนาทีร่ีบแจกจายให แตท่ีแจกจายให 20 

ซึ่งเปนใบแกลาสุดนี้ผมฟงแลวทานสมชาย  แสวงการ กด็ี ทานวัลลภ  ตังคณานุรกัษ ก็ด ี 

ขอประทานโทษทีไ่ดเอยนามทานทัง้ ๒ นะครบั ทานทั้ง ๒ นั้นติดใจในวรรคส่ี ในวรรคส่ีนัน้ของใหม

เขียนจะคลาย ๆ กับที่ทานไดอภิปรายไว นัน่ก็คอืใหถือวาผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงนิ

แผนดิน และพนจากตําแหนงไปกอนวันที่พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบงัคับเปน 

ผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๑๔ (๑) ประกอบกบัมาตรา ๔๐  25 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนีด้วย ดงันัน้ที่ทานวัลลภ  ตงัคณานุรักษ ใหตอบ 

อยางชัด ๆ ส้ัน ๆ ก็คือ ใชครับ ใครท่ีเคยเปนผูวาการตรวจเงนิแผนดนิมาแลวไมวาจะเปนดวยอะไร

อยางไรก็ตามเปนมาแลว ๑ ครั้ง เปนไดแค ๑ ครัง้ครบั  

 

 30 



๑๙๓ 

สนช. ๖๒                   ภรภัทร  ๔๙/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คือใบแทรกทีท่านขออนญุาตแลวสงใหแจกนี้

ผมอยากใหคณะกรรมาธิการชี้แจงยืนยันใหชัดเจนวาไดมีการปรับแกอยางไร เมื่อไรครับ  

 5 

          -  ๕๐/๑ 

 

 

 

10 



๑๙๔ 

สนช. ๖๒         ภิญญดา  ๕๐/๑ 

 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน

คณะกรรมาธิการ จะขออนญุาตกราบเรียนอยางนี้นะครับ ใบแทรกที่แจกลาสุดนี้ในวรรคหนึ่งก็ด ี 5 

ในวรรคสองก็ด ีในวรรคสามก็ดีจะเหมอืนเดิมทกุอยาง ท่ีจะมีการแกไขก็คือในวรรคส่ี ซึ่งวรรคส่ี 

ที่ผมอานใหทราบแลวก็ทีไ่ดขึ้นอยูบนจอเพาเวอรพอยต (PowerPoint) ที่เห็นอยูแลวทุกคน  

แลวกเ็มื่อสักครูผมลืมไปกต็องขอประทานโทษดวยท่ีทานวัลลภทานไดกรุณาทวงตงิเกี่ยวกบัเรื่อง

หมายเหต ุ๑ หมายเหตุ ๒ อันนัน้เปนความผิดพลาดในการพิมพ ใบแกใหมไมมีแลวนะครับในเรื่อง

ของหมายเหต ุ๑ และหมายเหต ุ๒      10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใบแกนีต้รงกับที่รายงานหรือเปลาครับ  

ถาไมตรงคณะกรรมาธิการไดดําเนนิการมีมติของคณะกรรมาธิการประชุมเพ่ือใหใชขอความ 

ตามใบแกนี้หรือเปลา  

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธาน15 

คณะกรรมาธิการวิสามญั ตรงนีค้ณะกรรมาธกิารไดหารอืกันแลวตั้งแตเมื่อตอนสาย ๆ ทุกคน 

เห็นดวยกับตรงนี้ครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตกลงใหใชรางมาตรา ๑๐๘ คาํใบแกที่นี ่

ตามท่ีคณะกรรมาธกิารไดปรับปรงุแกไขใหมและมีมตเิหน็ชอบตามนี้ ทานนิพัทธา  อมรรตันเมธา  

มีประเดน็อะไรไหมครบั 20 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ขอบพระคณุคะทานประธาน ดิฉนั นิพัทธา   

อมรรตันเมธา สนช. คะ ถาหากวาทานประธานคณะกรรมาธกิารพูดหมายถึงแผนนีใ้ชไหมคะ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ใชครับ  

   นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ทีแ่จกมานี้  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ที่มีวนัที่ ๑๙ ตุลาคม  25 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ดิฉนัยังมขีอสงสัยในวรรคสามคะ “ในกรณี 

ที่ไดมกีารดําเนินการสรรหา คัดเลือก หรอืเสนอชื่อผูวาการตรวจเงนิแผนดนิอยูในวนัที่

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับ ใหถอืวาเปนการดําเนินการที่ชอบดวย

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี ้และใหดาํเนนิการตอไป” สมมุตวิามีผูสมัครที่เขาเคยเปน 

ผูวา สตง. มาแลว ถือวาเปนการดําเนนิการที่ชอบดวยหรือคะ อันนี้จะเปนปญหาไหมคะ 30 



๑๙๕ 

สนช. ๖๒         ภิญญดา  ๕๐/๒ 

  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวทานกรรมาธกิารตอบนะครับ  

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   อนันี้เปนคําถามขอที่ ๑ นะคะ คําถามขอที่ ๒  

คือที่เมื่อสักครูดฉิันเสนอความเหน็ของดฉิันขอใหเปนขอสังเกตนัน้ คณะกรรมาธิการรับไหมคะ  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอสังเกตเรื่องอะไรครับ เรือ่งอายุ 

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ขอสังเกตเรื่องอายุของผูวาการตรวจเงินแผนดนิ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   อายุวาควรจะเปน ๖๕ ป  

  นางนิพัทธา  อมรรตันเมธา   :   ไมต่าํกวา ๔๕ ป แตไมเกิน ๖๕ ป คะ  

ที่ดิฉนัใหเหตุผลทัง้หมด ขอใหเปนขอสังเกตคะ  10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ทานสมชาย  แสวงการ มีคาํถามอะไร 

ไหมครับ 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   ทานประธานครบั สมชาย  แสวงการ  

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในวรรคหนึ่งก็ไมตดิใจนะครับ ใหนับวาระผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ตั้งแตวันท่ีไดรับโปรดเกลาฯ เปนตนไป อันนี้วรรคหนึ่งไมตดิใจ   15 

  กรณีที่ ๒ วรรคสองก็คือ กรณีไมมตีําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินอยูกอน

พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ใชบงัคับ ก็ใหรองผูวาการตรวจเงินแผนดนิรักษาการแทน 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิตามคําส่ัง คสช. ที่ ๔๓/๒๕๖๐ และปฏิบัติแกไขเพิ่มเตมิซึง่ปฏิบัตหินาทีอ่ยู

ในวันกอนพระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ ยังคงปฏิบตัิหนาทีต่อไปจนกวาจะมีการแตงตั้งตาม

พระราชบัญญัตนิี้ กไ็มติดใจครับ  20 

  ในวรรคสาม กรณีที่การดําเนินการสรรหาคัดเลือกหรือเสนอชื่อผูวาการตรวจเงิน

แผนดินกอนวันที่พระราชบญัญตัินี้ใชบงัคับ ใหถอืวาดําเนินการโดยชอบดวยพระราชบัญญตัิ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้และดาํเนินการตอไป ประเดน็นีไ้มตดิใจ เพียงแตวาผมเขาใจอยูครับวาทาน

คณะกรรมการ คตง. ประธาน คตง. ชุดใหมกําลังสรรหาอยู เพียงแตผมมปีระเดน็ตรงนี้นดิเดียววา 

กฎหมายกาํลังจะออกอยูแลว ไมเกนิ ๒ เดือน จะเขียนไปผมก็ไมตดิใจเพียงแตผมจะเรียนไปวา  25 

ผมอานคําส่ัง คสช. หลายรอบเรื่องการสรรหาผูวา สตง. ใหม ทีเ่ราตองมาเขียนวรรคสามเพราะวา

ไปรองรับส่ิงที่กําลังสรรหา คําส่ัง คสช. บอกวาใหสรรหา สรรหาไมไดก็ใหแจง คสช. นี่ทานก็ยังสรร

หาอยู ทัง้ท่ีกฎหมายจะออก และผมกไ็มแนใจวาพอสรรหาเสร็จตองมาใชตามวรรคสาม ถาไมตอง

สรรหาก็ไมไดมีความผิด อันนี้เปนประเด็น เราจึงตองมาเขียนวรรคสาม แตถากรรมาธิการเสียงขาง 

 30 



๑๙๖ 

สนช. ๖๒         ภิญญดา  ๕๐/๓ 

 

มากตามนี้ผมกไ็มติดใจ เพียงแตผมตดิใจวามแีคเปนเรื่องเงื่อนปฏิบตัิเฉย ๆ เราไมปฏิบัติในการ 

สรรหา ทานรักษาการผูวาการตรวจเงินแผนดิน ทานรองผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ ก็เปนไปตาม

คําส่ัง คสช. อยูแลว ที่ ๔๓/๒๕๖๐ ทานรักษาการไดอยูแลว กฎหมายตองมาเขียนวุนวาย เพราะวา 5 

ตองมารองรับในส่ิงที่ประกาศรับอยูตอนนี้ ซึ่งอกี ๒ – ๓ เดือน ก็ประกาศใชแนนอนกฎหมาย  

อันนี้ผมก็เรียนหารือเฉย ๆ ครับ ไมติดใจ เพียงแตวาถายกตัดมาตรานี้ออก ผมกก็ราบเรียน 

ทานประธานวา การสรรหาผูวา สตง. จะหยุดไหม หยุดครับ หยุดทันทีเลยครับ เพราะวา 

ใครจะสมคัรละครับ ทานตองเปนทันทีภายใน ๔ วัน เหมือนกบัคณะกรรมการ กตป. ของ กสทช. 

ทานจะเอาไหม ถาทานเปนก็เอา สมัครรับประกาศ มีผูรับราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเปน 10 

ผูวาการตรวจเงินแผนดนิ ๔ วัน เราเลยตองมาเขียนกฎหมายรองรบั ผมก็คดิวาวิธบีริหารแบบนี้

ความจริงนาจะบรหิารจัดการโดยไมตองสรรหา ตอนนี้หยุดไปกอนรอกฎหมายไดนะครับ ก็สุดแท 

แตถาทานจะใสผมก็ไมติดใจ ขออนุญาตประเด็นสุดทายครับ เปนประเด็นที่ผมแปรญัตติเปนหลัก  

ก็คือใหถือวาผูเคยดาํรงตําแหนงผูวาตรวจเงนิแผนดนิและพนตําแหนงไปกอนวันทีพ่ระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญนี้ใชบังคับ เปนผูซึ่งเคยดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๑๔ 15 

(๑) กค็ือเปนคุณสมบตัิของกรรมการตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ คอื (๑) คือเปนหรือ

เคยเปนตุลาการศาลรฐัธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใดก็คอืตคีวามวาใหทานเปนไป

ดวย เพราะเดี๋ยวจะมบีางทานไปตีความวาไมเปน ถาจะเขียนอยางนี้ผมก็เหน็ดวย แตไมตดิใจ  

แตถาความจริงไมเขียนกไ็มเปนอะไร และอันนี้ฝากกฤษฎีกาที่อยูในกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ 

(กรธ.) ดแูละประกอบกบัมาตรา ๔๐ วรรคสอง ก็คือผูวาการตรวจเงนิแผนดนิตองมคีณุสมบัตแิละ 20 

ไมมีลักษณะตองหามเชนเดยีวกับกรรมการแหงพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญนี้ดวย คือ

ความเหน็ผมใสไวก็ครอบคลุมดีท้ัง ๒ อัน ทั้ง มาตรา ๑๔ (๑) ประกอบมาตรา ๔๐ วรรคสอง ไมใส 

ก็ไมขัดครับ ก็สุดแทแตกรรมาธิการ ผมไมตดิใจครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ ครับ  

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานที่เคารพ ผม วัลลภ  ตังคณานุรกัษ 25 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ตองขอบคุณทานประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญท่ีตอบตรง ๆ 

และเขาใจวรรคสุดทายแลว ทีนี้บังเอิญวาผมไปเทียบเคียงรางเดิมในมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง  

 

 

สนช. ๖๒         ภิญญดา  ๕๐/๔ 30 



๑๙๗ 

 

ที่ยังไมไดมีใบแกไข แตเดิมราง ๒ จะเขียนในบรรทัดที ่๓ และบรรทดัที่ ๔ ไววา ในกรณีที่ได 

มีการดําเนินการสรรหาผูวาการตรวจเงนิแผนดนิอยูกอนวนัที่พระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี ้

ใชบังคับ และยังไมไดนําความกราบบังคมทูลเพ่ือแตงตัง้ ใหยุติการสรรหานั้น ความเดิมอนันี้คอื 

ซึ่งปรากฏการณตอนนี้ ทนีีพ้อกรรมาธิการแกประโยคนี้หายไปเลย ไมยุติและไมใชคําวา “กอน” 5 

ทานสมชาย  แสวงการ คดัเลือกหรอืเสนอชื่อผูวาการตรวจเงนิแผนดนิอยูในวันท่ี ไมใชอยูกอน 

ตรงนี้อยากจะถามวาวรรคนีก้ับปรากฏการณ ณ วนันี ้เปนอยางไร ทานจะไดตอบชดั ๆ  

วรรคสุดทายเคลียร (Clear) แลว ตอบสังคมไดแลว แตวรรคนี้กับปรากฏการณในวนันี้เปนอยางไร  

ขอบคุณทานประธานครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   วรรคสามเชญิชี้แจง  10 

  นายธติิพันธุ  เชื้อบญุชัย (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับทานประธาน  

เฉพาะในสวนวรรคสามนัน้ เนื่องจากวาในรางเดิมท่ีจัดทําไวเปนวรรคสอง เนื่องจากเปนการจัดทํา 

ในขณะท่ียังมีคณะกรรมการชุดเดิมอยู ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมนัน้ก็อาจจะสรรหาแลวคัดเลือก

ออกมาทีไ่มสอดคลองกับส่ิงที่ควรจะเปน แตในปจจุบนันี้เนื่องจากวาคณะกรรมการชุดใหม 

ไดรบัการโปรดเกลาฯ ลงมาแลว แลวคณะกรรมการชดุใหมนีไ้ดดําเนินการตามกระบวนการ 15 

ที่ปรากฏอยูในรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งถาหากใหทานยุตลิงในขณะท่ี 

ทานเริม่ดาํเนนิการไปแลวนัน้ กน็าจะกอใหเกิดความขดัของแลวกอ็าจจะมีความทีไ่มสะดวก  

ไมชอบกฎหมายเกดิขึน้ได ดงันั้นในสวนของคณะกรรมาธิการจึงไดเสนอในลักษณะของวรรคสาม

ใหมขึ้นมาวา ถาดําเนนิการอยางไรแลวก็ใหดําเนินการตอไป เพราะคนที่จะเปนคนเลือกนัน้ 

ก็คือชดุเดียวกนั สรรหาชุดเดียวกนั ก็ดําเนนิการไปในลักษณะอยางนี้ครับ  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีทานใดตดิใจแลวนะครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั นดิเดยีวครับ ฟงแลวเขาใจแลว  

วรรคสาม วรรคส่ี แตมปีญหาในเชิงเทคนคิเล็กนอย เพ่ือความเขาใจนะครับ ทานบอกขณะนี้

กรรมการสรรหาดาํเนนิการไปแลว ถูกไหมครับ และคนที่ไมตองตามคณุสมบตัิตามวรรคสุดทาย

สมัครเขามา จะตีความอยางไร สมัครเขามากอนอนันีบ้งัคับกอนกฎหมายนี้ใชบังคบั เอาใหชดั  25 

ผมถามชัดเจน สมัครไดไหม ขอบคุณครบั 

 

          - ๕๑/๑ 



๑๙๘ 

สนช. ๖๒            อุราวรรณ  ๕๑/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ตอบอีกหนึ่งคําถามครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการวิสามัญ จากคาํถามของทานวัลลภ  ตังคณานุรักษ  5 

ขออนญุาตที่เอยนาม คือตอนนี้พอมีการกาํหนดวรรคทายขึ้นมาแลว แลวในวรรคสามจากราง 

ที่มีการแกไขทีบ่อกวาใหดําเนินการตอ ถาเขายังไมสมัครก็คือถามาสมัครก็รบัสมัครไมได  

เพราะกลายเปนคุณสมบัติลักษณะตองหามประการหนึ่งดังที่เขียนในมาตรา ๑๔ (๑) และ 

มาตรา ๔๐ ก็คือตองพิจารณาเปนเรื่องของการกําหนด หมายถึงวาเปนคุณสมบตัิลักษณะตองหาม

ของผูท่ีจะเขามาสมคัร แลวก็ผูที่จะดาํรงตําแหนงผูวาการ ถาเขาเคยดาํรงตําแหนง 10 

แลวก็จะเปนลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๔๐ (๒) ก็คือเปนเหตุทีว่า 

ถาเขามาลักษณะนัน้แลวกบ็อกนําคุณสมบตัิลักษณะตองหามของ คตง. มาใชดวย แลวก็มีผลไปถงึ

กรณีการพนจากตําแหนง เพราะฉะนัน้ถายังไมไดสมัคร การรับสมคัรกไ็มอาจรับสมคัรได ถาสมัคร

ไปแลว คตง. ผูดําเนินการสรรหาหรอืคัดเลือกก็ตองบอกวาคนนัน้มคีุณสมบตัิไมถูกตองตามที่

กฎหมายกาํหนด เพราะฉะนั้นกต็ดัทิ้งออกไปเพ่ือไมตองเขาสูกระบวนการสรรหา เพราะฉะนัน้ 15 

เปนอยางลักษณะนี้ครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผูวาการตรวจเงนิแผนดินตองผาน 

ความเหน็ชอบของสภาหรือเปลาครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ขอบคณุมากครับ คําพูดบันทึกไว

ชัดเจน ขอบคุณครับ 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ประเดน็

ไหน เชญิครบั 

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ทานประธานครบั พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 

ผมขออนุญาตติดใจในประเด็นทีม่ีการแกไขในวรรคสาม คือพูดส้ัน ๆ เลยวาเดิมใชคาํวา “กอนวันท่ี

พระราชบัญญัตนิี้บังคับใช” มาใชคําวา “ใน” ความเขาใจผมคําวา “กอน” ขณะนี้คณะกรรมการ 25 

ชุดนีม้ีการดําเนนิการสมัครกอนวันบงัคับใช ทีนีไ้ปคาํวา ใน โดยความเขาใจกค็ือในวนันี้ หมายความ

วาในวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ประกาศในราชกิจจานเุบกษาขึ้นในวันนั้น หรือหลัง

เพราะฉะนัน้ตรงนี้อยากใหชดัเจนวา คําวา “กอน” กับคาํวา “ใน” ความหมายเปนอยางไร แลวก็

การใชคําวา “ใน” ครอบคลุมกับคณะกรรมการสรรหาทีม่ีอยูในปจจุบนัหรือไมอยางไรครับ 
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๑๙๙ 

สนช. ๖๒            อุราวรรณ  ๕๑/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   อยากใหใชวา กอน หรือ ใน เชญิกรรมาธิการ 

ชี้แจงครับ  

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตครับ ในวรรคสาม 5 

ที่ตัดคําวา “กอน” ออกไป เพราะวาเปนกระบวนการเกีย่วกับการสรรหาซึ่งตองมีการเดนิมา 

เพราะฉะนัน้ส่ิงท่ีดําเนินการไปแลว คือกอนที่กฎหมายนีใ้ชบังคับนั้นก็เปนการรองรับ สวนท่ีตองใช

คําวา “ใน” นั้นเพราะวาในกระบวนการการสรรหาเริ่มตอเนื่องกนัมาตลอดจนถึงวนัที่

พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับเพ่ือที่จะรองรับมนั เพราะฉะนั้นถาไปเขียนเพียงแตวาจะใหกําหนดวาอยู

กอนในวันที ่เพราะฉะนัน้เมือ่กฎหมายใชบงัคับแลวมีกระบวนการท่ีเขาดาํเนนิการอยูในลักษณะตาม10 

หลักเกณฑเดิมอยู ก็เลยกลายเปนวาหลักเกณฑทีด่ําเนินการในวันนั้น ๆ เปนการไมชอบหรอือะไร 

เพราะฉะนัน้ในกระบวนการที่เปนกระบวนการการดําเนนิการที่เปนขัน้ตอนจะตองไมมีชองวางตอง

ตอเนื่องกนัไปเพราะฉะนัน้ในสวนตรงนีเ้องจึงตองใชคําวา “ใน” ไมใชคําวา “อยูกอน” เพราะฉะนัน้

จะกลายเปนมีชองวางในลักษณะที่ทําใหเกิดปญหาวาตรงนั้นชอบหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

เพราะฉะนัน้คณะกรรมาธิการพิจารณาแลวเหน็วาเพ่ือไมใหเกดิปญหาเรื่องความตอเนื่องและผลของ 15 

การดําเนนิการที่ขัน้ตอนตอเนื่องกนั ก็เขียนในเรือ่งลักษณะวาใหอยูในวนัท่ีพระราชบัญญตัินี้ 

ใชบังคับก็ถือวาเปนการชอบครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มีทานใดติดใจอีกหรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ถาไมมีแลว ผมขอถามมติเลยนะครับ 20 

ขอตรวจสอบองคประชุมกอนครบั เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมครับ ทานสมาชิก 

กรณุาเสียบบตัรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน  

  นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ   :   ทานประธานครบั ผมขออนุญาตครับ  

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่เคารพ กระผม มหรรณพ  เดชวทิักษ สมาชกิ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิตัง้แตเชามาผมฟงทุกขั้นตอนดวยความเคารพตอมต ิแลวกต็อความเหน็ 25 

ของทานกรรมาธิการและทานผูแปรญตัติมาโดยตลอด ไมไดเคยเขามามีสวนในการท่ีจะทําใหสภา 

แหงนีต้องเสียเวลา แตกอนท่ีเราจะลงมติในมาตราสําคญันี้ กระผมกลับมาดูวรรคสามอยางชา ๆ  

แลวก็ใหความเปนธรรมทําใจเปนกลางวาตามความหมายของวรรคสามนั้น นาจะหมายความวา 
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๒๐๐ 

สนช. ๖๒            อุราวรรณ  ๕๑/๓ 

 

อยางไร ดวยความเคารพตอคําชี้แจงของทานผูแทนจากทานกรรมาธิการที่มาจากสํานกังาน 

คณะกรรมการกฤษฎีกาทานบอกวาอนันัน้ถาหากวาขัดหรือแยงตอวรรคส่ีก็ถือวารบัสมัครมิได  

แตขณะที่เรากาํลังถกกนันี้พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ยังมิไดมีผลใชบังคับ  5 

ผมตองการใหชัดเจนบนัทึกไวในสภาแหงนี้วาใหหมายรวมคุณสมบตัิของผูที่จะเขามาสมัครเปน 

ผูวา สตง. คนใหมนัน้จะมิตองหามตามวรรคส่ีของมาตรา ๑๐๘ นี้ดวย เพราะวาถาไมอยางนัน้แลว

วรรคสามไปใหคํารบัรองไวชัดเจนใหถือวาการดําเนินการที่ชอบดวยพระราชบัญญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ และใหดําเนนิการตอไปตามพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนีเ้ทากับเราไปให 

คํารับรองไวแลว แลวเขาก็อางวาเขาทําไปตามกอนที่จะมีพระราชบัญญัตนิี้ใชบงัคับ เมื่อเราใหการ10 

รับรองในวรรคสามไปดงักลาว ผมจึงเกรงวา เราจะไมมทีางดิน้ แมเราจะอภิปรายอยางไร เพราะวา

ตัวอกัษรล็อกไวอยางนั้นดวยความเคารพทานประธานครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เมื่อสักครูนี้กรรมาธิการชี้แจงยืนยันวา 

ขาดคุณสมบตั ิ

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 15 

ในขอสังเกตของทานมหรรณพ  เดชวิทักษ ขออนญุาตที่เอยนาม ในสวนนี้ในวรรคทายจะใชกับ 

ทุกกรณี สวนในเรือ่งของการรับรองความชอบในเรื่องของวรรคสามนัน้เปนเรือ่งการรับรอง

ความชอบในกระบวนการเกีย่วกับการคดัเลือกการสรรหา แตในตัวเนื้อหากต็องพิจารณา 

ในวรรคอืน่หรอืบทบญัญตัิทีเ่กี่ยวของดวย เพราะฉะนั้นในวรรคสุดทายท่ีเราเพ่ิมเขาไปใหถือวา 

เขาเคยดํารงตําแหนงมาแลว และอยูในสวนของคุณสมบัติลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ (๑) 20 

และมาตรา ๔๐ (๒) เปนสวนของการดําเนินการสรรหาคัดเลือกผูวาการ เพราะฉะนัน้ใชไดทกุกรณี 

คือถาอยูในขั้นตอนสมัครก็คอืสมัครไมได ถาสมคัรแลวอยูระหวางคัดเลือกก็อาจเปนผูมี 

ลักษณะตองหามไมไดรบัการคัดเลือก ถาไดเปนแลวก็เปนเหตุพนจากตําแหนง เพราะฉะนั้น 

เปนเรื่องท่ีกระบวนการตามวรรคสุดทายครอบคลุมหมดทุกกรณีครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เคลียร (Clear) นะครับ ทานมหรรณพ   25 

เดชวิทักษ 

  นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ   :   ชดัเจนครบั ผมตองการใหบันทกึไวเทานั้น 

กราบขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ขอทราบองคประชุมครบั 
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๒๐๑ 

สนช. ๖๒            อุราวรรณ  ๕๑/๔ 

 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๗๔ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๗๔ ทาน ตอไป 

ผมขอถามมติทั้งมาตราเลยนะครับ มาตรา ๑๐๘ คณะกรรมาธิการมกีารแกไข ถาทานเห็นดวยกบั 5 

มาตรา ๑๐๘ ที่คณะกรรมาธิการมีการแกไขกดปุม เหน็ดวย  ถาทานเหน็ควรใหคงไวตามรางเดิม 

กดปุมไมเหน็ดวย  ประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชญิทานลงมติไดครบั มีทานใดยังไมได

ลงคะแนนหรือไมครบั ตรวจสอบหนาจอเล็กนอยนะครับ ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๖๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ๓ คะแนน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผลการลงมตใินมาตรา ๑๐๘  10 

จํานวนผูเขาประชุม ๑๗๗ ทาน มีมตเิหน็ดวย ๑๖๗  ไมเหน็ดวย ๓  งดออกเสียง ๖ 

  พลเอก อูด  เบื้องบน   :   ขออนญุาตครบั พลเอก อูด  เบื้องบน เห็นดวยครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ไมลงคะแนนเสียง ๑ ตรวจสอบวาพลเอก อูด 

เบื้องบน ลงคะแนนหรือไม ถายังไมไดลงกถ็ือวาลงดวยครับ เพ่ิมขึน้ไปเหน็ดวยอีก ๑ เชญิเลขาธิการ

ตอครบั 15 

 

          -  ๕๒/๑ 

 



๒๐๒ 

สนช. ๖๒         อรนติย  ๕๒/๑ 

 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วฒุสิภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๐๙ ไมมีการแกไข  

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๐๙ ไมมกีารแกไข ทานปยพันธุ  

นิมมานเหมินท สงวนความเห็นในเรื่องเตมิวา “คณะกรรมการ”  

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนญุาตทานประธาน

ครับ ขออนุญาตถอนครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถอนนะครบั เพราะวาทานผานไปแลว 10 

มาตรานี ้ใชอยางเดิม ก็เปนอันวาไมมีการแกไข ไมตองลงมต ิเชญิเลขาธิการตอครบั 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๑๐ ไมมีการแกไข  

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑๐ กเ็ชนเดียวกนั คาํเดียวกนั  15 

ทานปยพันธุ ถอนนะครับ  

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๑๑ ไมมีการแกไข” 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   ทานประธานครบั ในมาตรา ๑๑๑ ตองแก 

เพราะวาในมาตรา ๕๔/๑ ซึง่ไดเพิม่เตมิและชนะไปแลว  20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑๑ ไมมกีารแกไขนะครบั 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   มาตรา ๑๑๑ คือตองตดัเรื่อง การตรวจสอบบัญชี

หรือ ออก แตวาตองใหกฤษฎีกาดูวาตดัตรงไหน เพราะวาใหโอนเงินคาธรรมเนียมท่ีรับจาก 

การปฏิบตัหินาทีอ่ื่นหรือเปลา ผมไมแนใจ แตวาเรื่องตรวจสอบบัญชตีองเอาออก ขอบคุณ 

ทานประธานครับ 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เดี๋ยวตรวจสอบมาตรา ๑๑๑  มาตรา ๑๑๑ 

ใหโอนเงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการตรวจสอบบัญช ี“จากการตรวจสอบบญัช”ี ทานจะใหเอา

ออกใชไหม กรรมาธกิารชีแ้จงมาตรา ๑๑๑ ขอความท่ีขดักันอยู 
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๒๐๓ 

สนช. ๖๒         อรนติย  ๕๒/๒ 

 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธานครับ 

ขออนญุาตทานวัลลภ ตามมาตรา ๑๑๑ เปนของเดมิตามพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวา

ดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมใชตามกฎหมายปจจุบัน กฎหมายปจจุบนัมาตรา ๕๔/๑ 5 

เปนการไมใหดําเนินการอีกแลวถากฎหมายนี้ใชบังคบั แตมาตรา ๑๑๑ เปนส่ิงที ่สตง. เขาเคย

ดําเนินการตามกฎหมายฉบบัเดมิที่เขามีอยู 

  นายวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ   :   เขาใจแลวครับทานประธาน ขอบคุณครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมติดใจนะครับ ทานวัลลภ ตอไปเชญิ

เลขาธกิารครับ 10 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๑๒ ไมมีการแกไข 

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑๒ ทานปยพันธุ  นิมมานเหมนิท  

มีความเหน็เปนอยางเดิม ถอนไปนะครับ 15 

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   ขออนญุาตถอนครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับ ตอไปเชิญทานเลขาธิการ

วุฒิสภา 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๑๓ ไมมีการแกไข  20 

มีกรรมาธิการสงวนความเหน็” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ก็เชนเดียวกนันะครับ มาตรา ๑๑๓  

ทานปยพันธุถอนนะครบั  

  นายปยพันธุ  นิมมานเหมนิท (กรรมาธิการวิสามัญ)   :   เชนเดียวกนัครบั  

ขออนญุาตถอนครบั 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมตองลงมติ ไมมกีารแกไข ตอไปเชญิ

เลขาธกิารวฒุิสภา 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   มีสมาชิกสงวนคําแปรญัตติขอเพ่ิม

มาตรา ๑๑๓/๑ ขึน้ใหม 30 



๒๐๔ 

สนช. ๖๒         อรนติย  ๕๒/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีสมาชิกแปรญัตติเพ่ิมมาตรา ๑๑๓/๑  

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ เชญิครบั 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ5 

แหงชาตทิี่เคารพ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชกิสภานติิบญัญตัิแหงชาติผูแปรญตัต ิ

ตรงนี้ผมขออนญุาตทานประธานและคณะกรรมาธิการ คือผมเห็นวาในกรอบเวลา ถามวาเอามา 

จากไหน โดยการวิเคราะหสรุปเกี่ยวกับเรื่องกรอบเวลาเปนเรือ่งสําคัญ เพราะอะไร มาตรา ๒๗/๑ 

มาตรา ๒๗/๒ (๑) (๒) จะพันกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ดวย  

ผมยกตวัอยาง อยางในมาตรา ๒๘ นโยบายการตรวจเงนิแผนดนิตามมาตรา ๒๗/๑  10 

ใหคณะกรรมการวางเปนนโยบายการตรวจเงนิแผนดินประจําป ซึ่งขณะนี้กรรมการก็เปล่ียนใหม 

ทั้งหมดแลว แลวก็นโยบายการตรวจเงนิแผนดนิระยะยาว อนันีก้็คงจะเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ 

ซึ่งกําหนดอยูในมาตรา ๑๐ ของกฎหมายฉบับนี้ดวยซึง่อยางนอยตองมีสาระสําคญั ผมขออนุญาต

อานนดิหนึ่งครับ  

  (๑) ทิศทางและเปาหมายในการตรวจเงนิแผนดนิ   15 

  (๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผนดิน   

  (๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผนดินใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  

  มาตรา ๒๙ หลักเกณฑมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดนิที่คณะกรรมการ 

กําหนดขึ้นตามมาตรา ๒๗/๒ (๒) ตองสอดคลองกบัหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินที่เปน 

ที่ยอมรับสากลเรือ่งอนิโตไซ เพราะในมาตรา ๓๐ หลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดนิ20 

ตามมาตรา ๒๗ (๒) อยางนอยตองประกอบไปดวย ๗ วงเล็บ ซึ่งจะเปนเรือ่งวิธีการ ความเครงครดั 

ระยะเวลา วธิีปฏิบตัิ วิธกีารเรื่องคาํแนะนํา เรื่องขอเสนอแนะ วิธีการเปดโอกาสใหหนวยรับตรวจ

ชี้แจงวิธีการรายงานการแจงและการเผยแพร มาตรา ๓๑ เชนเดียวกนั การวางนโยบาย 

การตรวจเงนิแผนดนิและการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงนิแผนดิน 

ตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) หากผูวาการการตรวจเงนิแผนดินเห็นวานโยบายหรอืหลักเกณฑ25 

มาตรฐานที่คณะกรรมการกาํหนดมีผลเปนการเลือกปฏิบัตติอหนวยรับตรวจหรือทําใหมี 

การตรวจสอบใดทีอ่ยูนอกเหนือหนาทีแ่ละอํานาจของผูวาการการตรวจเงินแผนดิน หรือมีผลให 

ผูวาการการตรวจเงินแผนดนิไมมีความเปนอิสระในการปฏิบัตหินาที ่ผูวาการการตรวจเงินแผนดิน

จะขอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนได ยกตัวอยาง ในการวิเคราะหสรปุตั้งแตวาระท่ี ๑ 
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๒๐๕ 

สนช. ๖๒         อรนติย  ๕๒/๔ 

 

ทานประธานกรรมการรางรฐัธรรมนูญ ในการจัดทํากฎหมายระดบัรองซึง่เปนเรื่องสําคัญ  

เพราะกฎหมายหลายฉบับทีผ่านสภาเรานีไ้มไปถึงปลายทาง เพราะเนื่องจากเกี่ยวกบัหลักเกณฑ 

วิธีการเหลานี้ซึ่งตรงนีก้ําหนดเปนหลักเกณฑมาตรฐานซึง่ผมไปดแูลวในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) 5 

ประกอบกบัมาตรา ๒๘ กาํหนดเวลาไวคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดภายใน ๖๐ วนั 

หลังจากพระราชบญัญตัิประกอบรัฐธรรมนญูประกาศใช อันนี้ก็เปนเหตผุลที่ผมยกมา แลวก็ผมไปดู

ในนโยบายการตรวจเงินแผนดนิ ไปเปดเว็บไซต (Website) ดูจะสังเกตเห็นไดเลยวาเงื่อนเวลาเรื่อง

นโยบายการตรวจเงนิแผนดนิพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ก็ใกลจะ

หมดแลวและเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน ผมยกตัวอยางเชน สํานักงานการตรวจเงนิแผนดินไปเปดใน10 

เว็บไซตดมูีมาตรฐานการตรวจสอบ สมมติวา มตง. ๑ เขียนวามาตรฐานการตรวจสอบ รหัส  

ส. ๑๐๐ มาตรฐานทั่วไป แลวก็จะมีรหัสอีกมาก ผมจะไมยกตวัอยาง เอาแค ๒ อยางนี้ คําวา 

“มาตรฐานการตรวจสอบ” ก็ไมใชหลักเกณฑมาตรฐานตามมาตรา ๒๗ (๒) อยางนีท้านตอง 

ออกใหมไหม แลวถาเกดิเราไมออกภายใน ๖๐ วัน ทานจะสบายใจออกเมื่อไร เนื่องจากวาปญหา

เกี่ยวกบัผูท่ีมีการรองทุกขมา อยางเชน เรื่องการที่สํานกังานการตรวจเงนิแผนดินจะขอคนืเงนิ 15 

อยางเชน เรื่องการตักบาตรเทโว เรื่องเกี่ยวกับการจัดนางนพมาศ ไมปรากฏอยูในส่ิงที่เขาเรียก

มาตรฐานการตรวจสอบหรอืมาตรฐานอะไรตาง ๆ ที่ผมไดยกมา ก็เลยอยากจะขออนุญาตเรียน 

ถามกอน และไดความอยางไร ผมจะสงวนคําแปรญัตตแิละขออนญุาตอีกครั้งหนึง่ ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เชิญกรรมาธกิารชีแ้จงครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  20 

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ผม นายธนาวฒัน  สังขทอง กรรมาธิการ ในสวนของมาตรา ๑๑๓/๑  

ที่ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ เสนอขอแปรญัตตินัน้ ขออนญุาตที่เอยนาม จริง ๆ แลวคอื

เขาใจวาทานอยากจะเปนกาํหนดมาตรการเรงรัดใหดําเนินการ แตดวยอยางนี้ตองเรียนดวยความ

เคารพคือจริง ๆ แลวในเรื่องของการดําเนินการตามนโยบายมาตรฐานการตรวจเงนิแผนดนิอะไร

ตาง ๆ ที่เคยมีอยูถูกรองรบัในมาตรา ๑๑๒ วาบรรดาระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศหรอืมติคําสั่งของ25 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการตรวจ

เงนิแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ นัน้ก็ใหยังใชไดอยู ถาไมขดัหรือแยง เพราะฉะนัน้ก็ยังมีหลักเกณฑในการ

วิเคราะหดําเนนิการอยูในเบือ้งตนเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินการใหเปนไปตามรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนูญฉบบัทีก่ําลังพิจารณาอยูนี ้กับกรณีที่ ๒ เนื่องดวยในกฎหมายฉบับท่ีเรากําลัง

พิจารณาอยูนีน้ั้นในเรื่องของการกําหนด 30 



๒๐๖ 

สนช. ๖๒         อรนติย  ๕๒/๕ 

 

หลักเกณฑหรือนโยบายการตรวจเงนิแผนดนินัน้มขีั้นตอนท่ีเพ่ิมเติมขึน้ ไมวาจะการรับฟง การที่จะ

ใหโตแยงหรือการที่จะตองพิจารณาถงึในเรื่องตาง ๆ ที่ประกอบกัน เพราะฉะนัน้ตองดําเนินการ 

ดวยความรอบคอบเพ่ือจะไมใหเกดิปญหาในที่ผานมาคอืกําหนดไปแลวหนวยรับตรวจไมสามารถ 5 

ปฏิบัตไิด หรอืกําหนดแลวเปนการเปดดุลพินิจใหแกผูเขาไปตรวจสอบ ทําใหหนวยรับตรวจไดรับ

ผลกระทบในดานตาง ๆ คอนขางมาก เพราะฉะนัน้เพ่ือใหประโยชนแหงความรอบคอบนัน้ 

จริง ๆ แลวการกาํหนดระยะเวลาเรงรัดไวนาจะทําใหเปนประเด็นในการที่จะดําเนนิการของ 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิและตามขัน้ตอนที่กําหนดอยู แตอยางไรกด็ี 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในฐานะท่ีตองเปนผูกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ 10 

รวมถึงตัวการที่จะวางมาตรการหรือนโยบายในการตรวจเงินแผนดินก็จะตองรีบทําเพ่ือใหมี

มาตรการนั้นขึ้นใชในเรื่องของการตรวจเงินแผนดิน เพราะถาไมมมีาตรการหรือนโยบายท่ีเกี่ยวกับ

การตรวจเงนิแผนดนิในเรื่องใดที่ไมมีอยูในมาตรา ๑๑๒ แตปรากฏอยูในกฎหมายฉบบันี้ก็จะเปน

ประเดน็ที่วาผูวาการตรวจเงนิแผนดนิเวลาไปตรวจก็ยังไมมีกระบวนการหรือหลักเกณฑในการตรวจ

ซึ่งจะทําใหเกดิผลกระทบเกดิขึน้ ขอเรียนวาดวยความเคารพ เพราะฉะนัน้เปนเรื่องท่ีทาง15 

คณะกรรมการการตรวจเงนิแผนดินตองรีบดําเนินการอยูแลว  

เพราะฉะนัน้การกําหนดระยะเวลาไวอาจจะทําใหเกดิการเรงรดัรีบทาํงาน รบีดาํเนนิการเกี่ยวกับ

การกําหนดนโยบายตาง ๆ จะทําใหเกิดความไมรอบคอบเกดิขึ้น ----------------------------------------- 

 

          -  ๕๓/๑ 20 



๒๐๗ 

สนช. ๖๒         สุกัญญา  ๕๓/๑ 

 

เพราะฉะนัน้ในคณะกรรมาธิการจึงเห็นวาการกําหนดไวจะทําใหเกดิเปนประเด็นในการปฏิบตัิงาน

มากกวา แลวควรจะปลอยใหเปนไปตามการดําเนนิงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจเงนิแผนดนิ (คตง.) ซึ่งจะตองเรงรดัในการดําเนนิการใหมหีลักเกณฑเกี่ยวกับการตรวจสอบ5 

รวมทัง้นโยบายใหชัดเจน แลวก็รีบเรงดําเนนิการใหโดยความรอบคอบ จึงขออนญุาตที่จะไมกําหนด

ในมาตรา ๑๑๓/๑ ที่ทานแปรญตัตไิวครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ ครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตคิรบั กระผม พลเรอืเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ คือตรงนี้10 

ปญหานี้อยางไรก็แลวแต ๖๐ วนันี้ทานสบายใจกี่วนั ผมอยากถามแคนี ้เพราะอะไรครับ คราวหนา

รายงานประจําปมาผมก็จะถามแบบนี้ เพราะอะไรครบั นโยบาย หลักเกณฑ มาตรฐานอะไรก็ตอง

อยูในคําถาม ผมคิดวาถาเกดิ ๖๐ วัน ทานไมสบายใจวาเรงรัดเกินไปทานสบายใจกีว่ัน ทานตอบ

เทานี้ครับ หรอืทานจะปลอยใหไปอยางนี้ เพราะอะไรครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ฟงการชี้แจงเมื่อสักครูนี้คงไมไดเกี่ยวกบั15 

กําหนดเวลากีว่นั คงเกี่ยวกบัวาการกาํหนดเวลานี้จะเพ่ิมความรับผิดชอบ แลวก็มีโทษที่จะตอง

ดําเนินการ อยางอนันี้กําหนดคณะกรรมการสรรหา ๒๐ วัน ซึ่งเพ่ิงผานมาเมื่อวันสองวันนี้เกดิเรื่อง

สงมาไมทันคณะกรรมการสรรหาบอกวาไมชอบ เราใชมาตรการเรงรดัดีกวาไหมครบั ทานธราธร   

ขจิตสุวรรณ แลวกค็อยดไูป ถาไมทํากนัสภาเรงรดั ประชาชนเรงรดั ไมทําก็คอยออกเปนมาตรการ 

ที่เปนกฎหมายอยางนี ้ในชัน้นี้ทานก็เรงรดัไปเรือ่ย ๆ อยางนีด้ี อนันีถ้อนไปกอนดีไหมครับ 20 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ กระผม พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ อยางนี้ไดไหมครับ ถาใหแบบ

เดินสายกลางทานกําหนดไวในขอสังเกตจะเปนกระไรไหมครับ ผมขออนญุาตเสนออยางนี้ครับ  

ผมจะไดถอนคําแปรญตัตทิีส่งคําแปรญัตติไวครับ ขอบคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอสังเกตก็ควรที่จะเตมิทําไดไหมครับ  25 

เชิญคณะกรรมาธิการครบั   

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตแิหงชาติที่เคารพครบั กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม 

ประธานคณะกรรมาธกิารครับ รับไปเขียนกําหนดไวเปนขอสังเกต ขอบพระคุณครบั 
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๒๐๘ 

สนช. ๖๒         สุกัญญา  ๕๓/๒ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานถอนไปนะครบั รบัเปนขอสังเกต ตกลง

ไมมีรางมาตรา ๑๑๓/๑ นะครับ ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ กรุณาถอนไปนะครับ ขอบคุณ

ครับ เชิญเลขาธิการตอครบั 5 

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบัญญตัแิหงชาติ)   :   “มาตรา ๑๑๔ ไมมีการแกไข” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มาตรา ๑๑๔ ไมมกีารแกไข จบรางแลว 

ใชไหมครับ เมื่อท่ีประชุมไดพิจารณาเรียงตามลําดบัมาตราจนจบรางแลว ตอไปผมขอใหที่ประชมุนี้

พิจารณาทั้งรางเปนการสรปุอีกครัง้หนึ่ง และในการพิจารณาครัง้นี้สมาชิกอาจจะขอแกไขเพ่ิมเติม10 

ถอยคําได แตจะขอแกไขเพ่ิมเตมิเนื้อความใดมไิดนอกจากเนื้อความที่เห็นวายังขัดแยงกันอยู  

เชิญทานสมาชกิและกรรมาธิการชวยกนัตรวจดูนะครับวามถีอยคําทีข่ัดแยงกนัไหม เนื้อความ 

ที่ขัดแยงกนั  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาจบการพิจารณา 15 

ในวาระท่ี ๒ นะครับ เชิญทานสมชาย  แสวงการ ครับ    

  นายสมชาย  แสวงการ   :   สมชาย  แสวงการ สมาชกิสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ 

มีนิดเดียวที่ทานอาจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย ไดแปรญัตติไวมาตรา ๕๔/๑ แลวตองแกกลับไปที ่

มาตรา ๓๒  ทีนี้จะเอาไปแกในคําถกูผิดถูกตองไหมครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานพูดมาเลยครบั มาตราไหนเปนอยางไร  20 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   เรื่องการสอบบญัชีครับ มาตรา ๕๔/๑ เขาแกเสร็จแลว 

แลวทานอาจารยสมคิด  เลิศไพฑูรย เดิมนัน้ทานขอสงวนคาํแปรญตัติไวในมาตรา ๓๒ แลวก็ไดขอ

ถอนออกไป แลวกไ็ดตกลงกนัวาเมื่อมาตรา ๕๔/๑ ถาคณะของอาจารยสมคดิ  เลิศไพฑูรย ชนะก็จะ

ขอกลับมาแกมาตรา ๓๒ (๓) ครบั 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทางคณะกรรมาธกิารชวยตรวจ 25 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   การจัดเกบ็ ก็ตองตดัคําวา “คาสอบบญัชจีากหนวย 

รับตรวจ” อนันีแ้กแลวใชไหมครับ  
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๒๐๙ 

สนช. ๖๒         สุกัญญา  ๕๓/๓ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :  ทานเลขาธกิารชวยดูดวย  

ทานพลเอก สมเจตน  บญุถนอม ประเดน็ไหนครับ  

  พลเอก สมเจตน  บุญถนอม   :   ขออนุญาตประเดน็เดยีวกันครับ  5 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ประเดน็เดียวกันนะครับ ลองขึ้นจอใหเห็น 

คณะกรรมาธิการชีแ้จงวาไดแกไขตามนัน้แลวหรือยังนะครับ 

  นายธนาวฒัน  สังขทอง (กรรมาธกิารวิสามัญ)   :   ขออนุญาตทานประธาน  

ขออนญุาตที่ประชุมครับ ในกรณีที่ทานสมชาย  แสวงการ เสนอมากรณีที่มกีารลงมตเิพ่ิมเติม 

มาตรา ๕๔/๑ เรื่องของการที่ไปสอบบัญชีจากหนวยงานหนวยรบัตรวจตาง ๆ โดยไมใหมีการเรียก10 

คาใชจายเกี่ยวกับการสอบบญัชีนัน้จะมมีาตราที่จะตองดําเนินการปรับปรุงเพ่ือใหสอดรบักัน  

คอืมาตรา ๓๒ (๓) มาตรา ๓๒ วรรคสาม แลวกม็าตรา ๗๘ (๒) ซึ่งในมาตรา ๗๘ (๒) นัน้ที่ประชมุ

ไดปรับแกไปแลว จะกลับมาสูในมาตรา ๓๒ ซึง่ไดพิจารณาไปกอนมาตรา ๕๔/๑ ซึง่จะตองแก 

ความใน (๓) จากความเดิมคือ การจัดเก็บคาสอบบัญชจีากหนวยรบัตรวจและคาธรรมเนียมตาง ๆ  

ในการปฏิบัตงิานของสํานักงาน เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา ๕๔/๑ ที่เพ่ิมเติมก็จะตองแกเปน (๓) 15 

การจัดเก็บ ตดัคาํวา “คาสอบบัญชีจากหนวยรับตรวจและ” ออกครับ เพราะฉะนั้นความจะอานได

วา “(๓) การจัดเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการปฏิบตัิงานของสํานกังาน” นัน่คือในจุดที่ ๑ ในจุดที่ 

๒ กค็อืในวรรคสามของมาตรา ๓๒ ซึ่งจะตองตดัออก เพราะวาเมื่อไมใหมีการเรียกเก็บ ฉะนั้นทีเ่คย

กําหนดไววาจะเรียกเก็บคาสอบบัญชีตามวรรคสามนัน้จะเรียกเก็บจากหนวยรบัตรวจตามกรณีตาม 

(๑) (๒) หรือ (๓) ของหนวยรับตรวจทีก่ําหนดไวในมาตรา ๔ ไมได เพราะฉะนัน้แลวความในวรรคนี้20 

ก็ตองตดัออกทัง้วรรคเพ่ือใหสอดรบักัน สวนมาตรา ๗๘ (๒) นัน้ไดแกไปเมื่อลงมติเรือ่งกองทุนแลว

ครับ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   เหน็ดวยนะครบั มาตรา ๓๒ วรรคทาย 

ตัดออก มีอีกหรือไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ลักษณะอยางนีไ้มเปนไรทางฝายสภาจะตรวจ

ทางธรุการดวยนะครบั ถาไมมีแลวถือวาจบการพิจารณาในวาระที่ ๒ นะครบั 
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๒๑๐ 

สนช. ๖๒         สุกัญญา  ๕๓/๔ 

 

  ตอไปจะเปนการลงมติในวาระที่ ๓ ผมขอตรวจสอบองคประชมุกอนนะครบั  

เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุม ขอใหทานสมาชกิแสดงตนดวยการเสียบบตัรลงคะแนนและ

กดปุมแสดงตน การออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี ๓ เนือ่งจากเปนรางพระราชบัญญัติประกอบ5 

รัฐธรรมนูญตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยมากกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิกท้ังหมดที่มอียูของสภา 

ขณะนีม้ีจํานวนสมาชิก ๒๔๙ ทาน จึงตองมีคะแนนเสียงเหน็ชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ๒๔๙ 

คือ ๑๒๕ คะแนนขึน้ไป เชญิทานสมาชิกแสดงตน โดยการเสียบบัตรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน 

มีทานใดยังไมไดแสดงตนหรอืไมครับ ขอทราบองคประชมุครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๗๔ คน) 10 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุขณะนี้ ๑๗๔ ประชุม 

ครบองคประชมุ ตอไปผมขอถามมต ิสมาชกิทานใดเหน็ชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. .... กดปุม เห็นดวย สมาชกิทานใดไมเห็นชอบดวย 

กดปุม ไมเห็นดวย สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญทานสมาชิก

ลงคะแนนครบั ปดการลงคะแนน ขอทราบผลครับ   15 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๗๐ คะแนน  ไมเห็นดวย  ไมมี) 

 

          -  ๕๔/๑ 

         

20 



๒๑๑ 

สนช. ๖๒                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๕๔/๑ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติ จํานวนผูเขาประชมุ ๑๗๔  

มีมตเิหน็ดวย ๑๗๐ ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๔ เปนอันวาที่ประชุมเห็นชอบดวยกับ 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการตรวจเงนิแผนดนิ พ.ศ. .... ซึง่กระบวนการตอไป 5 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติจะไดสงรางพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนูญฉบบันี้ไปใหองคกรอิสระ 

ที่เกี่ยวของ คือคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน และคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญ เพ่ือพิจารณา

ตอไปตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗ เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับ 

รางพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูฉบับนี้ และไดบันทึกขอสังเกตไวในรายงานดวยแลว  

หากที่ประชุมเห็นดวยกบัขอสังเกตของคณะกรรมาธกิารก็จะไดดาํเนนิการสงไปยังคณะรัฐมนตรี 10 

และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดาํเนนิการตอไป เชิญทานสมาชกิตรวจดู แลวก็ขอให

คณะกรรมาธกิารเตมิขอสังเกตของทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ เขาไปดวยนะครับ  

ทานพลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ เชิญครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   กราบเรียนทานประธานสภานติิบญัญตัิ

แหงชาตทิี่เคารพครับ ผมอยากจะใหขอสังเกต โดยเฉพาะ 15 

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... แลวก ็

รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....  

เกี่ยวกบัเรื่องรายงานประจําป ไดเขียนไวอยางนี้ แลวก็ไดเพ่ิมไปแลวในขอสังเกตกค็อืวา 

  ประเดน็แรก คือการจัดทํารายงานประจําปของรางพระราชบญัญตัิประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๘ ใชไหมครับ ควรคํานึงถงึมาตรฐาน20 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐทีต่องพัฒนาอยางรอบดานและตอเนื่องในการพัฒนา

องคกรใหเทียบเทามาตรฐานสากลดวย อันนี้ก็คือประเด็นแรก ขออนญุาตนะครับ เมื่อสักครูนี้

เปนมาตรา ๗๖ ก็คือวาในมาตรา ๗๖ ในเรื่องรายงานประจําปควรจะมแีบบมาตรฐาน เพ่ือใหสภา 

ในการตรวจสอบมีแบบมาตรฐาน กค็ือเรือ่งประสิทธิผล คุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนา

องคกร  25 

  ประเดน็ที่ ๒ คือการพัฒนาการเขาถงึขอมูลขาวสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใหประชาชนทั่วไป ตลอดจนคนชราและคนพิการสามารถเขาถงึโดยสะดวก ผมม ี๒ ประเดน็  

จะขออนุญาตทานชวยกรุณาวินิจฉัย เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายพระราชบัญญัตปิระกอบ 

 

 30 



๒๑๒ 

สนช. ๖๒                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๕๔/๒ 

 

รัฐธรรมนูญ ๒ ฉบบั คือรางพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. .... 

และรางพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ....  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   มีแบบอยูแลวใชไหมครับ ทานไดเคยเพ่ิม 5 

เปนขอสังเกตไวในรางพระราชบัญญัติทัง้ ๒ ฉบับ ใชไหมครับ 

  พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ   :   ถูกตองครบั ขอบคณุครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะกรรมาธกิารขัดของหรือไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมขัดของ เดี๋ยวเตมิไปตามแบบที่เคยเขียนไว10 

ในขอสังเกตของราง ๒ ฉบบัท่ีทานวา เมื่อเติมไปแลว แกไขแลวตามนี้ จะมีสมาชิกทานใดขดัของ

หรือมคีวามเห็นเปนอยางอืน่หรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมมคีวามเหน็เปนอยางอื่น ก็ถือวา 

ที่ประชมุเหน็ดวยกบัขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ขอบคุณคณะกรรมาธิการครบั จบการพิจารณา15 

เรื่องดวนที่ ๑ ทานประธานคณะกรรมาธิการมีอะไรจะแถลงใชไหมครับ เชิญครับ 

  พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม (ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ)   :   กราบเรียน

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ ทานสมาชกิสภานิตบิัญญัตแิหงชาติที่รกัทุกทานครบั 

กระผม พลเรือเอก ยุทธนา  ฟกผลงาม ประธานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ในฐานะตวัแทนของ

กรรมาธิการวิสามญัขอขอบพระคุณทานประธานและทานสมาชกิทุกทานทีไ่ดกรุณาเอื้อเฟอ 20 

แลวกม็ีน้าํใจในการพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบับนี้รวมกนัเปนเวลาเกอืบ ๙ ชัว่โมง กน็ับวา 

เปนรางพระราชบัญญัตฉิบบัหนึ่งท่ีตองใชเวลานานมาก ทั้งนี้เพราะเปนเรื่องที่สําคัญ แตก็โชคด ี

ที่เราไมตองพักการประชุม ถึงแมเราจะใชเวลาถงึ ๙ ชัว่โมงกต็าม กน็ับวาเปนนิมิตรหมายทีด่ี  

ในขณะเดียวกันผมก็ขอขอบคุณทานกรรมาธกิารทกุทานท่ีไดรวมทาํงานกับผมมาโดยตลอด  

เราทํางานกันหนักมาก ประชุมกันแทบทกุวนั ประชมุกนัจนถงึเย็น กรรมาธิการทุกทานกร็วมมือ 25 

เปนอยางด ีนอกจากนั้นยังมคีวามรวมมือรวมใจแลวก็พยายามที่จะแกปญหารวมกนั จนผมเชื่อวา

เราคงไมตองมีการตัง้กรรมาธิการรวม ๓ ฝาย ตามที่ไดปรากฏในส่ือแลว เพราะมาตรา ๗ นัน้กไ็ด 

มีการแกปญหารวมกนัไปเรยีบรอยแลว 
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๒๑๓ 

สนช. ๖๒                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๕๔/๓ 

 

  สุดทายที่ผมอยากจะขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้เปนท่ีประจักษก็คือฝายเลขานกุารของ

คณะกรรมาธิการวิสามญั ซึง่ทํางานหนักมาก จนกระท่ังไดผลงานอนันี้ออกมา แมกระท่ังวันเสาร  

วันอาทิตยเขากต็องมาทํางาน ผมก็ขอแสดงความชืน่ชมตอเขาเหลานัน้ไว ณ ที่นี้ ขอบพระคุณครับ 5 

สวสัดคีรบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณทานประธานคณะกรรมาธกิาร

วิสามญัและทานกรรมาธิการวิสามัญครับ ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนที ่๒  

  เรื่องดวนที่ ๒  รางพระราชบัญญตัิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

คณะรฐัมนตรเีปนผูเสนอ 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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๒๑๔ 

สนช. ๖๒                                                                                 สุพิชญลักษณ  ๕๔/๔ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   คณะรัฐมนตรีไดรางพระราชบญัญตั ิ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... มายังสภานติิบัญญตัิแหงชาติ เพ่ือพิจารณา 

ตามมาตรา ๑๓๓ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย  5 

  ในวันนี้มีรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทานธรีะเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป 

มารวมประชุมเพ่ือชี้แจงประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัตฉิบบันี ้เชิญทานรฐัมนตร ี

เขาประจําทีน่ะครับ 

  (รัฐมนตรีเขาประจําที)่ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ในการพิจารณารางพระราชบัญญตัิฉบบันี้10 

ทานรฐัมนตรไีดขอใหผูแทนหนวยงานเขารวมประชุมดวย ๒ ทาน  

  ๑. ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ  มหานนท เลขาธกิารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 

  ๒. นายขจร  จิตสุขุมมงคล   รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา 

  เพ่ือประโยชนในการพิจารณา และขออนุญาตตามขอบังคับการประชุม 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๖๒ ขอเชญิผูชี้แจงเขาประจําที่ 

  (ผูชี้แจงเขาประจําที่) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ผมขอพักการประชมุ 

สัก ๒ – ๓ นาที เดี๋ยวจะกลับเขามา ขออนุญาตทานรัฐมนตรีดวยครับ  

 20 

    พักประชมุเวลา  ๑๘.๕๗  นาฬิกา 

 

 



๒๑๕ 

สนช. ๖๒         ลลนา  ๕๕/๑ 

 

   เริ่มประชมุตอเวลา  ๑๙.๐๐  นาฬิกา 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   วันนี้อยูรวมกันอยางเขมแข็งมาก  5 

เชิญทานรัฐมนตรแีถลงหลักการและเหตุผลครับ 

  นายธรีะเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป (รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :  

กราบเรียนประธานสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิกระผม นายธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศลิป 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดรบัมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอเสนอรางพระราชบัญญัติ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้10 

 

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบับที่..) 

พ.ศ. .... 

___________________ 15 

 

หลักการ 

 

  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญตัิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้  

  (๑) แกไขเพ่ิมเติมการแบงสวนงานของราชวิทยาลัย โดยแยกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ20 

ออกจากการเปนสวนงานของราชวิทยาลัย (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๙  

วรรคหนึง่  มาตรา ๑๙ วรรคหนึง่ (๓) มาตรา ๒๒ (๑๐) และ (๑๗) มาตรา ๓๒ (๓) มาตรา ๓๕ 

วรรคหนึง่  มาตรา ๓๖  มาตรา ๓๗ วรรคหนึง่  มาตรา ๔๔ และมาตรา ๕๗ วรรคสอง) 

  (๒) แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการบรหิารราชวิทยาลัย  

(แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 25 

  (๓) กําหนดใหราชวิทยาลัยอาจมีประธานราชวทิยาลัยเพ่ือประโยชนในการ

ดําเนินงานของราชวทิยาลัย (เพ่ิมเติมมาตรา ๒๒ (๙/๑) และมาตรา ๒๓/๑) 

  (๔) แกไขชื่อตําแหนงประธานสภาราชวิทยาลัยและรองประธานสภาราชวิทยาลัย 

(แกไขคําวา “ประธานสภาราชวิทยาลัย” และคาํวา “รองประธานสภาราชวิทยาลัย” เปนคาํวา 

“นายกสภาราชวิทยาลัย” และคําวา “อุปนายกสภาราชวิทยาลัย”) 30 



๒๑๖ 

สนช. ๖๒         ลลนา  ๕๕/๒ 

 

เหตุผล 

 

  โดยที่การดําเนนิงานตามวัตถุประสงคของราชวิทยาลัยในการวิจัย การจัดการศึกษา5 

และการผลิตบุคลากรในระดับสูงเพ่ือสรางองคความรู การเปนศนูยความเปนเลิศทางดาน

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การแพทย และการสาธารณสุข และการใหบรกิาร 

ทางการแพทยและการสาธารณสุขแกประชาชน จะตองดําเนินงานดวยความรวดเรว็เพื่อประโยชน

ในการใหบริการแกประชาชนและการพัฒนาประเทศ สมควรแยกสถาบนัวิจัยจุฬาภรณออกจาก 

การเปนสวนงานของราชวทิยาลัย เพ่ือใหการบรหิารงานของราชวิทยาลัยมคีวามคลองตวัและ10 

สามารถดําเนนิงานใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได รวมท้ังจะเปนประโยชนตอสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณที่จะดาํเนนิงานตามภารกิจไดโดยเร็วและมีความเปนอิสระในการบริหารงานและ 

การบริหารงบประมาณ นอกจากนีเ้พ่ือประโยชนในการดําเนินงานของราชวทิยาลัย  

สมควรกําหนดใหราชวิทยาลัยอาจมีประธานราชวิทยาลัย เพ่ือใหคําแนะนําและคําปรึกษาตอ 

สภาราชวิทยาลัยในกิจการทัง้ปวงตามวตัถปุระสงคของราชวิทยาลัย รวมทั้งสมควรแกไขชือ่ 15 

ตําแหนงประธานสภาราชวทิยาลัย และรองประธานสภาราชวิทยาลัยเพ่ือใหมคีวามเหมาะสม 

ย่ิงขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตันิี้” 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ขอบคุณครับ ทานรัฐมนตรี มีสมาชิกทานใด 

ประสงคจะอภิปราย ทานตวง  อันทะไชย เชญิครบั  

  นายตวง  อันทะไชย   :   กราบเรียนทานประธานทีเ่คารพ ผม ตวง  อันทะไชย20 

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ในหลักการนั้นเห็นดวยกบัรางพระราชบัญญัตฉิบบันี ้แตวา 

ผมมีขอสังเกตนดิหนอยซึ่งเปนองคประกอบที่รฐัธรรมนญูไดกําหนดใหเราตองดาํเนนิการ 

ตามบทบัญญตัิรัฐธรรมนญู มาตรา ๗๗ ความจรงิภาคีของราชวิทยาลัยควรจะตองมมีากกวานี ้

ถาทางเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทานดูในหนา ฌ เรื่องของการรับฟงความคดิเหน็ตามมาตรา ๗๗  

ผมวาตัวเลขของทานเหมือนกับไมทําการบานมาเสนอตอสภา ตวัเลขคนเขามาใหความเห็น ๕ คน 25 

แลวกข็องอุดมศึกษาเองมแีค ๓ คน ผมวานอย สถาบันแหงนี้เปนสถาบนัสาธารณะที่สราง 

คุณประโยชนกับประเทศ การรับฟงความคดิเหน็กบัคน อยางนอยภาคีท่ีอยูในราชวทิยาลัย 

ตองมากกวานี้ ผมคิดวาตรงนี้ทานเอาเฉพาะประเดน็ของที่ฟงจากเว็บไซตเขามา ดูเหมือนกับ 

ทําตามบทบญัญตัิรฐัธรรมนญูมาตรา ๗๗ แลว แตจะมีผลตอกฎหมายในอนาคต ผมคิดวาขอสังเกต

อันนี ้30 



๒๑๗ 

สนช. ๖๒         ลลนา  ๕๕/๓ 

 

เปนขอสังเกตทีไ่มเพียงแตรางกฎหมายฉบับนี ้กฎหมายฉบับอืน่กค็วรท่ีจะตองรับฟงใหมากขึ้น 

อาจจะเปนเวที หรือความคดิเหน็คนที่เกี่ยวของมาประกอบดวยจึงกราบเรียนตอทานประธาน 

ในหลักการผมเหน็ดวยครบั เห็นดวยที่จะตองแกไขเพ่ือใหกลไกนัน้ขับเคล่ือนไปขางหนา 5 

ขอบพระคุณครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ทานรัฐมนตรีหรือผูชี้แจงจะตอบปญหา

เกี่ยวกบัเรื่องการดาํเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญหรือไม เชิญครับ 

  นายธรีะเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป (รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ)   : 

กราบเรียนทานประธานครบั ผมขออนญุาตใหทานศาสตราจารย นายแพทยนิธิ  มหานนท  10 

ชี้แจงไดไหมครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   เชิญศาสตราจารย นายแพทยนิธ ิ มหานนท 

  ศาสตราจารย นายแพทยนธิ ิ มหานนท (ผูชี้แจง)   :   กราบเรียนทานประธานและ

ทานสมาชิกการทําประชาพิจารณนัน้เราไดประกาศขึน้ในเวบ็ไซตและในสวนของหนวยงานภายใน 

เรากไ็ดประกาศโดยทัว่ถงึ แตผมมคีวามเขาใจวาเนื่องจากเปนองคกรท่ีมีความจําเพาะในการที่ใคร15 

จะเขามารวมทําประชาพิจารณคงมคีวามจํากดัอยู แตเราไดทาํอยางท่ัวถงึครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายอีก

หรือไมครับ 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ไมมีแลวนะครบั ตอไปผมจะขอให 20 

ทานสมาชิกลงมติในวาระที่ ๑ วาจะรบัหลักการหรอืไมรบัหลักการแหงรางพระราชบัญญตัิฉบับนี ้

ขอตรวจสอบองคประชุมกอน เชญิทานสมาชกิแสดงตน เสียบบตัรลงคะแนนและกดปุมแสดงตน 

เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมกอนที่จะลงมตวิาจะรับหลักการหรือไมรบัหลักการแหง 

รางพระราชบัญญตัฉิบับนี ้ขอทราบองคประชมุครบั 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๔ คน) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   จํานวนผูเขาประชมุขณะนี ้๑๕๔ ทาน   

ครบองคประชมุ ตอไปผมจะขอถามมติเลยนะครับ สมาชิกทานใดเหน็ควรรบัหลักการ 

แหงรางพระราชบัญญตัิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  กดปุม เห็นดวย สมาชิกทานใด 
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๒๑๘ 

สนช. ๖๒         ลลนา  ๕๕/๔ 

 

ไมเห็นควรรับหลักการกดปุม ไมเหน็ดวย สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง 

เชิญทานสมาชกิลงคะแนน มีทานใดยังไมไดลงคะแนนหรือไมครับ ปดการลงคะแนน 

ขอทราบผลครบั 5 

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๕๗ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาต ิ  :   ผลการลงมติจํานวนผูเขาประชมุ ๑๕๙ ทาน 

มีมตเิหน็ดวย ๑๕๗  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๑  ไมลงคะแนนเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุม 

ลงมตริับหลักการแหงรางพระราชบัญญัตริาชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณา  

ผมขอเรียนปรึกษาในเรื่องการตัง้คณะกรรมาธิการ เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ 10 

 

          -  ๕๖/๑ 

   

 

15 



๒๑๙ 

สนช. ๖๒         ธนพงษ  ๕๖/๑ 

 

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ

ที่เคารพ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตั ิ

แหงชาต ิขอเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณากฎหมายฉบบันี ้จํานวน ๑๕ คน  5 

ขอผูรับรองครับ   

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง ) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอตัง้ 

คณะกรรมาธิการวิสามญัเพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญัตนิี้ จํานวน ๑๕ คน มีผูรบัรองถูกตอง  

จะมีสมาชิกทานใดมคีวามเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ  10 

  (ไมมีสมาชิกยกมอื) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบ 

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญมีจํานวน ๑๕ คน  

คณะรฐัมนตรเีสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการไดไมเกิน ๓ คน เชิญทานรฐัมนตรคีรบั  

  นายธรีะเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป (รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ)   :   15 

กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ กระผม นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ขอเสนอชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... ในสัดสวนของคณะรัฐมนตรดีังนี ้

  ๑. ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ  มหานนท 

  ๒. นายขจร  จิตสุขุมมงคล 20 

  ๓. นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ  

   ขอบคุณครบั  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ขอบคุณครับทานรัฐมนตรี ตอไปขอเชิญ 

ทานสมาชิกเสนอสัดสวนของทานสมาชิกครับ เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพครบั ผม สมชาย 25 

แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานติิบัญญตัแิหงชาติ ขอเสนอ 

รายชื่อกรรมาธิการในสัดสวนของ สนช. ๑๒ ทาน ดังนีค้รับ 
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๒๒๐ 

สนช. ๖๒         ธนพงษ  ๕๖/๒ 

 

    ๑. พลเรือเอก ไกรสร  จันทรสุวานิชย 

    ๒. นางสาวจินตนนัท ชญาตร  ศุภมติร 

    ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  5 

    ๔. ศาสตราจารยคลินิกนิเวศน  นันทจิต 

    ๕. พลอากาศเอก เพ่ิมเกียรติ  ลวณะมาลย 

    ๖. ศาสตราจารยกติตคิุณภิรมย  กมลรตันกุล 

    ๗. นายสมพร  เทพสิทธา  

    ๘. นายสมพล  พันธุมณี 10 

    ๙. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ 

  ๑๐. พลเอก สุวโรจน  ทิพยมงคล 

  ๑๑. พลเอก องอาจ  พงษศักดิ์  และ  

  ๑๒. นายอนวุฒัน  เมธวีิบูลวุฒ ิ  

  ขอผูรับรองครับ 15 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ ไดเสนอรายชื่อ 

กรรมาธิการในสัดสวนสภานติิบัญญตัิแหงชาติ จํานวน ๑๒ คน มีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชิก 

ทานใดเสนอรายชื่อเปนอยางอื่นอกีหรอืไมครับ  

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 20 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนี้ครับ 

เชิญเลขาธกิารอานรายชื่อกรรมาธิการ  

  นางสาวนภาภรณ  ใจสัจจะ (รองเลขาธิการวฒุิสภา ปฏิบัติหนาทีแ่ทนเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบตัิหนาที่เลขาธกิารสภานติิบญัญตัแิหงชาติ)   :   รายชื่อกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติราชวทิยาลัยจุฬาภรณ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... จํานวน ๑๕ คน ดังนี ้25 

    ๑. นายขจร  จิตสุขุมมงคล  

    ๒. ศาสตราจารย นายแพทยนิธิ  มหานนท 

     ๓. นางสาวอัญชลิตา  กองอรรถ   
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๒๒๑ 

สนช. ๖๒         ธนพงษ  ๕๖/๓ 

    

    ๔. พลเรือเอก ไกรสร  จันทรสุวานิชย 

    ๕. นางสาวจินตนนัท ชญาตร  ศุภมติร 

    ๖. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  5 

    ๗. ศาสตราจารยคลินิกนิเวศน  นันทจิต 

    ๘. พลอากาศเอก เพ่ิมเกียรติ  ลวณะมาลย 

    ๙. ศาสตราจารยกติตคิุณภิรมย  กมลรตันกุล 

  ๑๐. นายสมพร  เทพสิทธา  

  ๑๑. นายสมพล  พันธุมณี 10 

  ๑๒. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ 

  ๑๓. พลเอก สุวโรจน  ทิพยมงคล 

  ๑๔. พลเอก องอาจ  พงษศักดิ์  และ  

  ๑๕. นายอนวุฒัน  เมธวีิบูลวุฒ ิ  

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ตอไปผมขอปรึกษาเรื่องกําหนดเวลา 15 

แปรญัตติ และกําหนดเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบบันี ้ทานสมชาย  แสวงการ เชิญครับ  

  นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม สมชาย   

แสวงการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธกิารวิสามญักจิการสภานติิบญัญตัแิหงชาติ ผมขอเสนอ 

ทานประธาน เพ่ือกําหนดเวลาแปรญตัติภายใน ๗ วนั เวลาดาํเนนิงานของคณะกรรมาธิการ ๖๐ วนั 

ขอผูรับรองครับ 20 

  (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ เสนอกําหนดเวลา 

แปรญตัตภิายใน ๗ วนัตามขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิกําหนดเวลาการพิจารณา 

ภายใน ๖๐ วนั มีผูรับรองถกูตอง จะมีสมาชกิทานใดเสนอกําหนดเวลาเปนอยางอื่นหรือไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบตามนี ้

นะครับ สําหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญชดุนีน้ัดประชุมครั้งแรกวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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๒๒๒ 

สนช. ๖๒         ธนพงษ  ๕๖/๔ 

 

เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ ขอบคุณทานรฐัมนตรแีละผูชีแ้จงครับ จบการพิจารณาเรือ่งดวนที ่๒ 

  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องดวนท่ี ๓ รางพระราชบญัญตัิแกไขเพ่ิมเตมิประมวล 5 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเตมิหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอย

ชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดหีรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดอีาญา)  

นายมหรรณพ  เดชวิทกัษ กบัคณะ เปนผูเสนอ  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒๒๓ 

สนช. ๖๒         ธนพงษ  ๕๖/๕ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยทานมหรรณพ  เดชวิทักษ กับคณะ 

ไดเสนอรางพระราชบัญญตัแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..)  

พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเกี่ยวกับการปลอยชัว่คราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนนิคดี 5 

หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) มายังสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ เพ่ือพิจารณา 

มาตรา ๑๓๓ ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รายละเอยีดปรากฏตาม

เอกสารที่จัดไวใหกับสมาชิกทุกทานแลวนะครับ ในวนันีท้านรฐัมนตรวีาการกระทรวงยุติธรรม  

ทานสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ มารวมประชุมดวยนะครับ ขอเชิญทานมหรรณพ  เดชวิทักษ  

ผูเสนอรางไดแถลงถึงหลักการและเหตุผลนะครับ  10 

  นายมหรรณพ  เดชวิทักษ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิ

กระผม นายมหรรณพ  เดชวิทักษ สมาชิกสภานิตบิัญญตัิแหงชาติกบัคณะ ขอเสนอราง

พระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  

(แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเกีย่วกับการปลอยชั่วคราว และการใชสิทธิฟองรองดําเนินคดี 

หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ซึง่สํานกังานศาลยุตธิรรมไดกรณุาดาํเนินการ 15 

ในขั้นตอนการเปดรับฟงความคิดเหน็ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

มาตรา ๗๗ วรรคสอง เปนทีเ่รียบรอยแลว โดยมหีลักการและเหตุผลพอสรุปได ดงันี ้ 

 

“บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญตัิแกไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย 20 

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัที่ ..) 

พ.ศ. .... 

     

 

หลักการ 25 

 

  แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา ดังตอไปนี ้

  (๑) แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑการพิจารณาคํารองขอปลอยชั่วคราว และหลักเกณฑ

การพิจารณาไมอนุญาตใหปลอยชั่วคราว (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๐๘/๑) 
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๒๒๔ 

สนช. ๖๒         ธนพงษ  ๕๖/๖ 

 

  (๒) แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑในการเรียกประกนัและหลักประกันในการปลอย

ชั่วคราวผูตองหาหรือจําเลย (แกไขเพ่ิมเตมิมาตรา ๑๑๐) 

  (๓) กําหนดใหศาลมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานศาลทําหนาที่แจงพนักงาน 5 

ฝายปกครองหรือตํารวจจับผูตองหาหรือจําเลยทีห่ลบหนีการปลอยชัว่คราวของศาลหรือ 

จับดวยตนเองในกรณีจําเปน (เพ่ิมมาตรา ๑๑๗ วรรคสาม) 

  (๔) กําหนดความผิดฐานหลบหนีในระหวางการไดรับการปลอยชัว่คราว 

และบทลงโทษ (เพ่ิมมาตรา ๑๑๗/๑)  

  (๕) กําหนดใหการใชสิทธิฟองคดอีาญาตองกระทําโดยสุจริต (เพ่ิมมาตรา ๑๖๑/๑) 10 

 

เหตุผล 

 

  โดยที่บทบัญญัตขิองกฎหมายเกี่ยวกบัการปลอยชัว่คราวผูตองหาหรือจําเลย 

ในปจจุบัน ใหความสําคญักบัหลักประกันและความนาเชื่อถือของผูรองขอประกัน ทั้งการกําหนด 15 

ใหผูที่ถูกปลอยชั่วคราวในคดีที่มีอตัราโทษจําคกุอยางสูงเกินหาปขึ้นไปตองมีหลักประกนั ทําให 

ผูตองหาหรือจําเลยทีไ่มสามารถจัดหาหลักประกันมาวางตอเจาพนักงานหรือศาลไมไดรบัโอกาส 

ในการปลอยชั่วคราว ทัง้การปลอยชัว่คราวโดยปราศจากมาตรการกํากับดูแลทีม่ีประสิทธิภาพ 

สงผลใหผูถูกปลอยชัว่คราวหลบหนีและเกดิความเสียหายตอกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ 

ปรากฏวามีการใชสิทธิฟองรองดําเนนิคดีอาญาโดยไมสุจริตหรือบดิเบือนขอเท็จจริงเพ่ือกล่ันแกลง 20 

หรือเอาเปรียบจําเลยในหลายกรณี หรือฟองคดโีดยมุงหวังผลอยางอืน่ย่ิงกวาประโยชนที่พึงได 

ตามปกตธิรรมดา เชน การย่ืนฟองตอศาลในพ้ืนทีห่างไกล เพ่ือใหจําเลยไดรับความลําบาก 

ในการเดินทางไปตอสูคดีหรอืการฟองจําเลยในขอหาทีห่นักกวาความเปนจริงเพ่ือใหจําเลยตองยอม 

กระทําหรือไมกระทาํอันเปนการมิชอบโดยเฉพาะการฟองเพ่ือคุกคามการใชสิทธิเสรีภาพ 

ขั้นพ้ืนฐานของจําเลย ในการปองกันตนเองหรือปกปองประโยชนสาธารณะหรือการฟอง 25 

โดยผูเสียหายไมยอมมาปรากฏตัวอนัเปนการสรางความเดือดรอนแกผูที่ถูกฟองและบุคคลอืน่ 

ที่เกี่ยวของ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

          -  ๕๗/๑ 
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๒๒๕ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๕๗/๑ 

 

ดังนัน้เพ่ือใหระบบการปลอยชั่วคราวและการพิจารณาพิพากษาคดีอาญามคีวามเหมาะสม 

กับสภาพสังคมปจจุบนัและสามารถคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนธรรม จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญตัินี”้  5 

   จึงกราบเรียนมาเพ่ือขอใหทานประธานไดโปรดพิจารณา ขอขอบพระคุณครับ 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

มีขอแถลงประการใดเกี่ยวกบัรางพระราชบัญญัตฉิบบันี ้เชิญครับ 

  นายสุวพันธุ  ตนัยุวรรธนะ (รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม)   :   กราบเรียน 

ทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาตทิี่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรต ิกระผม นายสุวพันธุ 10 

ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิรรม ไดรับมอบหมายจากคณะรฐัมนตร ีขอเสนอ 

ตอที่ประชมุ ขอรับรางพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา 

(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ท่ีนายมหรรณพ  เดชวิทกัษ กบัคณะเปนผูเสนอไปพิจารณากอนท่ีประชุม 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติจะลงมตริับหลักการในวาระที่ ๑ ซึ่งเปนไปตามขอบงัคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๑๑๓ และเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่๑๘ กมุภาพันธ ๒๕๕๘ 15 

ที่กําหนดหลักการเกี่ยวกบัการขอรับรางพระราชบัญญตัท่ีิเสนอโดยสมาชิกสภานิติบญัญตัิแหงชาต ิ

โดยคณะรัฐมนตรขีอรบัไปพิจารณาภายใน ๓๐ วนั ครับ 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมาชิกครับ ทานรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงยุติธรรมเสนอขอรบัรางพระราชบัญญัตฉิบบันีไ้ปพิจารณาภายใน ๓๐ วัน กอนท่ี 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาติจะลงมตวิาจะรับหลักการแหงพระราชบัญญัตดิังกลาว ตามขอบังคับ 20 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติ ขอ ๑๑๓ จะมีสมาชกิทานใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีก็ถอืวาทีป่ระชุมเหน็ชอบตามนี้ 

ขอบคุณทานรัฐมนตรีมากครับ จบการพิจารณาเรื่องดวน เชญิทานสมชาย  แสวงการ ครับ 

   นายสมชาย  แสวงการ   :   กราบเรียนทานประธานสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิ25 

ที่เคารพครับ ผม สมชาย  แสวงการ ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมาธิการวิสามญักิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอเสนอทานประธานและที่ประชุมเพ่ือขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชุม 

โดยจะขอใหยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ซึง่บรรจุในระเบียบวาระของวนันีข้ึ้นมาพิจารณากอน 
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๒๒๖ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๕๗/๒ 

 

และจะขอทานประธานเพ่ือขอยกระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว  

ระเบียบวาระที ่๖ เรื่องที่เสนอใหม ซึง่ไดบรรจุอยูในระเบียบวาระการประชมุ ครั้งที ่๖๓/๒๕๖๐ 

วันศกุรท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ มาพิจารณากอนในวันนี้ตามลําดบั ขอผูรบัรองครบั 5 

   (มีสมาชิกยกมือขึ้นรบัรอง) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ทานสมชาย  แสวงการ ขอเปลี่ยนระเบียบ

วาระการประชุม โดยขอใหยกระเบียบวาระที ่๗ เรื่องอืน่ ๆ ซึง่บรรจุวาระในวนันีข้ึน้มาพิจารณา

กอน แลวขอใหยกระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ระเบียบวาระท่ี ๖ 

เรื่องท่ีเสนอใหม ซึ่งบรรจุวาระในวันศกุรที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ขึน้มาพิจารณาในวนันีต้ามลําดับ 10 

ตามขอบังคับการประชมุสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๔๐ (๒) มีผูรบัรองถูกตอง จะมีสมาชิกทานใด 

มีความเหน็เปนอยางอื่นหรอืไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามนี้  

ผมขอดําเนินการตามนี้ครบั  15 

   ระเบียบวาระที ่๗  เรือ่งอืน่ ๆ  

   -  ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดแูลและ

บริหารรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ....  (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอกี ๖๐ วัน) 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒๒๗ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๕๗/๓ 

 

    ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณา

รางพระราชบัญญัติการพัฒนากํากับดูแลและบริหารรฐัวิสาหกิจ พ.ศ. ....  คือทานสมพล   

เกียรตไิพบูลย มหีนงัสือแจงวาระยะเวลาการดาํเนนิงานของคณะกรรมาธิการจะครบกําหนด 5 

ในวันจันทรท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเนื่องจากรางพระราชบัญญตันิี้มีเนื้อหาสาระสําคัญ 

ที่ตองพิจารณาใหรอบคอบ คณะกรรมาธิการวิสามญัจึงขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วนั  

ซึ่งเปนการขอขยายเวลา ครัง้ท่ี ๑ แตตามขอบังคับการประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ

ขอ ๙๘ กําหนดวาในการที่จะขอขยายระยะเวลาเกนิกวาขอบงัคับนี้ การขยายเวลาครั้งนี ้

ถึงแมวาจะเปนครั้งที ่๑ แตเปนการขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน เกนิกวาจํานวนที่ขอบังคับ 10 

การประชมุสภานติิบญัญตัิแหงชาติกําหนดไว จะมีสมาชกิทานใดไมเห็นดวยหรอืไมครับ  

ในการที่จะอนญุาตใหคณะกรรมาธิการวิสามัญขยายการพิจารณารางพระราชบญัญตัิฉบับนีค้รับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ถาไมม ีก็ถอืวาทีป่ระชุมเหน็ชอบนะครับ 

แตเนื่องจากการขอขยายเวลาที่เกินกวาจํานวนขอบงัคบัการประชุมสภานติิบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ 15 

กําหนดไว ดังนั้นผมตองขอใหที่ประชุมลงมติวาจะงดใชขอบังคับการประชมุสภานติบิัญญตัิแหงชาต ิ

ขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี เพ่ือใหคณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถขยายเวลา 

การพิจารณา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วนัหรือไมครบั สําหรับการงดใชขอบงัคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีนี้ ขอบังคบัการประชุมสภานิตบิญัญตัิแหงชาติ 

ขอ ๒๑๓ กําหนดใหที่ประชมุสภาตองลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวน20 

สมาชิกในท่ีประชุม ก็ใหงดใชขอบังคับการประชมุสภานติิบัญญตัิแหงชาตินัน้ได ผมขอตรวจสอบ

องคประชมุครบั เปนขั้นตอนการตรวจสอบองคประชุมกอนที่จะลงมติเพ่ือใหความเห็นชอบ 

งดใชขอบังคบัการประชุมสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี  

เชิญทานสมาชกิเสียบบัตรลงคะแนนแลวกดปุมแสดงตน ขอทราบจํานวนผูเขาประชมุครับ 

   (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๘ คน) 25 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ๑๕๘ ครบองคประชุมครับ ผมขอถามมต ิ

นะครับ สมาชิกทานใดเหน็ชอบใหงดใชขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ขอ ๙๘  

เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณีกดปุม เห็นดวย สมาชกิทานใดไมเห็นชอบกดปุม ไมเห็นดวย  

 

 30 



๒๒๘ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๕๗/๔ 

 

ทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง เชิญทานสมาชกิลงมติไดเลย ขอทราบผลการลงมติ 

จํานวนผูลงมตนิะครับ 

   (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๕๘ คะแนน  ไมเห็นดวย ไมมี) 5 

   ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ๑๖๐ ทาน มีผูที่เห็นดวย ๑๕๘  ไมเห็นดวย 

ไมมี  งดออกเสียง ๒  เปนอนัวาท่ีประชุมลงมตเิหน็ชอบใหงดใชขอบังคับการประชมุ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิขอ ๙๘ เปนการชัว่คราวเฉพาะกรณี โดยใหคณะกรรมาธกิารวิสามัญ

สามารถขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบญัญตัิการพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกจิ 

พ.ศ. ....  ครัง้ที่ ๑ ออกไปอกี ๖๐ วนัได จบระเบียบวาระที่ ๗ นะครบั   10 

  ตอไปเปนระเบียบวาระของวันศกุรท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

  ระเบียบวาระที ่๔  เรือ่งที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสรจ็แลว 

   -  รายงานการประชุมลับสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ครั้งที ่๓๗/๒๕๖๐ วนัศุกรที่  

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องทีค่างพิจารณา รายงานผลการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการจริยธรรมสภานิติบญัญตัแิหงชาต ิเรือ่งรองเรียนจริยธรรมสมาชิก 15 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตเิกี่ยวกับกรณีการไมแสดงตนเพ่ือลงมติในที่ประชุมสภานติิบญัญตัิแหงชาติ 

เกินกวาจํานวนท่ีกาํหนดไวในขอบงัคบัการประชุมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖๓ 

และขอ ๘๒ คณะกรรมาธกิารวิสามัญกิจการสภานติิบญัญตัิแหงชาติพิจารณาเสร็จแลว 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 



๒๒๙ 

สนช. ๖๒          วันสิร ิ ๕๗/๕ 

 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ดวยคณะกรรมาธกิารวิสามญักิจการ 

สภานิตบิัญญตัแิหงชาตไิดพิจารณารายงานการประชุมลับ สภานติิบญัญตัิแหงชาต ิ 

ครั้งที ่๑๗/๒๕๖๐ วันศกุรที ่๑๖ มิถนุายน ๒๕๖๐ ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่องทีค่างพิจารณา รายงาน5 

ผลการพิจารณาผลของคณะกรรมาธิการจริยธรรมสภานติิบัญญตัิแหงชาติ เรื่องรองเรียนจริยธรรม

สมาชิกสภานิตบิัญญัตแิหงชาติเกี่ยวกับกรณีการไมแสดงตนเพ่ือลงมติในที่ประชุมสภานิตบิัญญัติ

แหงชาตเิกินจํานวนทีก่ําหนดไวในขอบังคบัการประชุมสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ ขอ ๖๓  

และขอ ๘๒ ตามขอบงัคับการประชุมสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิขอ ๓๔ ประกอบขอ ๘๑ วรรคสอง 

(๒) เสร็จเรียบรอยแลว  10 

  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดใหสมาชกิทุกทานแลวนะครบั 

   โดยที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิัญญตัแิหงชาติไดพิจารณา 

แลวเห็นวาไมสมควรเปดเผยรายงานการประชุมลับท่ีสุดในเรือ่งดังกลาว จึงเรียนถามทานสมาชิก 

วา จะมีสมาชิกทานใดขัดของหรือมีความเห็นเปนอยางอืน่หรอืไมครับ 

   (ไมมีสมาชิกยกมือ) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมีนะครบั ถอืวาที่ประชมุเหน็ชอบ 

ไมเปดเผยรายงานการประชมุลับที่สุดในเรื่องดงักลาว จบการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ ครับ 

   ระเบียบวาระที ่๖  เรือ่งที่เสนอใหม 

   -  ขอใหสภานติิบญัญตัิแหงชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิใหเปดเผยบนัทึกการประชมุ 

ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรมและกิจการตาํรวจ จํานวน ๔ ครั้ง คอื 20 

     ครัง้ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ วนัพุธท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐   

     ครัง้ท่ี ๓๕/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดทีี่ ๗ กนัยายน ๒๕๖๐ 

    ครัง้ท่ี ๓๖/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดทีี่ ๑๔ กนัยายน ๒๕๖๐ และ 

    ครัง้ท่ี ๓๘/๒๕๖๐ วนัพฤหัสบดทีี่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๐  

 25 

           -  ๕๘/๑ 

    

 



๒๓๐ 

สนช. ๖๒         พชร  ๕๘/๑ 

 

   ประธานสภานติิบัญญตัิแหงชาต ิ  :  อันนี้เปนไปตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก  

ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรมและกิจการ

ตํารวจ ไดมีมตมิิใหมกีารเปดเผยบนัทึกการประชมุของคณะกรรมาธิการ จํานวน ๔ ครั้งดังกลาว 5 

โดยไดนําหนังสือถึงประธานสภานิตบิัญญตัแิหงชาต ิเพือ่ขอใหประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ

พิจารณาเพ่ือมีมติมิใหเปดเผยบันทึกการประชมุของคณะกรรมาธิการดังกลาว (ตามมาตรา ๑๒๙ 

วรรคหก ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) โดยท่ีมาตรา ๑๒๙ วรรคหก บญัญตัิ  

“ใหสภาผูแทนราษฎรและวฒุิสภาเปดเผยบนัทึกการประชุม รายงานการดาํเนนิการ รายงาน 

การสอบหาขอเท็จจริง รายงานการศกึษาแลวแตกรณีของคณะกรรมาธิการใหประชาชนทราบ  10 

เวนแตสภาผูแทนราษฎรหรอืวุฒิสภาแลวแตกรณี มมีตไิมใหเปดเผย” และโดยที่มาตรา ๒๖๓  

วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย บญัญตัิใหสมาชิกสภานติิบญัญตัแิหงชาติ  

ทําหนาท่ีสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ดงันัน้เมื่อคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรม

และกิจการตํารวจ สภานติิบญัญตัิแหงชาติมีความประสงคจะมิใหเปดเผยบนัทึกการประชมุดงักลาว 

จําเปนตองทําเพ่ือขอมติท่ีประชุมนี้วาจะเห็นสมควรมิใหเปดเผยบันทกึการประชุมของ15 

คณะกรรมาธิการ จํานวน ๔ ครั้งดังกลาวหรอืไม ขอตรวจสอบองคประชุมกอนจะลงมติท่ีมิให

เปดเผยการประชุมของคณะกรรมาธิการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ จํานวน 

๔ ครัง้ เชิญแสดงตน ขอทราบองคประชุมครับ 

  (มีสมาชิกกดปุมแสดงตนเพ่ือตรวจนบัองคประชุม จํานวน ๑๕๙ คน) 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   จํานวนผูเขาประชมุ ๑๕๙ ผมขอถามมต ิ20 

สมาชิกทานใดเห็นสมควรมิใหเปดเผยบนัทึกการประชมุของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรมและกจิการตํารวจ จํานวน ๔ ครั้งที่กลาวมา กดปุม เห็นดวย สมาชิกทานใด 

เห็นสมควรใหเปดเผยกดปุม ไมเห็นดวย สมาชิกทานใดประสงคงดออกเสียงกดปุม งดออกเสียง 

เชิญทานสมาชิกลงคะแนนเลย ปดการลงคะแนน ขอทราบผลนะครบั  

  (มีสมาชิกเหน็ดวย ๑๕๙  ไมเหน็ดวย ไมมี) 25 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ผลการลงมติจํานวนผูเขาประชมุ ๑๖๐  

มีมตเิหน็ดวย ๑๕๙  ไมเหน็ดวย ไมมี  งดออกเสียง ๑ เปนอนัวาท่ีประชุมลงมตมิิใหเปดเผยบันทกึ 

การประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการการยุตธิรรมและกิจการตํารวจ  

จํานวน ๔ ครั้งดังกลาว จบการพิจารณาระเบียบวาระที ่๖  
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๒๓๑ 

สนช. ๖๒         พชร  ๕๘/๒ 

 

  ตอไประเบียบวาระที่ ๓  กระทูถาม  

  ๓.๑ กระทูถามสด ไมม ี

  ๓.๒ กระทูถาม เรือ่ง การเตรียมความพรอมนักเรียนเพ่ือการประเมินคุณภาพ5 

การศกึษารวมกบันานาชาตทีิ่จัดขึน้โดยองคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ นายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรวีาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

  เนื่องจากทานรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธกิารผูรับผิดชอบในการตอบ 

กระทูถาม เรื่อง  การเตรียมความพรอมนกัเรียนเพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษารวมกับนานาชาติ 10 

ที่จัดขึน้ในองคกรเพ่ือความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจโออดีี (OECD) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ 

ซึ่งนายโกศล  เพ็ชรสุวรรณ เปนผูตั้งถาม ไดประสานขอเล่ือนการตอบกระทูถามนี้ออกไปกอน 

ดังนัน้ผมจึงขอเล่ือนการพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามออกไปกอน จะมีสมาชิกทานใดมคีวามเห็น

เปนอยางอื่นหรือไม 

  (ไมมีสมาชิกยกมือ) 15 

  ประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาติ   :   ไมมี ถอืวาท่ีประชมุเหน็ชอบตามนี ้

  ระเบียบวาระที ่๕  เรือ่งที่คางพิจารณา ไมม ี

  วันนี้หมดระเบียบวาระการประชมุแลวนะครบั สําหรบัวันพรุงนี้ผมของดการประชมุ 

ขอขอบคุณทุกทานทีม่าประชุม ผมขอปดการประชุมครบั  
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เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๓๕  นาฬิกา 
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