
I 

 

หวัขอ้วิทยานิพนธ์  ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการตรวจเงินแผน่ดินโดยรูปแบบ 
    คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
คาํสาํคญั    การตรวจเงินแผน่ดิน / คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 
ช่ือนกัศึกษา   อาณากร ปรางทอง  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย ์ดร. สุเมธ เดียวอิศเรศ 
    รองศาสตราจารย ์สุพล อิงประสาร    
ระดบัการศึกษา   นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
คณะ    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
พ.ศ.    2554 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิทยานิพนธ์น้ีมุ่งศึกษาหลกัแนวคิด ทฤษฎีและหลกักฎหมาย รวมทั้งปัญหาทาง
กฎหมายเก่ียวกบัการตรวจเงินแผ่นดิน โดยรูปแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จากปัญหา
ดงักล่าว พบว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 252 กาํหนดให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการอ่ืนอีกหก
คน ซ่ึงตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2542 กาํหนดให้
โครงสร้างระบบการตรวจเงินแผน่ดินประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินและสาํนกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญดงักล่าวยงัมีปัญหาในดา้นอาํนาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่ียงัขาดความเด็ดขาด โดยจะเป็นเพียงผูช้ี้มูลความผิด 
มิไดมี้อาํนาจในการลงโทษผูก้ระทาํผิด นอกจากน้ียงัมีปัญหาดา้นเง่ือนไขคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะ
ไดรั้บการสรรหาและรับเลือกให้เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงกฎหมายกาํหนดคุณสมบติัไว้
ค่อนขา้งสูงและแคบ ซ่ึงในทางทฤษฎีแล้วเป็นส่ิงท่ีดีแต่ในทางปฏิบัติทาํให้มีผูท่ี้มีคุณสมบัติ
ครบถว้นสมคัรเขา้รับการสรรหาไดค่้อนขา้งน้อย ดงันั้น เพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินของไทยมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัเห็นว่า ควรมีการพฒันาโครงสร้างองคก์รให้ไปสู่รูปแบบศาลตรวจเงิน
แผน่ดิน มีสถานะเป็นศาลอยูใ่นระบบศาลปกครอง ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบและควบคุมดูแลการรับและ
การจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ศาลตรวจเงินแผ่นดินปฏิบติัหน้าท่ีในรูปแบบของศาล
ตรวจสอบเฉพาะ ประกอบดว้ยขา้ราชการตุลาการท่ีมีสถานะเป็นผูพ้ิพากษา โดยกาํหนดการเขา้สู่
ตาํแหน่งของผูพ้ิพากษาใหช้ดัเจน และใหแ้บ่งแยกการทาํงานออกเป็นแผนก แต่ละแผนกจะมีความ
รับผดิชอบแตกต่างกนัออกไป โดยยดึความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นเป็นหลกั ใหมี้กฎหมายสารบญัญติั
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ท่ีจะลงโทษในกรณีท่ีมีผูก้ระทาํความผิดดา้นวินยัทางการเงินและการคลงั ดา้นอาํนาจหนา้ท่ีควรมี
การระบุให้ชัดเจนในเร่ืองของอาํนาจหน้าท่ีขององค์กรศาลตรวจเงินแผ่นดินท่ีเป็นตุลาการเต็ม
รูปแบบ และในการพฒันาสู่รูปแบบศาลตรวจเงินแผน่ดินนั้น ควรมีกฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัอาํนาจ
หน้าท่ีเพิ่มเติมโดยควรระบุเก่ียวกบัอาํนาจหน้าท่ีกรณี เม่ือศาลตรวจเงินแผ่นดินมีคาํพิพากษาให้
เจา้หนา้ท่ีผูใ้ดรับผิดทางวินยั ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดท่ีศาลตรวจ
เงินแผ่นดิน มีมติโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงอีก และเม่ือศาลตรวจเงิน
แผน่ดินมีคาํพิพากษาใหเ้จา้หนา้ท่ีผูใ้ดตอ้งรับผิดทางละเมิด ให้ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณาเรียกให้ผูน้ั้น
ชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามท่ีศาลตรวจเงินแผน่ดินมีคาํพิพากษาโดยไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จริงความรับผดิทางละเมิดข้ึนอีก ในส่วนของการดาํเนินการทางอาญาแก่เจา้หนา้ท่ี
ในกรณีท่ีศาลตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแลว้เห็นว่าเจา้หน้าท่ีมีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริต 
หรือมีการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดย   มิชอบก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพยสิ์นของทางราชการ 
ให้ศาลตรวจเงินแผ่นดินมีอาํนาจส่งเร่ืองไปยงัอยัการสูงสุดเพื่อดาํเนินคดีแก่เจา้หน้าท่ีผูน้ั้น และ
กรณีดาํเนินการดา้นวินยัทางงบประมาณและการคลงั เม่ือศาลตรวจเงินแผน่ดินพิจารณาแลว้เห็นว่า
เจา้หนา้ท่ีกระทาํผิดดา้นวินยัทางงบประมาณและการคลงั และพิพากษาหรือมีคาํสั่งให้ไดรั้บโทษ
ปรับทางปกครอง คดีอุทธรณ์คาํพิพากษาหรือคาํสั่งของศาลตรวจเงินแผน่ดินนั้นให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุด ส่วนช่วงเร่ิมแรกท่ียงัไม่ไดมี้การพฒันารูปแบบของการตรวจเงินแผ่นดินไปสู่
ระบบศาลตรวจเงินแผ่นดินเต็มรูปแบบ โดยยงัคงใช้รูปแบบของการตรวจเงินแผ่นดินด้วย
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินนั้น ในส่วนของคุณสมบติัของคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินควร
กาํหนดให้กวา้งข้ึน เพื่อทาํให้มีผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นมาสมคัรมากข้ึนและกาํหนดระยะเวลาใน
การสรรหาใหเ้พิ่มมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 The objective of this research is aimed to study the concept and the Principle of Law 
including the Problems of Law Relating to the State Audits in Form of the Auditor-General 
Commission. This study, it is found that the Current Thailand Constitution, Section 252, provides 
that the Auditor-General Commission shall consist of one Chairman of the Commission and six 
other Members where the Organic Law has still had a problem on the aspect of the power and 
duty of the Auditor-General Commission which is still laced to enforce efficiently its law. 
Moreover, there are remaining problems on the conditions and qualifications of the persons to be 
nominated and selected to become the State Auditor-General Commission Members which, in 
this master, the Law determined the qualifications somewhat rather than. Therefore, in order to 
make the State audits of Thailand to be more efficient, 
 This study suggested that the organizational structures should be developed in the form 
of the Auditor-General Court, having the legal status of a Court in the Administrative Court 
System to perform duties to monitor the audits and monitor controls over the receipts and 
spending of money of the State Organizations by means of assigning the Auditor-General Court 
to perform duties in the form of the Specific Audit Court consisting of judicial service officials 
who are under the status of the judges by expressly stipulating the requirements in becoming a 
judge and dividing the carrying out of work into Departments and that each Department shauld 
have the responsibility differently by adhering to the know-how as the principle. There shall be a 
substantive law for inflicting the punishments in the case where there is a person committing a 
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disciplinary offence relating to finance and treasury. On the aspect of the power and duty, the 
power and duty of the Auditor-General Court Organization in full form of the judge should be 
expressly specified and that in developing the Organization into the form of the Auditor-General 
Court, there should be a law stipulating the provisions to give Auditor-General Court the 
additional powers and duties to pass the judgments upon any officials to be subject to disciplinary 
actions; to empower the Superiors in making the decisions on disciplinary actions in accordance 
with the charges resolved by the Auditor-General Court without the requirement to appoint a 
Fact-Finding Committee. And once the Auditor-General Court has passed a judgment upon any 
official to be liable for a wrongful act, the respective Superior shall consider the matter in calling 
for such official to make a compensation for the consequences of such wrongful act in accordance 
with the judgment of the Auditor-General Court without the requirement to appoint a Wrongful 
Act Liability Fact-Finding Committee. Where on the part of the proceedings of the criminal 
actions against the official in the case when the Auditor-General Court has already taken into its 
consideration that there is a reasonable ground to believe that such official is under the 
circumstances in a manner likely to be the act of dishonesty or abusing the authority causing 
damage to the official money or property, the Auditor-General Court shall have the power to refer 
the matter to Office of the Attorney-General for proceeding actions against such official and in 
respect of the matter in the case of the disciplinary, budgetary and treasury actions, when the 
Auditor-General Court has already taken the matter into its consideration and is of the opinion 
that the official has committed the disciplinary, budgetary and treasury offence and the judgment 
has passed or the order issued to inflict the administrative punishment upon such official, the case 
on the appeal against such judgment or order of the Auditor-General Court  shall be submitted to 
the Supreme Administrative Court. 
 In addition, during the beginning period when there has not yet been a development on 
the State audits into the Auditor-General Court in full form, the normal form of the State audits 
by such Auditor-General Commission shall still be used where on the part of the qualifications of 
the Auditor-General Commission Members, such qualifications should be more widely prescribed 
in order to make many more persons with full and complete qualifications apply for the jobs and, 
furthermore, more times in the nominations for selections should be fixed. 
 

 

 


