
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไวโดย

คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
“ประธานกรรมการ” หมายความวา  ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
“ผูวาการ” หมายความวา  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวงทบวง 

หรือกรม 
                                      

๑ รก.๒๕๔๒/๑๑๕ก/๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย

รับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) 
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึน 

“ผูรับตรวจ” หมายความวา  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ตรวจสอบ” หมายความวา  การตรวจบัญชี ตรวจการรบั การใชจาย การใชประโยชน 
การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนของหนวยรับตรวจที่ไดมาจากเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ
หรือตางประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  
ท้ังน้ี ไมวาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนดังกลาวจะเปนของหนวยรับตรวจหรือหนวยรับตรวจมี
อํานาจหรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชน  ท้ังน้ี เพื่อใหการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารการเงินของรัฐและเปนมาตรการปองกันการทุจริต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอัน
จําเปนแกการตรวจสอบดังกลาวดวย 

“เจาหนาที่ตรวจสอบ” หมายความวา  ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินซึ่งผูวา
การตรวจเงินแผนดินแตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับ
ตรวจหรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมวด ๑ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

----------- 
 

สวนท่ี ๑ 
การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

-------------- 
 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน

กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณและมีคุณสมบัติในแต
ละประเภท ประเภทละสองคน ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา ซึ่งมีความ
ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานการบญัช ีการสอบบัญชี หรือการ
ตรวจสอบภายใน 

(๓) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลังหรือการ
บริหารธุรกิจ 

(๔) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตรรัฐศาสตร 
หรือศาสตรสาขาอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๕) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของธุรกิจ ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

สําหรับบุคคลตาม (๒) ถึง (๔) ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ดวย 
(๑) เปนผูสอบบัญชีรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรอื 
(๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา หรอื 
(๓) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาสิบป 
 
มาตรา ๗  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา

ทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองในระยะหนึ่งปกอนดํารง

ตําแหนง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๓) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๖) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๗) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๘) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๙) เปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงานของ

รัฐ 
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 
มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน

ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาและ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ เปน
จํานวนสองเทาของแตละประเภทเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยไดรับความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ
นั้น  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติใน
การเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใน
บัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา เปนผู
ไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกในประเภทใดมีจํานวนไมครบสองคน ใหนํารายชื่อของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดในประเภทนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือก
อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีนี ้ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด และมีคะแนน
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ ถาใน
ประเภทเดียวกันมีผูไดรับคะแนนเทากัน อันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินสองคน ใหประธานวุฒิสภาจับ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

สลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือกในกรณีที่บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทใดไมมีผูไดรับเลือกเปน
กรรมการหรือไดรับเลือกเปนกรรมการเพียงคนเดียว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทนั้นตาม (๑) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่ง เปนประธาน
กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ 

 
มาตรา ๙  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวน

ทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหา

กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒) ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบบังคมทูล

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) 
หรอื (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซ่ึงตอง
กระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการสรรหาและ
เลือกกรรมการใหมแทน 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และใหมี

วาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม 
ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมเปนการลวงหนาตามสมควร 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) อายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๙ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓ 
(๗) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา

คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน 
 
มาตรา ๑๒  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ ใหเริ่มดําเนินการตามมาตรา 

๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง ในกรณีนี ้ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภาให
ดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

เทาที่มีอยูมีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการพนจากตําแหนงเพราะเหตุที่
กรรมการนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาท่ีอยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิก
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสามในส่ี

ของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไม

อาจปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิ

เขาประชุม 
การประชุมคณะกรรมการนอกจากท่ีกําหนดไวในมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย การตรวจเงิน

แผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธี
พิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะใหมีการ
แกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินจิฉัย



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเปนองคกรสูงสุด การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และการดําเนินการอืน่ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้ในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ และ
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) ใหคําแนะนําแกฝายบรหิารในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการ
ควบคุมเงินของรัฐ เมื่อไดรับคํารองขอจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการ
ควบคุมการตรวจสอบการบรหิารงบประมาณสําหรับหนวยรับตรวจ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน
เพื่อใหหนวยรับตรวจนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจหนวยใดหนวยหนึ่ง
หรอืหลายหนวยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นวาอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใชจายเงินโดยหนวยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับการตรวจเงิน
แผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนประจํา 

(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(๔) เสนอแนะใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตร ีและเสนอแนะในประการอืน่ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ตลอดจนติดตามการดําเนินการแกไขและการปฏิบัติตามคําแนะนํา 

(๕) กํากับและเปนองคกรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการ
คลังตามบทบญัญัติในสวนท่ี ๒ ของหมวดนี้ 

(๖) เสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูวาการตอวุฒิสภา โดยผาน
ประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐ 

(๗) ใหคําแนะนําแกผูวาการในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้อันไดแก 

(ก) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบ 
(ข) การจัดทํางบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(ค) ใหคําแนะนําในการทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานระหวางปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรฐัมนตรตีามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๘) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดจางและการกําหนดคาจางที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๕๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๙) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑกําหนดคาตรวจสอบบัญชีและคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตาม
มาตรา ๖๐ 

(๑๑) แตงตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา ๒๐ 
(๑๒) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๓) พิจารณาคํารองของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตร ีท่ีขอให

ตรวจสอบหนวยรับตรวจเปนกรณีเฉพาะราย และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยรับตรวจ 
(๑๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผนดินซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
นโยบายการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ 
 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการ

ปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้หรอื
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไมมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ มีอํานาจเสนอขอสังเกตและ
ความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้นตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของ
รัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ รวมท้ังแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอไป 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให

คณะกรรมการมีอํานาจ 
(๑) เรียกผูรับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการดําเนินการของหนวยรับตรวจตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ไดใหไว 
(๒) เรียกหรือติดตอประสานงานกับหัวหนาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงาน

ของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อขอคําชี้แจง รายงาน และขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน

กรรมการและกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

สวนท่ี ๒ 
วินัยทางงบประมาณและการคลัง 

----------- 
 
มาตรา ๑๙  เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและมีวินัย ใหมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังคณะหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการ
แตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๐  มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนแกเจาหนาท่ี
หรือพนักงานของหนวยรับตรวจที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกบัการควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอกําหนดใดท่ีการฝาฝนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตองระบุไว
โดยชัดแจง 

(๒) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเงินตําแหนงใดหรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในเร่ืองใด ๆ ที่จะตองเปนผูที่ตองรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเมื่อมีการฝาฝน
ขอกําหนดดังกลาว จะตองระบุไวโดยชัดแจง 

(๓) อัตราโทษปรบัทางปกครอง 
ในการกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนนั้น ใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ

และการคลังคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของผูกระทําผิดวินัย ความสําคัญของมาตรการ
ควบคุมการเงินของรัฐท่ีมีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผูกระทําผิดวินัยและ
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบดวย กรรมการตรวจ

เงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังและ
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาส่ีคน แตไมเกินเจ็ดคนซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญดานบัญชี ดานการตรวจสอบภายใน ดานการเงินการคลัง 
ดานนิติศาสตร หรือดานการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่คณะกรรมการแตงตั้ง การพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดคานกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตท้ังน้ีตองใหโอกาสแกผูถูก
กลาวหาวาตองรับผิดทางวินัยมีสิทธิชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน
คนหนึ่งมีหนาท่ีในการทําสํานวน รวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแกคณะกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ไดรับคาตอบแทนตามอัตราท่ีคณะกรรมการ
กําหนดในกรณีท่ีกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเปนขาราชการ ใหผูนั้นไดรับคาตอบแทนกึ่ง
หน่ึงของอัตราท่ีกําหนดดังกลาว 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ใหนํามาตรา 

๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

พิจารณา ไดแก 
(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เจาหนาที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผูวาการ 
สําหรับ (๒) ใหเสนอไดเฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่องที่ผูนั้น

ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเทาน้ัน 
 
มาตรา ๒๓  เม่ือคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังไดพิจารณาและมีมติใน

เรื่องใดแลวใหเสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอยาง
นอยตองระบ ุ

(๑) ขอเท็จจริงแหงการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
(๒) เหตุผลของมติ 
(๓) อัตราโทษปรบัทางปกครอง 
(๔) ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการชําระเงินที่เปนโทษปรับทางปกครองตามที่

คณะกรรมการกําหนด ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผลทางกฎหมายเชนเดียวกับคําส่ัง
ลงโทษตัดเงินเดือนท่ีสั่งโดยผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ และวิธีการชําระคาปรับของโทษปรับทาง
ปกครองใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในคําวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการวา
ดวยการนี้ 

เพื่อประโยชนในการปรามผูละเมิดวินัยโดยทั่วไป คณะกรรมการจะนําคําวินิจฉัยลงโทษ
ทางวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยก็ได  ท้ังนี ้ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังไมเปนการตัดอํานาจ

ของผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบการบริหารของหนวยรับตรวจที่จะ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แตโทษดังกลาว จะตองเปนโทษสถานอื่นซึ่งมิใชเปนโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

 
หมวด ๒ 

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
------------- 

 
มาตรา ๒๖  ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบการ

บริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผนดิน 
ใหผูวาการเปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 
มาตรา ๒๗  ใหผูวาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้น

ตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดย
ใหมีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปน
ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได  ท้ังน้ี  ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๘  ผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
(๓) เปนผูสอบบัญชีรับอนญุาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือมีวุฒิการศึกษาใน

ระดับตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญช ีเศรษฐศาสตร นิติศาสตร หรือการบริหารจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนรบัรองวิทยฐานะ และ 

(๔) มีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(ก)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทาซ่ึงมีความ

ชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินหรือดานอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจเงิน
แผนดิน หรอื 

(ข) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวารอง
ศาสตราจารยโดยสอนวิชาการบัญช ีเศรษฐศาสตร หรือนิติศาสตรเปนเวลาไมนอยกวาสิบปหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(ค) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการกรรมการ 
กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของธุรกิจ ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

 
มาตรา ๒๙  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ 
 
มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๒๘ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เพื่อเสนอตอประธานวุฒิสภา 
เม่ือคณะกรรมการไดสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ตองไดรับความยินยอมของบุคคล

นั้นกอนเสนอรายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 
มาตรา ๓๑  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๓๐ แลว ใหเสนอวุฒิสภา

เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในการใหความเห็นชอบผูที่สมควรดํารงตําแหนงผูวาการ ใหวุฒิสภาลงมติโดยตองมี

คะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 
ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบ ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
เมื่อวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบแลว ใหประธานวุฒิสภานําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง และในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบใหคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัตามมาตรา ๒๘ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เสนอวุฒิสภาเพื่อใหความ
เห็นชอบตอไปจนกวาวุฒิสภาจะใหความเห็นชอบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน 

 
มาตรา ๓๒  ผูไดรับเลือกเปนผูวาการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวน

ทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหา

กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาการ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑ ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อ

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเม่ือผูไดรับเลือกไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื 
(๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซ่ึงตอง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ
อิสระภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนผูวาการและใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐ 
และมาตรา ๓๑ ตอไป 

 
มาตรา ๓๓  ผูวาการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และใหมีวาระ

การดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงได
เพียงวาระเดียว 

ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาผูวาการ ซ่ึงไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผูวาการพนจาก

ตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ 
(๖) คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอยาง

รายแรงหรือบกพรองในหนาท่ีอยางรายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
ส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือผูวาการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๓ หรือตําแหนงผูวาการวางลง

เพราะเหตุอื่นตามมาตรา ๓๔ ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่พน
จากตําแหนง โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ถาผูวาการพนจากตําแหนงในระหวางปด
สมัยประชุมรัฐสภา ใหดําเนินการสรรหาและเลือกผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดเปดสมัยประชุม
รัฐสภา 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนอื่น

เทียบเทากรรมการ และใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๗  นอกจากอํานาจหนาท่ีในฐานะผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ แลว ผูวาการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๑) ออกคําสั่งหรือขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) กําหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะตองตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการ
ตรวจสอบและการเสนอรายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ 

(๓) แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
(๔) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตาง ๆ เพื่อชวยการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๕) ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินแกคณะกรรมการ 
(๖) จัดจางและกําหนดคาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชน ในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยตองอยูภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรเพื่อการนี้ และ
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๗) กําหนดคาตรวจสอบบัญช ีคาธรรมเนียมบริการท่ีปรึกษาและคาตอบแทนหรือ
คาตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ
กําหนด 

(๘) รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาในการปฏิบัติราชการของสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินตอคณะกรรมการ 
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

------------ 
 
มาตรา ๓๘  ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 
มาตรา ๓๙  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ

คณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) ตรวจสอบการเงินแผนดิน ดังตอไปน้ี 
(ก) ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและทรัพยสินอื่นของหนวย

รับตรวจ หรือที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม และอาจตรวจสอบการใชจายเงินการใชจายทรัพยสินอื่น



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หรือการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน งานหรือโครงการของหนวยรับตรวจและแสดงความเห็นวาเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคาหรือไม 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรอื (๕) ใหแสดง
ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปดวย 

(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ และงบแสดงฐานะ
การเงินแผนดินประจําปงบประมาณ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมายและตามความเปนจริง
หรือไม 

(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป และแสดงความเห็นวาเปนไปตาม
กฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม 

(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบตอการ
จัดทํางบประมาณ 

(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นของหนวยรับ
ตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม ในกรณี
นี้ใหมีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บคาธรรมเนียม และรายไดอื่นที่หนวยรับตรวจ
จัดเก็บดวย และหนวยรับตรวจตองเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากผูเสียภาษีอากร ผูชําระคาธรรมเนียมหรือเงิน
อื่นใด ใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามที่รองขอดวย และใหถือวาการใหขอมูลดังกลาวเปนการ
กระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงิน
แผนดินใหกระทําไดเฉพาะการตรวจสอบวาการรับจายและการใชเงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพยสินลงทุน
เปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยวิธีการตรวจสอบนั้นใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ีตามมาตรา ๔๘ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางป
ตามมาตรา ๔๙ 

(๔) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตามท่ีปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปหรือรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางป 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  การตรวจสอบการใชจายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคลายกับเงิน

ราชการลับใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  ใหผูวาการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปน

เจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้เจาหนาที่ตรวจสอบตอง

แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

บัตรประจําตัวของเจาหนาที่ตรวจสอบ ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๒  ในการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการและเจาหนาท่ีตรวจสอบ มีอํานาจ

ตรวจสอบเงินและทรพัยสินอืน่ บัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใชจาย และหลักฐานอ่ืนท่ีอยู
ในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) เรียกผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจมาเพื่อสอบสวน หรือสั่งใหผูรับ
ตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจสงมอบบัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หนวยรับ
ตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไวในครอบครอง 

(๒) อายัดเงินและทรพัยสิน บัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

(๓) เรียกบุคคลใด ๆ มาใหการเปนพยานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ หรือใหสงมอบ
บัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับหนวยรับตรวจเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

(๔) มีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือใน
เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด บัญช ีทะเบยีน เอกสาร หรือหลักฐานอืน่ หรืออายัดเงินหรือ
ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานเกี่ยวกับหนวยรับตรวจเทาที่จําเปน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยรับตรวจเปนหนวยงานท่ีมีกฎหมายหามการ
เปดเผยขอมูลหรือหามบุคคลอื่นใดเขาไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แหงใด หากผูวาการไดมีหนังสือแจงผู
ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจแลว ใหการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งเปนการไดรับ
ยกเวนจากกฎหมายดังกลาว 

การเรียกบุคคลมาใหการเปนพยานหรือใหสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นตาม (๓) ใหทําเปนหนังสือและนําไปสงในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา
การของผูรับ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ถ่ินท่ีอยู หรือสถานที่ทําการของผูรับ 

 
มาตรา ๔๓  ใหผูวาการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องที่

คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายใหผูวาการพิจารณาดําเนินการไดเอง และเมื่อผูวาการดําเนินการเปน
ประการใดแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบ และใหนํามาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี

ขอบกพรองเนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตร ีใหคณะกรรมการมี
หนังสือแจงใหหนวยรับตรวจชี้แจงหรือแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือใหดําเนินการตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่หนวยรับตรวจซึ่งเปน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

ผูรับผิดชอบตามควรแกกรณ ีและใหหนวยรับตรวจแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบภายใน
หกสิบวนั เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอบกพรองเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน หรือไมอาจปฏิบัติได หรือหากปฏิบัติแลวจะเสีย
ประโยชนตอราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ๆเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตอไป 

ถาผูรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการแจงตอ
กระทรวงเจาสังกัด หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดแกผูรับตรวจและเจาหนาที่หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบตามควรแกกรณ ี

ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือไมอาจดําเนินการตามมาตรานี้ได ใหคณะกรรมการรายงานตอ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี

ขอบกพรองของหนวยรับตรวจ เนื่องจากไมมีขอกําหนดใหหนวยรับตรวจตองปฏิบัต ิใหคณะกรรมการแจง
ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแต
กรณี ทราบ เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัต ิและเมื่อกระทรวงเจาสังกัดหรือ
ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจดําเนินการไปประการใดแลว ใหแจง
ใหคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลา
รายงานความคืบหนาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามีพฤติการณ

นาเชื่อวาเปนการทุจริตหรือมีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกเงินหรือทรัพยสิน
ของราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี และใหคณะกรรมการแจงผลการ
ตรวจสอบดังกลาวใหผูรับตรวจ หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ หรอื
รับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ดําเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนท่ีราชการ
หรือที่หนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดวย 

การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนนํารายงานการตรวจสอบของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินมาใชเปนหลักในการสอบสวนดวย 

เมื่อพนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ
หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการไปประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ
ทราบภายในทุกเกาสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุม
กํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร ให
คณะกรรมการรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวามีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมีผูกระทํา
การโดยมิชอบ เปนเหตุใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนของหนวยรับตรวจตองเสียหายหรือใหประโยชน
นอยกวาที่ควร สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนดเพื่อรายงานใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ 

 
มาตรา ๔๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอ

ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
รายงานผลการปฏิบัติงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในทุกดานเวนแตใน

เรื่องหรือขอที่ตรวจพบนั้น ผูวาการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นวาควรแกการรักษาไวเปน
ความลับหรือมีกฎหมายหามมิใหเปดเผย 

รายงานดังกลาวเม่ือผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
แลวใหเผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของและตอสาธารณชนได 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ปรากฏวามีความจําเปนหรือเหมาะสมเพื่อใหสภาผูแทนราษฎร 

วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีไดทราบผลการตรวจสอบไดทันเหตุการณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเปนรายงานระหวางปเมื่อ
สิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได แลวใหนํามาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบงัคับโดยอนโุลม 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับรายงานตามมาตรา 

๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ แลว ใหจัดสงรายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมาธิการของสภา
ผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แลวแตกรณี ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการติดตามผลการใช
จายเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 
มาตรา ๕๑  ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) (ก) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

อาจวาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนที่เปนที่ยอมรับแหงวิชาชีพใหดําเนินการตามเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินก็ได 

ใหผูวาการเปนผูกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๕๒  นอกจากอํานาจหนาท่ีในการตรวจเงินแผนดินตามบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรอืประกาศเกี่ยวกับ
การบริหารงานท่ัวไป การบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการดําเนินการของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและขอบเขตหนาท่ี
ของสวนราชการดังกลาว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ การโอน การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือนคาตอบแทน
พิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๔) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

(๕) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย 
(๖) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน 
(๙) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการ หรือการสงเคราะหอื่นของลูกจาง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๕๓  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนของขาราชการสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือน
สามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี  คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคํา
วา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัตริาชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตร”ี ใหหมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 
มาตรา ๕๔  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๕๕  การบรรจบุุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

และการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือเทียบเทา ให
ประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจ ุและนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ใหผูวาการเปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและ
แตงต้ัง 

 
มาตรา ๕๖  การโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดแลว
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ท้ังนี ้จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใดและไดรับเงินเดือน
เทาใด ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่งโอนมา
ตามวรรคหนึ่งในขณะท่ีเปนขาราชการนัน้ เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมา
เปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๕๗  ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดแกบุคคลซึ่งไดรับการบรรจแุละ

แตงตั้งใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
ใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมายวาดวย

บําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
 
มาตรา ๕๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนองบประมาณรายจายตามมติของ

คณะกรรมการตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อพิจารณาจัดสรรเปนเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการ และสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณ ีในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของ
คณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของคณะกรรมการ และสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใหแนบความเห็นของคณะกรรมการรวมไปดวย 

 
มาตรา ๕๙  ในการตรวจสอบการรับจายเงินและทรัพยสิน บัญช ีทะเบียน เอกสารหรือ

หลักฐานอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

นายกรัฐมนตร ีและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรรวมกันแตงตั้งผูตรวจสอบจํานวนหนึ่งและรายงาน
ผลการตรวจสอบใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๓๙ (๒) (ก) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินอาจมีรายไดดังนี้ 
(๑) เงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการตรวจสอบบัญชีหรอืการปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
(๒) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชนอื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรอื (๒) 
รายไดตาม (๑) (๒) และ (๓) ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย

วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหใชจายเงินรายไดดังกลาวเพ่ือประโยชนใน
การพัฒนาการตรวจสอบและเพื่อเปนสิ่งจูงใจและตอบแทนแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามผลงาน
และความสามารถ  ท้ังนี้ เวนแตทรัพยสินที่ผูอุทิศใหไดกําหนดเงื่อนไขไวเปนประการอืน่ 

การใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ใหผูวาการและ

เจาหนาที่ตรวจสอบเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผูวาการ 
และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวน หรือเพื่อ
ประโยชนแกราชการหรือเพิม่ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผูรับตรวจหรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวย

รับตรวจผูใด ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๖๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการหรือเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน

อื่นใดที่ผูวาการหรือเจาหนาที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรยีกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลายซอนเรน เอาไป
เสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

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

มาตรา ๖๖  ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ ใหแลวเสร็จภายในหก
สิบวันนับแตวันที่พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบังคับ 

กําหนดวันดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวางท่ียังไมมีประธานศาลปกครอง

สูงสุด ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ (๑) มีจํานวนสิบสี่คน ประกอบดวยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือ
ใกลเคียงกับอัตราสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มี
อยูในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการสรรหา 

 
มาตรา ๖๘  ใหกรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจกัรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพียงสามป 
 
มาตรา ๖๙  การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ี

สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดกระทํามากอนและหรืออยูในระหวางการดําเนินการของสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดําเนินการตรวจสอบตอไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๗๐  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ใช

บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนีใ้ชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการ
แบงสวนราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

มาตรา ๗๑  ใหบรรดาระเบยีบ ประกาศ หรือคําส่ังของสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ
ของผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดินพ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงใช
บังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี ้ ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีระเบียบ ประกาศ หรอื
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๒  บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด

ท่ีอางถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ใหถือวาบทกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอางถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดินแลวแตกรณี  ท้ังนี ้เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๗๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ ลูกจาง และเงิน

งบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไป
เปนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนและสิทธิ
ประโยชนอื่นรวมทั้งเงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

 
มาตรา ๗๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการ

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ โดยที่มาตรา ๓๑๒ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหการตรวจเงินแผนดินกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ และเปนกลาง และใหการกาํหนดคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม การสรรหาและการเลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดินและ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึง
มาตรา ๓๓๓ บัญญัติใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในการวางนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกําหนดโทษ
ปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกร
สูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนการจัดใหมีสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และ
การดําเนินการอื่น และมาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ตรวจเงินแผนดินใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

พรพิมล/แกไข 
๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
สุกิจ/กองเกียรต ิ จัดทํา 
๑๙ มี.ค ๔๖ 
 


