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บทคดัย่อ 

 

หลกันิติธรรมมีเน้ือหาสาระท่ีสาํคญัคือ “บุคคลทุกคนยอ่มเสมอภาคกนัต่อหนา้กฎหมาย”  

หมายความวา่บุคคลไม่วา่จะเป็นชนชั้นใดก็ตามยอ่มตกอยูภ่ายใตก้ฎหมาย รวมถึงบรรดาการกระทาํ

ทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและฝ่ายปกครองจะตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของกฎหมาย จะตอ้งไม่กระทาํการ

กา้วล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตามอาํเภอใจ   

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นองคก์รตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเป็นกลไกตรวจสอบเก่ียวกบัความสุจริต

ในการใชจ่้ายเงินภาครัฐ  ซ่ึงในหว้งระยะเวลาท่ีผา่นมาทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังาน

การตรวจเงินแผน่ดินไดด้าํเนินบทบาทของตนเองอยา่งเขม้แขง็เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมในสังคม

อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  และยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินบทบาทในอนัท่ีจะธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมในการ

เป็นกลไกตรวจสอบสาํคญัเก่ียวกบัความสุจริตในการใชจ่้ายเงินภาครัฐอยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  

ซ่ึงในการดาํเนินบทบาทสาํคญัดงักล่าว องคก์รตรวจเงินแผน่ดินจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยร่วมเป็นองคก์รพนัธมิตร เพื่อท่ีจะ

ร่วมกนัมีบทบาทในการเป็นกลไกตรวจสอบความสุจริตในการใชจ่้ายเงินภาครัฐใหแ้ผข่ยายไป

ในวงกวา้งมากข้ึน และเพื่อรักษาไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐใหเ้ป็นไป

อยา่งสมบูรณ์ 
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Abstract 

 

The essential content of the rule of law is “everyone is equal by law”.  It means 
no matter they are in social class, they must be subject to the law.  In addition, any 
action performed by government and administrative authorities shall be subject to the 
law and do not arbitrarily violate the right and freedom of people. 

 The State Audit Commission and Office of the Auditor General is the 
constitutional organization and public entity that plays a significant role in audit 
mechanism for the transparent use of expense in public sector. It has strongly carried 
out its mandate to effectively maintain the rule of law in the society. It also aims to 
sustain its role as the audit function for transparent  use of public funds which requires 
cooperative hands from all social sectors as partnership such as public sector, private 
sector and people.  This would be an extended audit function in order to completely 
maintain the rule of law as the supreme audit institution. 
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สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกบัหลกันิติธรรม 

(The Office of the Auditor General on the Rule of Law) 

 

เม่ือเอ่ยถึงหลกันิติธรรมหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงวา่แมแ้ต่ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยฉบบัปัจจุบนัก็ยงัไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัหลกันิติธรรมไวใ้นมาตรา 3 วรรคสอง ความวา่ 

“การปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ 

ตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรม ”ซ่ึงนบัเป็นคร้ังแรกท่ีไดมี้การบญัญติัคาํวา่ “หลกันิติธรรม ” ไวใ้น

รัฐธรรมนูญ 1ดงันั้น คาํวา่หลกันิติธรรมน้ีจึงมิใช่คาํใหม่เลย ตรงขา้มยงัเก่ียวขอ้งกบั องคก์รตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเป็นอยา่งมาก และในฐานะท่ีสาํนกังานการตรวจเงิน

แผน่ดินเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึง  ดงัท่ีไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวด 11 ของรัฐธรรมนูญ  การปฏิบติั

หนา้ท่ีของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินจึง เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองของหลกันิติธรรม ในบทความ

น้ีแบ่งเน้ือหาในการนาํเสนอออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองของ หลกั

นิติธรรม  ส่วนท่ี 2 จะไดก้ล่าวถึงหลกันิติธรรมกบัการปฏิบติังานของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน

พร้อมทั้งยกตวัอยา่งประกอบ  และในส่วนท่ี 3 ซ่ึงเป็นส่วนสุดทา้ยจะเป็นบทสรุป 

 

ส่วนทีห่น่ึง : หลกันิติธรรม 

หลกันิติธรรมน้ีไดรั้บการพฒันาข้ึนในโลกตะวนัตกโดยมีเป้าหมายท่ีจะจาํกดัอาํนาจ

ของผูป้กครองใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย  กล่าวอีกนยัหน่ึงคือหลกัน้ีไม่ตอ้งการใหม้นุษยป์กครอง

สังคมมนุษยด์ว้ยกนัเอง แต่ตอ้งการใหก้ฎหมายเป็นผูป้กครองสังคมมนุษย ์ซ่ึงหมายความวา่ผูท่ี้ทรง

อาํนาจบริหารปกครองบา้นเมืองจะ กระทาํการใดๆก็ตาม การกระทาํนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

จะกระทาํการใหข้ดัต่อกฎหมายไม่ไดค้าํวา่ “หลกันิติธรรม” นั้น วงการกฎหมายไทยแปลมาจากคาํวา่ 

“The Rule of Law” ซ่ึงเป็นหลกัการพื้นฐานใน ระบบกฎหมายองักฤษ การทาํความเขา้ใจจึงควรตอ้ง

ศึกษาจากความเป็นมาทางประวติัศาสตร์การเมืองการปกครองขององักฤษซ่ึงใหก้าํเนิดแนวความคิดน้ี 

ยอ้นกลบัไปถึงยคุกลางใน  ค.ศ. 1215 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระเจา้จอห์น กษตัริยอ์งักฤษในเวลานั้น ไดล้งนาม

ในเอกสารสาํคญัท่ีมีช่ือวา่ “Magna Carta” ไวใ้หแ้ก่บรรดาขนุนางของพระองค์ 
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อยา่งไรก็ดีเร่ืองราวความเป็นมาของหลกันิติธรรมจะไม่ขอกล่าวรายละเอียดในท่ีน้ี 

ผูส้นใจอาจศึกษาไดจ้ากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  หลงัจากผา่นยคุกลางมาชา้นาน ในยคุต่อมานกักฎหมาย

รัฐธรรมนูญขององักฤษไดช่้วยพฒันาหลกันิติธรรมใหก้ลายเป็นตาํรามาตรฐานท่ีใชป้ระโยชน์ในการ

อา้งอิงสาํหรับนกักฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยมีเน้ือหาสาระท่ีสาํคญัคือ “บุคคลทุกคนยอ่มเสมอภาคกนั

ต่อหนา้กฎหมาย”  ซ่ึงหมายความวา่บุคคลไม่วา่จะเป็นชนชั้นใดก็ตามยอ่มตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายปกติ

ธรรมดาของแผน่ดิน (the ordinary law of the land) ซ่ึงบรรดาศาลธรรมดาทั้งหลาย (ordinary 

courts) จะเป็นผูรั้กษาไวซ่ึ้งกฎหมายดงักล่าว2 กล่าวไดว้า่หลกันิติธรรมโดยนยัน้ีปฏิเสธความคิดทั้งปวง

ท่ีจะยกเวน้มิใหบ้รรดาเจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งหลายไม่ตอ้งถูกลงโทษ หากไดก้ระทาํการอนัผดิกฎหมาย  

หรืออาจกล่าววา่ บรรดาการ กระทาํทั้งหลายทั้งปวงของรัฐบาลและฝ่ายปกครองจะตอ้งอยูภ่ายใต้

บงัคบัของกฎหมาย จะตอ้งไม่กระทาํการกา้ว ล่วงสิทธิและเสรีภาพของราษฎรตามอาํเภอใจ  หาก

ปรากฏวา่รัฐบาลหรือฝ่ายปกครองกระทาํการอนัขดัต่อกฎหมาย การกระทาํดงักล่าวยอ่มตอ้งถูกฟ้องคดี

ยงัศาลยติุธรรมหรือศาลธรรมดาได้3  เพราะรัฐบาลหรือเจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครองจะมีสิทธิพิเศษเหนือกวา่

ราษฎรไม่ได ้

นกันิติศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียงชาวอเมริกนัเห็นวา่ กฎหมายท่ีจะทาํใหห้ลกันิติธรรมปรากฏ

เป็นจริงไดน้ั้น ตอ้งมีลกัษณะสาํคญั ดงัน้ี4 

1. กฎหมายจะตอ้งบงัคบัเป็นการทัว่ไปกบับุคคลทุกคน ไม่เวน้แมแ้ต่องคก์รเจา้หนา้ท่ี

ของรัฐ 

2. กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการประกาศใชอ้ยา่งเปิดเผย 

3. กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการตราข้ึนใหมี้ผลบงัคบัไปในอนาคต ไม่ใช่ตราข้ึนเพื่อมีผล

บงัคบัยอ้นหลงัไปในอดีต 

4. กฎหมายจะตอ้งไดรั้บการตราข้ึนโดยมีขอ้ความท่ีชดัเจน เพื่อหลีกเล่ียงมิใหเ้กิดการ

บงัคบัใชท่ี้ไม่เป็นธรรม 

5. กฎหมายจะตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีขดัแยง้กนัเอง 

6. กฎหมายจะตอ้งไม่เรียกร้องใหบุ้คคลปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่อาจเป็นไปได้ 

7. กฎหมายตอ้งมีความมัน่คงตามสมควร แต่ก็จะตอ้งเปิดโอกาสใหแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได้ 
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8. กฎหมายท่ีไดรั้บการประกาศใชแ้ลว้จะตอ้งไดรั้บการบงัคบัใหส้อดคลอ้งตอ้งกนั 

กล่าวคือตอ้งบงัคบัการใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาของกฎหมายท่ีไดป้ระกาศใชแ้ลว้นั้น 

 

ส่วนทีส่อง : หลกันิติธรรมกบัการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เม่ือพิจารณาตามหลกันิติธรรมดงัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นั้น ในฐานะท่ีคณะกรรมการ

ตรวจเงิน แผน่ดินเป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญองคก์รหน่ึง ตามนยัมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย   และไดมี้การบญัญติัรับรองไวใ้นหมวด 11 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  ส่วนท่ี 1 องคอิ์สระตามรัฐธรรมนูญ หวัขอ้ 4 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน  

โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยไดบ้ญัญติัไวว้า่ การตรวจเงินแผน่ดินใหก้ระทาํโดย

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินท่ีเป็นอิสระและเป็นกลาง  โดยให้ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมี

หน่วยงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินท่ีเป็นอิสระ  โดยมีผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินเป็น

ผูบ้งัคบับญัชา  และใหมี้สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการ บริหารงาน

บุคคล การงบประมาณ และการดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญติั  ทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน

และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินจึงถือไดว้า่เป็นองคก์รตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ

ตามลาํดบั ท่ีตกอยูภ่ายใตบ้งัคบัของมาตรา 3 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย

ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้  ดงันั้นการ ปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินจึงตอ้งเป็นไปตามหลกันิติธรรมตามท่ีกาํหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงมีผล

บงัคบัใช้อยูใ่นปัจจุบนั (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัรับรองไวใ้นมาตรา 302 (3) 

ใหพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มีผลบงัคบัใชต่้อไป) 

ไดก้าํหนดใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน มีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี5 

1)  รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

2)  ตรวจสอบการเงินแผน่ดิน ดงัต่อไปน้ี 

      (1) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช ้จ่ายเงินและทรัพยสิ์นอ่ืนของหน่วย

รับตรวจ  หรือท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไป ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใชจ่้ายเงินการใช้
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จ่ายทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดง

ความเห็นวา่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เป็นไปโดยประหยดั ไดผ้ลตามเป้าหมายและมีผลคุม้ค่าหรือไม่ 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ใหแ้สดงความเห็น

ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปดว้ย 

(2)  ตรวจสอบบญัชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจาํปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะ

การเงินแผน่ดินประจาํปีงบประมาณ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็น

จริงหรือไม่ 

(3)  ตรวจสอบบญัชีทุนสาํรองเงินตราประจาํปี และแสดงความเห็นวา่ เป็นไปตาม

กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(4)  ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกบัแผนงาน งาน โครงการ ท่ีจะมีผลกระทบต่อการ

จดัทาํงบประมาณ 

(5)  ตรวจสอบเก่ียวกบัการจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ รายไดอ่ื้นของหน่วยรับ

ตรวจ และแสดงความเห็นวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ 

ในกรณีน้ีใหมี้อาํนาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจดัเก็บค่าธรรมเนียม และรายไดอ่ื้นท่ี

หน่วยรับตรวจจดัเก็บดว้ย และหน่วยรับตรวจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีไดม้าจากผูเ้สียภาษีอากรผูช้าํระ

ค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด ใหแ้ก่สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตามท่ีร้องขอดว้ย และใหถื้อวา่

การใหข้อ้มูลดงักล่าวเป็นการกระทาํท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรั้บเงินหรือ

ทรัพยสิ์นลงทุนจากกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 

ทบวง หรือกรม  จากหน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค  จากหน่วยงานของราชการส่วนทอ้งถ่ินจาก

รัฐวสิาหกิจตาม กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณหรือตามกฎหมายอ่ืน หรือจากหน่วยงานอ่ืนของรัฐ

การตรวจสอบการเงินแผน่ดินใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะการตรวจสอบวา่การรับจ่ายและการใชเ้งินอุดหนุน 

หรือเงินหรือทรัพยสิ์นลงทุนเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รือไม่ โดยวธีิการ

ตรวจสอบนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินกาํหนด 

(6) จดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเสนอ

ต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา  โดยรายงานผลการปฏิบติังานจะตอ้ง

รายงานผลการปฏิบติังานท่ีสาํคญัในทุกดา้นเวน้แต่ในเร่ืองหรือขอ้ท่ีตรวจพบนั้น ผูว้า่การตรวจเงิน
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แผน่ดินโดยการปรึกษากบัคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเห็นวา่ควรแก่การรักษาไวเ้ป็นความลบั

หรือมีกฎหมายหา้มมิใหเ้ปิดเผยซ่ึงรายงานดงักล่าวเม่ือผา่นการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร 

วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรีแลว้ใหเ้ผยแพร่ต่อ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและต่อสาธารณชนได้  (และใน

กรณีท่ีปรากฏวา่มีความจาํเป็นหรือ เหมาะสมเพื่อใหส้ภา ผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา หรือคณะรัฐมนตรีได้

ทราบผลการตรวจสอบไดท้นัเหตุการณ์ สาํนกังานการตรวจเงิน แผน่ดิน จะทาํรายงานผลการ

ปฏิบติังานเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรีเป็นรายงานระหวา่งปีเม่ือส้ินสุด

งานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได ้ โดยรายงานผลการปฏิบติังานจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติังานท่ี

สาํคญัในทุกดา้นเวน้แต่ในเร่ืองหรือขอ้ท่ีตรวจพบนั้น ผูว้า่การตรวจเงินแผน่ดินโดยการปรึกษากบั

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินเห็นวา่ควรแก่การรักษาไวเ้ป็นความลบัหรือมีกฎหมายหา้มมิให้

เปิดเผยซ่ึงรายงานดงักล่าวเม่ือผา่นการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และคณะรัฐมนตรี

แลว้ใหเ้ผยแพร่ต่อ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและต่อสาธารณชนไดเ้ช่นกนั) 

เม่ือไดพ้ิเคราะห์ถึงอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินตามท่ีไดบ้ญัญติัไว้

ในพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 ดงักล่าวมาแลว้  จะ

เห็นไดว้า่การปฏิบติัหนา้ท่ีของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินสอดคลอ้งกบัหลกันิติธรรม เน่ืองจาก

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายท่ีมีผล

บงัคบัเป็นการทัว่ไป  มีการประกาศใชอ้ยา่งเปิดเผย  ไดรั้บการตราข้ึนเพื่อใหมี้ผลบงัคบัไปใน

อนาคต  โดยในมาตรา 2 ไดก้าํหนดใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ตน้ไป6 นอกจากน้ี ในมาตรา 5 วรรคสอง ก็ไดบ้ญัญติัรับรองไวว้า่ ใหป้ระกาศและระเบียบท่ีออก

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินท่ีมีผลเป็นการทัว่ไป เม่ือไดป้ระกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้ อีกทั้งเม่ือไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่

ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 แลว้ ท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังาน

การตรวจเงินแผน่ดินก็ไดบ้งัคบัการใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาของกฎหมายท่ีไดป้ระกาศไวน้ั้นอยา่งเสมอมา 

โดยในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพจิารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มีข้อบกพร่องเน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี7 คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินโดยสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในฐานะหน่วยธุรการจะมีหนงัสือแจง้ใหห้น่วยรับ

ตรวจ8 ช้ีแจงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือใหด้าํเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบ

แบบแผนท่ีราชการหรือหน่วยรับตรวจกาํหนดไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยรับตรวจซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบตาม
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ควรแก่กรณี เพื่อใหห้น่วยรับตรวจแจง้ผลการดาํเนินการใหค้ณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินทราบ

ภายในหกสิบวนั 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าข้อบกพร่องเกดิขึน้เน่ืองจากกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมตคิณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจปฏิบัติได้ 

หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อราชการ9 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินจะแจง้ต่อผูมี้อาํนาจ

หนา้ท่ีในเร่ืองนั้น ๆ เพื่อพิจารณาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพจิารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามี

ข้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ เน่ืองจากไม่มีข้อกาํหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ10  คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินโดยสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในฐานะหน่วยธุรการจะแจง้ใหก้ระทรวงเจา้สังกดั 

หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูค้วบคุมกาํกบัหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจแลว้แต่กรณีทราบ เพื่อกาํหนด

มาตรการท่ีจาํเป็นใหห้น่วยรับตรวจไปปฏิบติั 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าเช่ือว่า

เป็นการทุจริตหรือมีการใช้อาํนาจหน้าทีโ่ดยมิชอบก่อให้เกดิความเสียหายแก่เงิน หรือทรัพย์สินของ

ราชการ 11 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินโดยสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในฐานะหน่วยธุรการ

จะแจง้ต่อพนกังานสอบสวน เพื่อดาํเนินคดี และสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินจะแจง้ผลการ

ตรวจสอบดงักล่าวใหผู้รั้บตรวจ หรือกระทรวงเจา้ สังกดั หรือผูบ้งัคบับญัชา หรือผูค้วบคุมกาํกบั หรือ

รับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ แลว้แต่กรณี เพื่อดาํเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนท่ี

ราชการหรือท่ีหน่วยรับตรวจกาํหนดไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ี ผูรั้บผดิชอบดว้ย 

นอกจากการแจง้ผลการตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อช้ีแจงหรือแกไ้ขขอ้บกพร่อง

หรือปฏิบติัใหถู้กตอ้งหรือใหด้าํเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือหน่วยรับตรวจ

กาํหนดไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ีหน่วยรับตรวจ ฯลฯ ดงักล่าวมาแลว้  ในการปฏิบติังานของสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินยงัทาํหนา้ท่ีหน่วยธุรการเพื่อสนบัสนุนการทาํหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัความผดิวนิยั

ทางงบประมาณและการคลงัของคณะกรรมการ ตรวจเงินแผน่ดินอีกดว้ย  โดยคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินไดก้าํหนดมาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐข้ึนมาดว้ยการออกระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั  พ.ศ. 254412 โดยให้

มาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐ เป็นขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการ



 

7 
 

คลงัท่ี ออกตามความในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้กาํหนดอ่ืนซ่ึงหน่วยรับตรวจตอ้ง ยดึถือ

ปฏิบติัอยูแ่ลว้ และถือเป็นวนิยัทางงบประมาณและการคลงั  ซ่ึงหากเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานของหน่วย

รับตรวจจงใจฝ่าฝืน มาตรการเก่ียวกบัการควบคุมการเงินของรัฐตามท่ีกาํหนดในระเบียบ ถือ

เป็นการกระทาํความผดิวนิยัทาง งบประมาณและการคลงั ตอ้งรับโทษปรับทางปกครอง กล่าวคือ

โทษปรับโดยการหกัเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือการเรียกใหช้าํระตามอตัราท่ีกาํหนดไวต้ามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 

2544 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 13โดยมีคณะกรรมการวนิยัทางงบประมาณและการคลงัทาํหนา้ท่ีพิจารณา

เร่ืองความผดิและกาํหนดโทษปรับทาง ปกครองเบ้ืองตน้ และคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินมี

อาํนาจพิจารณาวนิิจฉยัความผดิและกาํหนดโทษปรับ ทางปกครองกบัเจา้หนา้ท่ีผูก้ระทาํความผดิ

วนิยัทางงบประมาณและการคลงั ซ่ึงคาํวนิิจฉยัใหเ้ป็นท่ีสุดในฝ่ายปกครอง   วธีิการพิจารณา

ความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัฯดงักล่าว 

 

ตัวอย่างการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพือ่ธํารงไว้ซ่ึงหลกันิติธรรม 

●  การตรวจสอบเงินอุดหนุนทีก่ระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนด้านการเงินเพือ่เป็น

ค่าใช้จ่ายรายหัวสําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบเงินอุดหนุนท่ี

กระทรวงศึกษาธิการใหก้ารสนบัสนุนดา้นการเงินเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายรายหวัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียน

เอกชนท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของสาํนกับริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค และสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการอุดหนุน เป็นเงินค่าใชจ่้ายรายหวันกัเรียนในโรงเรียน

เอกชน พ.ศ. 2549 โดยมีวตัถุประสงคใ์หส้ถานศึกษานาํเงินอุดหนุนท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษาใหดี้ยิง่ข้ึน 

จากการตรวจสอบหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีใหเ้งินอุดหนุนแก่

สถานศึกษาเอกชนจาํนวน 4 หน่วย ซ่ึงสถานศึกษาเอกชนดงักล่าวเป็นสถานศึกษาเอกชนท่ีตั้งอยูใ่น

ส่วนภูมิภาคทั้งหมด จาํนวน 20 แห่ง พบวา่สถานศึกษาเอกชนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายมี

ขอ้สังเกตจาํนวน 14 แห่ง ท่ีมีมูลค่าความเสียหายและตอ้งเรียกเงินคืน เน่ืองจากสถานศึกษาเอกชนไม่
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ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ในการคาํนวณขอรับเงินอุดหนุน โดยนาํจาํนวนนกัเรียน

ท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนและไม่ใช่จาํนวนนกัเรียนท่ีเรียนอยูจ่ริงในโรงเรียนมาใชใ้นการคาํนวณ

ขอรับเงิน อยา่งไรก็ตามไดมี้การนาํเงินส่งคืนครบถว้นแลว้14 

จากผลการตรวจสอบดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การตรวจสอบของสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินไดช่้วยธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมใหเ้งินอุดหนุนเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว

จ่ายไปยงักลุ่มผูท่ี้กฎหมายประสงคจ์ะใหไ้ดรั้บประโยชน์โดยเสมอหนา้ถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงค์

ท่ีรัฐตอ้งการใหก้ารอุดหนุน  และไม่ถูกจ่ายไปใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่มีสิทธิไดรั้บเงินอุดหนุนดงักล่าว 

● การตรวจสอบการจัดจ้างก่อสร้างโครงการระบายนํา้บริเวณสนามบินสุวรรณภูม ิ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบการจา้งก่อสร้าง

โครงการรางระบายนํ้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิของกรมชลประทาน จาํนวน 3 สัญญา คือสัญญาจา้ง

ก่อสร้างคลองระบายนํ้าและถนนพร้อมอาคารประกอบ ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 และสัญญาจา้ง

ก่อสร้างคลองระบายนํ้า สถานีสูบนํ้า สะพานนํ้ายกระดบั พร้อมอาคารประกอบ ส่วนท่ี 3 และสัญญา

จา้งท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอีกสองสญัญา 

ผลการตรวจสอบพบวา่ มีการจดัจา้งสูงกวา่ความเป็นจริง เน่ืองจากคณะกรรมการ

กาํหนดราคากลางไดก้าํหนดราคากลางสูงกวา่ความเป็นจริง เป็นการไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์าร

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0205/ว 199 

ลงวนัท่ี 17 ตุลาคม 2544 เร่ืองหลกัเกณฑก์าํหนดราคากลางงานก่อสร้าง และพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ขอ้ 3 ทาํใหร้าชการเสียหาย

เป็นเงิน 440 ลา้นบาท ดงัน้ี 

(1) คณะกรรมการกาํหนดราคากลางกาํหนดค่าออกแบบรวมไวใ้นราคากลางงานก่อสร้าง

แต่ละส่วนโดยท่ีไม่มีการอนุมติัจากสาํนกังบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวธีิการ

งบประมาณ พ.ศ. 2502และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม และตามสญัญาจา้งโครงการดงักล่าวมีค่าออกแบบรวมอยู ่

เป็นเงิน 80.7 ลา้นบาท ท่ีไม่สามารถดาํเนินการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 

2535 ขอ้ 119 ได้15เน่ืองจากเป็นการติดตั้งทั้งโครงการ แต่รายละเอียดท่ีจะตอ้งออกแบบในโครงการน้ีมี

แต่เฉพาะงานการออกแบบก่อสร้างสะพานเท่านั้น ส่วนงานอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งออกแบบ Detail 

Design เป็นการออกแบบเพิ่มเติม (shop drawing) ซ่ึงเป็นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งอยูแ่ลว้ตาม
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เง่ือนไขสัญญา  ดงันั้น การกาํหนดค่าออกแบบทั้งโครงการฯ จึงทาํใหรั้ฐตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในส่วนท่ี

ไม่ควรจ่าย ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ราชการเป็นเงิน 69.8 ลา้นบาท 

(2) คณะกรรมการกาํหนดราคากลางกาํหนดราคากลางเคร่ืองสูบนํ้า งานไฟฟ้าและอุปกรณ์

ประกอบ ตามสัญญาจา้งส่วนท่ี 3 โดยการสืบราคาจากบริษทัอ่ืนและหกัค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม แลว้คูณดว้ยค่า

Factor F  เป็นการคิดค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑก์ารคาํนวณราคากลางในส่วนค่าดาํเนินการ

ก่อสร้าง เน่ืองจากราคากลางเคร่ืองสูบนํ้า งานไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบท่ีสืบมา ไดร้วมค่าวสัดุ 

ค่าแรงงานของงานฯ รวมถึงค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการก่อสร้างแลว้  นอกจากน้ีคณะกรรมการกาํหนด

ราคากลางยงัไดก้าํหนดค่างานในส่วนของงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบเพิ่มอีก จึงเป็นการกาํหนดราคา

ท่ีซํ้ าซอ้นเพราะราคาท่ีสืบมาไดร้วมค่างานดงักล่าวแลว้ จึงทาํใหร้าคากลางสูงกวา่ความเป็นจริง ทาํให้

ราชการเสียประโยชน์เป็นเงิน 160.3 ลา้นบาท 

(3) คณะกรรมการกาํหนดราคากลางกาํหนดราคากลางงานเสาเขม็ดิน-ซีเมนต ์ตาม

สัญญาจา้งทั้ง 3 สัญญา โดยการสืบราคาและใชร้าคาท่ีสืบคูณดว้ยค่า Factor F  ซ่ึงราคาท่ีสืบไดน้ั้นได้

รวมค่าทดสอบคุณสมบติัต่าง ๆ ของเสาเขม็ดิน-ซีเมนต ์และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการก่อสร้างแลว้  

ส่วนการกาํหนดราคากลางค่าดาํเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ จากการสืบราคาแลว้คูณดว้ยค่า 

Factor F  ซ่ึงราคาท่ีสืบมานั้นสามารถใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายเหมารวมทั้งโครงการ  จากการกาํหนดราคา

กลางทั้ง งานเสาเขม็ดิน-ซีเมนต ์และค่าดาํเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองส่วนทาํให้

ราคากลางสูงกวา่ความเป็นจริง ทาํใหรั้ฐเสียค่าใชจ่้ายสูงข้ึนเป็นเงิน 206.8 ลา้นบาท 

(4) คณะกรรมการกาํหนดราคากลางไดก้าํหนดเง่ือนไขใหผู้รั้บจา้งจดัหา

ยานพาหนะสาํหรับผูค้วบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจา้ง รวมทั้ง 3 สัญญา จาํนวน 77 คนั 

และค่าใชจ่้ายดงักล่าวไม่มีการแยกจ่ายเงินใหต่้างหาก แต่ใหคิ้ดรวมเฉล่ียไวใ้นงานเสาเขม็ดิน-

ซีเมนต ์ทั้งท่ีผูค้วบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจา้ง มีเพียง 9 คน จึงเป็นการกาํหนดเง่ือนไขท่ี

เกินความจาํเป็น นอกจากน้ีการตรวจรับยานพาหนะของสัญญาจา้งท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการรางระบายนํ้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ  คณะกรรมการตรวจการจา้งตรวจรับจาํนวน

ยานพาหนะไม่ครบตามสัญญา เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ 

พ.ศ. 2535 ขอ้ 7216 ทาํใหร้าชการเสียหายเป็นเงิน 3.1 ลา้นบาท 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดแ้จง้ผลการตรวจสอบใหน้ายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
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ดาํเนินการตามกฎหมายกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดแ้จง้ผลการ

ดาํเนินการวา่ไดมี้คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวนิยัและคณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริงความ

รับผดิทางละเมิดกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

จากผลการตรวจสอบดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การตรวจสอบของสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินไดช่้วยธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรม ใหเ้งินงบประมาณค่า จา้งก่อสร้างโครงการราง

ระบายนํ้าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิของกรมชลประทานดงักล่าว มีการใชจ่้ายไปอยา่งถูกตอ้งตรง

ตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดไว ้ เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐมีการ

ใชจ่้ายเงินงบประมาณอยา่งถูกตอ้งภายใตก้รอบกติกาเดียวกนั โดยเสมอหนา้เป็นการทัว่ไป 

● การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการโดยไม่มีใบสําคัญประกอบการเบิกจ่ายจริง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบพบวา่

เจา้หนา้ท่ีธุรการของสาํนกังานปลดักระทรวงมห าดไทยไดเ้บิกเงินทดรองราชการเพื่อนาํไปจ่ายเป็น

เงินสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลของขา้ราชการบาํนาญ และไดมี้การโอนเงินงบประมาณเพื่อชดใชเ้งิน

ทดรองราชการแลว้ โดยนาํใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลท่ีไดมี้การเบิกจ่ายเสร็จส้ินแลว้ มาลบ

แกไ้ขวนัท่ีเพื่อเบิกจ่ายเงินอีกคร้ังหน่ึง อนัเป็นการปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินซ่ึงเป็นเอกสารราชการ 

จึงเป็นการเบิกเงินทดรองราชการโดยไม่มีใบสาํคญัประกอบการเบิกจ่ายจริง เป็นเหตุใหเ้งินขาด

บญัชีและเสียหายแก่ราชการ ต่อมาไดน้าํเงินมาส่งใชแ้ลว้ พฤติกรรมดงักล่าวน่าเช่ือวา่กระทาํโดย

ทุจริตในการปฏิบติัหนา้ท่ี  แต่กองคลงั สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  เพียงแต่ดาํเนินการใหมี้

การชดใชเ้งินคืนแก่ทางราชการเท่านั้น ยงัไม่ไดมี้การพิจารณาดาํเนินการทางวนิยัและทางอาญาแก่

ผูเ้ก่ียวขอ้งตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดแ้จง้ผลการตรวจสอบใหป้ลดักระทรวงมหาดไทย

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อดาํเนินการตามกฎหมายกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  และสาํนกังาน

ปลดักระทรวงมหาดไทยไดแ้จง้ผลการดาํเนินการวา่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนิยัแลว้17 

จากผลการตรวจสอบดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดช่้วยธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรม ใหก้ฎหมายมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิสามารถบงัคบัใชไ้ดก้บับุคคลผูก้ระทาํการล่วงละเมิดต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการใชจ่้ายเงินงบประมาณ  ซ่ึงการดาํเนินบทบาทในฐานะผูต้รวจสอบภายนอกสามารถช่วย
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ป้องกนัมิใหห้น่วยรับตรวจช่วยเหลือกนัเอง เพื่อมิใหต้อ้งรับผดิ อนัจะเป็นการทาํลายหลกันิติธรรม 

เพราะกฎหมายมิไดถู้กใชบ้งัคบัอยา่งเสมอภาคภายใตก้รอบกติกาเดียวกนั 

● การตรวจสอบการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลางของกรมศุลกากร 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดต้รวจสอบการ

ดาํเนินการขายทอดตลาดรถยนตข์องกลางของกรมศุลกากร ในปี 2550 รวม 3 คร้ัง พบวา่การปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการดาํเนินการจาํหน่ายรถยนตข์องกลางของกรมศุลกากร ทั้ง

การกาํหนดแนวทางปฏิบติั หลกัเกณฑเ์ง่ือนไข และวธีิการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรือ

คาํสั่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด ไดล้ะเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีและใชดุ้ลยพินิจโดยเลือกปฏิบติั 

กล่าวคือไม่ไดพ้ิจารณาวา่รถยนตค์นัใดท่ีเขา้ข่ายตามนโยบายหรือคาํสั่งของ

กระทรวงการคลงั และสมควรตดัรายการรถยนตข์องกลางท่ีอยูใ่นลกัษณะรถท่ีเขา้ข่ายอยูใ่นขบวนการ

ฟอกรถยนตอ์อกไปโดยไม่ตอ้งกาํหนดราคาขั้นตํ่าเพื่อนาํออกขายทอดตลาด  แต่กลบัไม่ไดใ้ชดุ้ลพินิจ

พิจารณาจนเป็นเหตุใหมี้การกาํหนดราคาขั้นตํ่ากบัรถยนตข์องกลางท่ีไม่มีสมองกล หรืออุปกรณ์

สาํคญัท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายรถท่ีอยูใ่นขบวนการฟอกรถยนต ์ ทาํใหก้ารดาํเนินการจาํหน่ายรถยนตข์อง

กลางไม่เป็นไปตามนโยบายหรือคาํสั่งของกระทรวงการคลงั  โดยมิไดมุ้่งพิสูจน์ความจริงก่อนการ

ดาํเนินการขายทอดตลาดกรณีรถยนตข์องกลางท่ีมีลกัษณะเขา้ข่ายกระบวนการฟอกรถยนตต์าม

นโยบายหรือคาํสั่งท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด  อนัทาํใหก้ระทบต่อรายไดข้องรัฐ ในการจดัเก็บภาษี

อากรนาํเขา้ หรือแมก้ระทัง่รายไดจ้ากการขายทอดตลาด  และกระทบต่อการจดัการเก่ียวกบั การ

ดาํเนินการกบัรถยนตข์องกลางท่ีมีลกัษณะเป็นการฟอกรถยนตต์อ้งเสียหาย และไม่อาจบรรลุ

วตัถุประสงค์ ในการป้องกนัหรือสกดักั้นกระบวนการฟอกรถยนตไ์ดอ้ยา่งถาวร  นอกจากน้ียงัอาจ

ก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมและกระทบต่อสิทธิของบุคคลผูก้ระทาํการโดยสุจริตท่ีอาจถูกกล่าวหาวา่

เป็นผูอ้ยูใ่นขบวนการฟอกรถยนต ์ ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวขา้งตน้มีพฤติการณ์น่าเช่ือวา่เป็นการทุจริต

หรือมีการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เงินและทรัพยสิ์นของทางราชการ 

และในฐานะเป็นเจา้พนกังานปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

ราชการและบุคคลภายนอกผูก้ระทาํการโดยสุจริตหรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยทุจริต 

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดแ้จง้ผลการตรวจสอบใหอ้ธิบดีกรมศุลกากรและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อดาํเนินการตามกฎหมายกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 
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จากผลการตรวจสอบดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินไดช่้วยธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรม เพื่อส่งเสริมใหก้าร

ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด และเพื่อใหก้ฎหมายมีความ

ศกัด์ิสิทธ์ิสามารถบงัคบัใชไ้ดก้บับุคคลผูก้ระทาํการล่วงละเมิดต่อบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการปฏิบติัหนา้ท่ีดา้นการเงินการคลงัอยา่งแทจ้ริง 

● คําวนิิจฉัยช้ีขาดความผดิวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินไดมี้คาํวนิิจฉยัช้ีขาดความผดิ

วนิยัทางงบประมาณและการคลงัซ่ึงคณะกรรมการวนิยัทางงบประมาณและการคลงัไดพ้ิจารณาและ

มีมติแลว้ เพื่อพิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดตามอาํนาจหนา้ท่ี โดย ไดพ้ิเคราะห์ขอ้เทจ็จริงตาม

พยานหลกัฐานท่ีปรากฏในสาํนวนประกอบขอ้กฎหมายแลว้เห็นวา่ คู่กรณีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดด้าํเนินการใหมี้การเดินรถยนตโ์ดยสารประจาํทางปรับอากาศ ซ่ึงถือเป็น

การลงทุนและดาํเนินการในเชิงพาณิชย์  แต่มิได้ ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอนัจะ

ก่อใหเ้กิดผลดีต่อการเดินรถยนตโ์ดยสารประจาํทางปรับอากาศ โดยไม่จดัใหมี้การศึกษาและวเิคราะห์

ถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการท่ีใหเ้อกชนเป็นผูรั้บจา้งเดินรถโดยสารประจาํทางปรับ

อากาศในเส้นทางท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบการขนส่ง ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

ใหเ้อกชนกระทาํกิจการ ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2541 ขอ้ 5 กาํหนดวา่ “องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัท่ีประสงค์ จะมอบใหเ้อกชนกระทาํกิจการใด ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจดั

ใหมี้การศึกษาและวเิคราะห์โครงการนั้นโดยละเอียดเพื่อเสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั....” ซ่ึง

ตามคาํนิยามในขอ้ 4 ระเบียบเดียวกนั “โครงการ ” หมายถึง “กิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และไดม้อบหมายใหเ้อกชนกระทาํโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 

หรือค่าตอบแทน ”  แมคู้่กรณีจะไดช้ี้แจงในชั้นไต่สวนวา่ เหตุท่ีไม่ไดศึ้กษาความ เป็นไปไดใ้นการ

ลงทุนเน่ืองจากการดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามแผนแม่บทดา้นการจราจรซ่ึง มหาวทิยาลยัได้

ศึกษาไวแ้ลว้ และกรณีดงักล่าวมิใช่การเดินรถโดยสารประจาํทางเชิงพาณิชยแ์ต่เป็นการวางรากฐาน

ดา้นการจราจรในจงัหวดั ซ่ึงคาํช้ีแจงดงักล่าวไม่อาจรับฟังไดเ้น่ืองจากการดาํเนินโครงการ

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อสถานะการคลงัของหน่วยงาน โดยลกัษณะของการดาํเนินการมีทั้งรายได้

และค่าใชจ่้าย ซ่ึงตอ้งมีการบริหารจดัการในเชิงพาณิชย ์ดงันั้น จึงตอ้งมีการศึกษาและวเิคราะห์

โครงการเพื่อเสนอต่อ สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตามท่ีระเบียบดงักล่าวกาํหนด 



 

13 
 

นอกจากน้ีคู่กรณีไดส่้งร่างสัญญาจา้งบริหารและซ่อมบาํรุงรักษาฯ ใหส้าํนกังานอยัการ

จงัหวดัตรวจพิจารณา แต่ต่อมาไดข้อคืนร่างสัญญาดงักล่าวและสาํนกังานอยัการจงัหวดัไดส่้งร่าง

สัญญาฯ คืนมาให ้ และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัไดน้าํร่างสัญญาฯ ดงักล่าวไปใหค้ณะกรรมการ

บริหารกิจการรถขนส่งประจาํทางพิจารณาโดยมิไดร้อผลการพิจารณาของสาํนกังานอยัการจงัหวดั การท่ี

ร่างสัญญาดงักล่าวมิไดผ้า่นการตรวจพิจารณาของสาํนกังานอยัการจงัหวดัจึงเป็นการไม่ปฏิบติัตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใหเ้อกชนกระทาํกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 

2541 ขอ้ 14 ท่ีกาํหนดใหส้าํนกังานอยัการจงัหวดัหรือสาํนกังานอยัการสูงสุดตรวจพิจารณาร่าง

สัญญาใหเ้อกชนกระทาํกิจการก่อนลงนาม ซ่ึงมีผลต่อการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาในส่วน

ของการเบิกจ่ายเงินกรณีของ ระยะเวลาการเดินรถในแต่ละวนั จาํนวนรอบของ การเดินรถและการ

วิง่ทดแทนกนั  แมคู่้กรณีจะไดช้ี้แจงในชั้นไต่สวนวา่ แมจ้ะไม่ไดใ้หส้าํนกังานอยัการจงัหวดั

ตรวจสอบร่างสัญญาดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ แต่ก็ใหอ้ยัการตรวจสอบเป็นการส่วนตวัแลว้ คาํ

ช้ีแจงดงักล่าวไม่อาจรับฟังไดเ้น่ืองจากเป็นการดาํเนินการท่ีมิชอบดว้ย ระเบียบฯ ดงักล่าวขา้งตน้ 

จากนั้น คู่กรณีไดส้ั่งการใหน้าํรถยนตโ์ดยสารประจาํทางปรับอากาศท่ีชาํรุดบกพร่องไม่

สมบูรณ์ไปวิง่รับส่งผูโ้ดยสารตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2545 (รถยนตด์งักล่าวคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ

ไดต้รวจรับเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2545 ซ่ึงเป็นเวลานานถึง 4 เดือน นบัแต่ผูใ้หเ้ช่าไดส่้งมอบรถยนต)์ ทาํ

ใหร้ถยนตบ์างคนัไม่สามารถ วิง่รับส่งผูโ้ดยสารไดห้รือมีการหยดุวิง่บ่อยคร้ัง แต่ตอ้งจ่ายค่าจา้ง

บริหารและซ่อมบาํรุงรักษาฯ ตามสัญญา และทาํ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขาดรายไดจ้ากการใช้

ประโยชน์ของรถยนตด์งักล่าว 

การกระทาํของคู่กรณีในฐานะผูบ้งัคบับญัชาเป็นการจงใจฝ่าฝืนระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการใหเ้อกชนกระทาํกิจการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2541 ขอ้  5 

และขอ้ 14 จึงถือเป็นการบริหารการเงินและการคลงัดว้ยความเส่ียงต่อความเสียหายหรือเสียประโยชน์

ท่ีพึงคาดหมายได ้โดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร เป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่รัฐ อนัเป็นความผดิ

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 ขอ้ 52 

ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี 4 

ฉะนั้น อาศยัเหตุดงัไดว้นิิจฉยัมาประกอบอาํนาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 

แห่งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 ประกอบขอ้ 30 

และขอ้ 33 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความผดิวนิยัทางงบประมาณ
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และการคลงั พ.ศ. 2544 ซ่ึงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 301 

วรรคสอง และมาตรา 302 (3) คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินจึงมีคาํวนิิจฉยัช้ีขาดวา่ การกระทาํของ

คู่กรณีเป็นความผดิตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการ

คลงั พ.ศ. 2544ขอ้ 52 ตอ้งรับโทษปรับทางปกครองชั้นท่ี 4 โดย กาํหนดโทษปรับทางปกครองเท่ากบั

เงินเดือน 9เดือนแต่เน่ืองจากคู่กรณีพน้จากสถานะเจา้หนา้ท่ีแลว้ จึงใหช้าํระค่าปรับทางปกครองทั้ง

จาํนวนในคราวเดียวกนัโดยใหน้าํเงินจาํนวนดงักล่าวมาชาํระเป็นค่าปรับทางปกครองท่ีสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดิน หรือสาํนกังานตรวจสอบพิเศษภาค ภายใน 30 วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหรือถือวา่

ไดรั้บหนงัสือเรียกใหช้าํระเงินค่าปรับทางปกครอง18 

จากคาํวนิิจฉยัช้ีขาดความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัของคณะกรรมการตรวจ

เงินแผน่ดินดงักล่าวยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ การตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินและการ

พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดินไดช่้วยธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติ ธรรมโดยเสมอหนา้ไม่วา่ผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิจะมี

ตาํแหน่งใด แมแ้ต่ผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงานอยา่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็ตาม ทั้งน้ี

เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบของทางราชการท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ 

ภายในขอบเขตอาํนาจของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

 

ส่วนทีส่าม : บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

องคก์รตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา 3 วรรคสอง คือ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาลต่าง ๆ กบัองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนตามรัฐธรรมนูญและมีอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนด

ไวใ้นรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ แบ่งเป็นองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญและองคก์รอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ  

ซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นองคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐท่ีไม่ใช่ศาล และต่างก็มีบทบาทหนา้ท่ี

อยา่งสาํคญัในการช่วยเป็นเสาหลกัเพื่อธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมในบา้นเมืองใหบ้งัเกิดผลเป็นรูปธรรม  

ดงันั้น จึงตอ้งมีการตรากฎหมายกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีไวอ้ยา่งชดัเจน   แมใ้นต่างประเทศท่ีเป็นรัฐ

ประชาธิปไตย ก็ไดมี้การจดัตั้งองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระ ( Independent Regulatory Agency) มา

นานแลว้19 โดยองคก์รอิสระจดัเป็นสถาบนัทางการบริหารเพื่อสร้างดุลยภาพระหวา่งการบริหารท่ี มี

ประสิทธิภาพกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซ่ึงโครงสร้างระบบบริหารรูปแบบเดิมมี

ขอ้จาํกดั เน่ืองจากมีการจดัลาํดบัของอาํนาจหนา้ท่ีและการควบคุมบงัคบับญัชาตามลาํดบัชั้น ทาํให้
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เกิดความล่าชา้และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีซ่ึงอาจกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม

และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นองคก์รตาม

รัฐธรรมนูญและหน่วยงานของรัฐ ท่ีมีบทบาทสาํคญัในการเป็นกลไกตรวจสอบเก่ียวกบัความสุจริต

ในการใชจ่้ายเงินภาครัฐ วา่ไดมี้การใชจ่้ายไปโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือถูกตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบั

หรือไม่ ฯลฯ ซ่ึงในหว้งระยะเวลาท่ีผา่นมา ทั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังานการ

ตรวจเงินแผน่ดินไดด้าํเนินบทบาทของตนเองอยา่งเขม้แขง็เพื่อธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมในสังคม

อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  อาจกล่าวไดว้า่บุคลากรของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในแต่ละยคุสมยั

ท่ีผา่นมาต่างก็ไดห้ล่อหลอมจิตวญิญาณในการรู้รักษาเงินแผน่ดิน จนกระทัง่กลายมาเป็นวฒันธรรม

องคก์รท่ีดีของสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินในปัจจุบนั  ทั้งยงัตั้งใจท่ีจะดาํเนินบทบาทในอนัท่ีจะ

ธาํรงไวซ่ึ้งหลกันิติธรรมในการเป็นกลไกตรวจสอบสาํคญัเก่ียวกบัความสุจริตในการใชจ่้ายเงินภาครัฐ

อยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต  

ข้อเสนอแนะ 

ทุกภาคส่วนในสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรร่วมมือกบัองคก์ร

การตรวจเงินแผน่ดินโดยร่วมเป็นองคก์รพนัธมิตร เพื่อท่ีจะร่วมกนัมีบทบาทในการเป็นกลไกตรวจสอบ

ความสุจริตในการใชจ่้ายเงินภาครัฐใหแ้ผข่ยายไปในวงกวา้งมากข้ึน และเพื่อรักษาไวซ่ึ้งหลกันิติธรรม

ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากรัฐใหเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

 

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

1วรเจตน์ ภาคีรัตน์ , 2555, คาํสอนวา่ดว้ยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน, โครงการตาํราและเอกสาร

ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, หนา้ 169  

2Dicey, Albert Venn 1885 Introduction to the Study of the Law of Constitution, London, pp. 187-203 

3วรเจตน์  ภาคีรัตน์, คาํสอนวา่ดว้ยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน, หนา้ 175 

4Fuller, Lon L 1969  The Morality of Law, Revised Edition, New Haven : Yale University Press,  pp. 

46-91อา้งอิงในวรเจตน์  ภาคีรัตน์, คาํสอนวา่ดว้ยรัฐและหลกักฎหมายมหาชน, หนา้ 175-176 

5ดูพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 39 (2) 

6พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนท่ี 115 ก  ลงวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

7 ดูพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 44 วรรคหน่ึง 
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8 หน่วยรับตรวจตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 

หมายถึงหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานหรือกิจการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นลงทุนจากรัฐ 

และหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายกาํหนดใหส้าํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูต้รวจสอบ 

9ดูพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 44 วรรคสอง 

10ดูพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 45 

11ดูพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 46 

12ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 118 ตอนท่ี 67 ก  ลงวนัท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

13ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั 

พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 119 ตอนท่ี 4 ก  ลงวนัท่ี 8 มกราคม พ.ศ.  

2545และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความผดิวนิยัทางงบประมาณ

และการคลงั (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนท่ี 65 ก  

ลงวนัท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 

14รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรุงเทพฯ : สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 

2552, หนา้ 56-57 

15ขอ้ 119 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 

(1) อาคารท่ีมีงบประมาณค่�าก่อสร้างไม�เกิน 10,000,000 บาท ใหจ่้ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อยา่งใด

อยา่งหน่ึงในอตัราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

(2) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สาํหรับในส่วนท่ีเกิน 10,000,000 บาท ให้

จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงานอยา่งใดอย่ �างหน่ึงในอตัราร้อยละ  1.75 ของวงเงินงบประมาณค่า

ก่อสร้างการจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงค่าสาํรวจและ

วเิคราะห์ดินฐานราก 

16ขอ้ 72 คณะกรรมการตรวจการจา้งมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง และเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีผูค้วบคุมงานรายงาน 

โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอียด และขอ้กาํหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ ฯลฯ 

17รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2551, หนา้ 115-116 
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18สรุปยอ่จากคาํวนิิจฉยัช้ีขาดความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงัของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผน่ดิน ท่ี 1/2555  ซ่ึงคาํวา่คู่กรณีตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยวธีิพิจารณา

ความผดิวนิยัทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 หมายถึง ผูถู้กกล่าวหาวา่กระทาํความผดิ

วนิยัทางงบประมาณและการคลงั 
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