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พระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
-------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช

โองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ตรวจเงินแผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา 

"พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแต

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 

๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
"คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
"ประธานกรรมการ" หมายความวา  ประธานกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน 
                                                           
๑
 รก.๒๕๔๒/๑๑๕ก/๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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"กรรมการ" หมายความวา  กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
"ผูวาการ" หมายความวา  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
"หนวยรับตรวจ" หมายความวา 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน 

กระทรวงทบวง หรือกรม 
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตาม

กฎหมายอ่ืน 
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสิน

ลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรอื (๕) 
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มี

กฎหมายกําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
"หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา  องคการบริหาร

สวนจังหวัดเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

"ผูรับตรวจ" หมายความวา  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

"ตรวจสอบ" หมายความวา  การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใชจาย 
การใชประโยชน การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชน
ของหนวยรับตรวจท่ีไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน 
เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือตางประเทศอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  ท้ังนี ้ไมวาเงิน 
ทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนดังกลาวจะเปนของหนวยรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ
มีอํานาจหรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชน  ท้ังนี ้เพื่อใหการดังกลาวเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเปนมาตรการปองกัน
การทุจริต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจําเปนแกการตรวจสอบ
ดังกลาวดวย 

"เจาหนาที่ตรวจสอบ" หมายความวา  ขาราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินซึ่งผูวาการตรวจเงินแผนดินแตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
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"ผูตรวจสอบภายใน" หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในของหนวยรับตรวจหรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบ
ภายใน 

 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เม่ือได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
----------- 

 
สวนท่ี ๑ 

การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
-------------- 

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหนึ่ง 

ประกอบดวย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกเกาคน ซ่ึง
พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดย
การเกิด มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณและมีคุณสมบัติในแตละประเภท ประเภทละ
สองคน ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรอื
เทียบเทา ซึ่งมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานการบัญช ีการสอบ
บัญช ีหรือการตรวจสอบภายใน 

(๓) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร 
การเงิน การคลังหรือการบรหิารธุรกิจ 

(๔) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตร 
นิติศาสตรรัฐศาสตร หรือศาสตรสาขาอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๕) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธาน
กรรมการกรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นของ
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ธุรกิจ ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

สําหรับบุคคลตาม (๒) ถึง (๔) ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง
ดังตอไปนี ้ดวย 

(๑) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญช ีหรอื 
(๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรอื

เทียบเทา หรอื 
(๓) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนง

ไมต่ํากวารองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาสิบป 
 
มาตรา ๗  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะ

ตองหามดังตอไปนี้ 
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น 
(๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองในระยะหนึ่ง

ปกอนดํารงตําแหนง 
(๓) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ

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

โทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานของรัฐ 
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
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มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวน

สิบหาคนประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาล
ปกครองสูงสุด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
เลือกกันเองใหเหลือหาคน และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาและจัดทําบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๗ เปนจํานวนสองเทาของแตละประเภทเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยไดรับความ
ยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น  ท้ังนี ้ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ใหตอง
มีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาท่ีมีอยู 

(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผู
ไดรับการเสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซ่ึง
ไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถา
จํานวนผูไดรับเลือกในประเภทใดมีจํานวนไมครบสองคน ใหนํารายชื่อของบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูท้ังหมดในประเภทนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียง
ลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีนี ้ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนมากกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู
ของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ ถาในประเภทเดียวกันมีผูไดรับคะแนน
เทากัน อันเปนเหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินสองคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใด
เปนผูไดรับเลือกในกรณีที่บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทใดไมมีผูไดรับเลือกเปน
กรรมการหรือไดรับเลือกเปนกรรมการเพียงคนเดียว ใหคณะกรรมการสรรหา
ดําเนินการสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทนั้นตาม (๑) เพื่อเสนอ
วุฒิสภาลงมติเลือกใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคน
หน่ึง เปนประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
มาตรา ๙  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
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(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ 
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานของรัฐ 

(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนิน
ธุรกิจ โดยมุงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะกรรมการ 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒) ประธานวุฒิสภาจะนําความ
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเม่ือผูไดรับเลือกได
ลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวา
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการ
สรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและ

เปนกลาง และใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่

เพ่ือใหไดมาซ่ึงกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาท่ีเม่ือส้ินสุดวาระ
ของกรรมการชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมเปนการลวงหนา
ตามสมควร 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ 

กรรมการพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) อายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๗ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๙ 
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓ 
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(๗) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่
ตอไปได และใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู เวนแตมี
กรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ ใหเริ่ม

ดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง ในกรณีนี ้ให
คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพน
จากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุม
ของรัฐสภาใหดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของ
รัฐสภา 

 
มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติให
กรรมการพนจากตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอยาง
รายแรงหรือบกพรองตอหนาท่ีอยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไม

มาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย 
กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 

การประชุมคณะกรรมการนอกจากท่ีกําหนดไวในมาตรานี้ ใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย 
การตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 
การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การให
คําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดิน การกาํหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารง
ตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และการดําเนินการอืน่ตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) ใหคําแนะนําแกฝายบริหารในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรอื
ขอบังคับเกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ เม่ือไดรับคํารองขอจากคณะรัฐมนตร ี
นายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

(๓) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการ
เกี่ยวกับระบบ และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสําหรับหนวยรับ
ตรวจ ดังตอไปนี้ 

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหนาที่ของผู
ตรวจสอบภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจ
หนวยใดหนวยหนึ่งหรือหลายหนวยปฏิบัต ิในกรณีที่เห็นวาอาจเกิดความเสียหาย
เกี่ยวกับการใชจายเงินโดยหนวยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจดัทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับ
การตรวจเงินแผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปน
ประจํา 

(ง) มาตรการอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(๔) เสนอแนะใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติให

ถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตร ีและเสนอแนะใน
ประการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนติดตามการดําเนินการแกไขและ
การปฏิบัติตามคําแนะนํา 

(๕) กํากับและเปนองคกรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทาง
งบประมาณและการคลังตามบทบัญญัติในสวนที่ ๒ ของหมวดนี้ 
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(๖) เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูวาการตอ
วุฒิสภา โดยผานประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐ 

(๗) ใหคําแนะนําแกผูวาการในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ อันไดแก 

(ก) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบ 
(ข) การจัดทํางบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(ค) ใหคําแนะนําในการทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและ

รายงานผลการปฏิบัติงานระหวางปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อเสนอตอ
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๘) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดจางและการ
กําหนดคาจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๕๑ 

(๙) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑกําหนดคาตรวจสอบบัญชีและ
คาธรรมเนียมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินรายไดของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๖๐ 

(๑๑) แตงตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา 
๒๐ 

(๑๒) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๑๓) พิจารณาคํารองของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรอื
คณะรัฐมนตร ีท่ีขอใหตรวจสอบหนวยรับตรวจเปนกรณีเฉพาะราย และกําหนด
หลักเกณฑการคัดเลือกหนวยรับตรวจ 

(๑๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผนดินซ่ึงกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

นโยบายการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อ
ทราบ 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีปรากฏวาหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอย

ปละละเลยในการปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไม
มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ มีอํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ัง
พฤติการณของหนวยรับตรวจนั้นตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๐ -

ของรัฐสภาท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที ่รวมทั้งแจงไปยัง
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพื่อประกอบการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญนี้ใหคณะกรรมการมีอํานาจ 
(๑) เรียกผูรับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการดําเนินการของหนวย

รับตรวจตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีไดใหไว 
(๒) เรียกหรือติดตอประสานงานกับหัวหนาของสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อขอคําชี้แจง รายงาน และ
ขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทน

อื่นของประธานกรรมการและกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

สวนท่ี ๒ 
วินัยทางงบประมาณและการคลัง 

----------- 
 
มาตรา ๑๙  เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดิน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย ใหมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ
คลังคณะหน่ึง ซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๐  มีอํานาจหนาท่ีพิจารณา
และกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนแกเจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยรับ
ตรวจที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหนึ่ง อยางนอย
ตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 

(๑) ขอกําหนดใดท่ีการฝาฝนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและ
การคลังตองระบุไวโดยชัดแจง 

(๒) เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเงินตําแหนงใดหรือเจาหนาที่ที่มี
หนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในเรือ่งใด ๆ ท่ีจะตองเปนผูท่ีตองรับผิดทางวินัยทาง
งบประมาณและการคลังเม่ือมีการฝาฝนขอกําหนดดังกลาว จะตองระบุไวโดยชัดแจง 

(๓) อัตราโทษปรบัทางปกครอง 
ในการกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนนั้น ใหคณะกรรมการ

วินัยทางงบประมาณและการคลังคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๑ -

ผูกระทําผิดวินัย ความสําคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐท่ีมีการละเมิด ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผูกระทําผิดวินัยและหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่น
ที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ประกอบดวย กรรมการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหเปน
ประธานกรรมการวนิัยทางงบประมาณและการคลังและกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลังผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาสี่คน แตไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการ
แตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญดานบัญชี ดานการตรวจสอบภายใน ดานการเงินการ
คลัง ดานนิติศาสตร หรือดานการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละสองปนับแตวันที่คณะกรรมการแตงตั้ง การพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่น ให
เปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การ
คัดคานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตทั้งนี้ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาวาตองรับผิด
ทางวินัยมีสิทธิช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา และตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวน
คนหนึ่งมีหนาท่ีในการทําสํานวน รวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ไดรับคาตอบแทนตาม
อัตราท่ีคณะกรรมการกําหนดในกรณีท่ีกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเปน
ขาราชการ ใหผูนั้นไดรับคาตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดดังกลาว 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ

การคลัง ใหนํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ

และการคลังพิจารณา ไดแก 
(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เจาหนาที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผูวาการ 
สําหรับ (๒) ใหเสนอไดเฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบที่ความผิดนั้น

ปรากฏในเรื่องที่ผูนั้นไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเทานั้น 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๒ -

มาตรา ๒๓  เม่ือคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได
พิจารณาและมีมติในเรื่องใดแลวใหเสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยตอไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอยางนอยตองระบ ุ

(๑) ขอเท็จจริงแหงการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง 

(๒) เหตุผลของมติ 
(๓) อัตราโทษปรบัทางปกครอง 
(๔) ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชนในการชําระเงินที่เปนโทษปรับทาง

ปกครองตามที่คณะกรรมการกําหนด ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมี
ผลทางกฎหมายเชนเดียวกับคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนท่ีส่ังโดยผูบังคับบัญชาของหนวย
รับตรวจ และวิธีการชําระคาปรับของโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามเงื่อนไขและ
หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในคําวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการวาดวยการนี ้

เพื่อประโยชนในการปรามผูละเมิดวินัยโดยทั่วไป คณะกรรมการจะ
นําคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ดวยก็ได  ท้ังนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ไมเปนการตัดอํานาจของผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เปน
ผูรับผิดชอบการบริหารของหนวยรับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุ
เดียวกันนี้อีก แตโทษดังกลาว จะตองเปนโทษสถานอื่นซึ่งมิใชเปนโทษตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน 

 
หมวด ๒ 

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
------------- 

 
มาตรา ๒๖  ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบการบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผนดิน 
ใหผูวาการเปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๓ -

มาตรา ๒๗  ใหผูวาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
ลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยใหมีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติราชการ 

ในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อการนี้ผูวา
การจะมอบอํานาจใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติราชการเฉพาะ
อยางแทนก็ได  ท้ังน้ี  ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๘  ผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
(๓) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญช ีหรอื

มีวุฒิการศึกษาในระดับตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร 
นิติศาสตร หรือการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือจาก
สถาบันการศึกษาในตางประเทศที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ และ 

(๔) มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(ก)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรอื

เทียบเทาซึ่งมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินหรือดานอื่นท่ี
เปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน หรอื 

(ข) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวารองศาสตราจารยโดยสอนวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร หรือนิติศาสตรเปน
เวลาไมนอยกวาสิบปหรือ 

(ค) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธาน
กรรมการกรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นของ
ธุรกิจ ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยตองดํารง
ตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

 
มาตรา ๒๙  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๗ 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๑๔ -

มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ
บุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เพื่อ
เสนอตอประธานวุฒิสภา 

เม่ือคณะกรรมการไดสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ตองไดรับ
ความยินยอมของบุคคลนั้นกอนเสนอรายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๓๑  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๓๐ 

แลว ใหเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในการใหความเห็นชอบผูที่สมควรดํารงตําแหนงผูวาการ ใหวุฒิสภา

ลงมติโดยตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาท่ีมี
อยูของวุฒิสภา 

ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบ ใหกระทําโดยวิธี
ลงคะแนนลับ 

เมื่อวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบแลว ใหประธานวุฒิสภานําความขึ้น
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และในกรณีที่วุฒิสภาไมให
ความเห็นชอบใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เสนอวุฒิสภาเพื่อใหความเห็นชอบตอไปจนกวา
วุฒิสภาจะใหความเห็นชอบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้ง
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

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

หรือราชการสวนทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของ
หนวยงานของรัฐ 

(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนิน
ธุรกิจ โดยมุงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูวาการ 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑ ประธานวุฒิสภาจะนําความ
ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเม่ือผูไดรับเลือกได
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ลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒) หรอื (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวา
ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนผูวาการและใหดําเนินการ
ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ตอไป 

 
มาตรา ๓๓  ผูวาการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปน

กลาง และใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
ผูวาการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ 

ผูวาการพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 

๒๙ 
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ 
(๖) คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทใหออกเพราะมีความประพฤติ

เสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองในหนาที่อยางรายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือผูวาการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๓ หรอื

ตําแหนงผูวาการวางลงเพราะเหตุอื่นตามมาตรา ๓๔ ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
ผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง โดยใหดําเนินการตามมาตรา 
๓๐ และมาตรา ๓๑ ถาผูวาการพนจากตําแหนงในระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา ให
ดําเนินการสรรหาและเลือกผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดเปดสมัยประชุม
รัฐสภา 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและ

ประโยชนตอบแทนอื่นเทียบเทากรรมการ และใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาล
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รัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๗  นอกจากอํานาจหนาท่ีในฐานะผูบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ แลว ผูวาการมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ออกคําสั่งหรือขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๒) กําหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะตองตรวจสอบ วิธีการ 
ขอบเขต แนวการตรวจสอบและการเสนอรายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตรวจสอบ 

(๓) แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
(๔) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตาง 

ๆ เพื่อชวยการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๕) ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน

แกคณะกรรมการ 
(๖) จัดจางและกําหนดคาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงาน

เอกชน ในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยตองอยูภายในวงเงิน
ท่ีไดรับการจัดสรรเพื่อการนี้ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๗) กําหนดคาตรวจสอบบัญช ีคาธรรมเนียมบริการท่ีปรึกษาและ
คาตอบแทนหรือคาตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๘) รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง 

(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอคณะกรรมการ 

(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

------------ 
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มาตรา ๓๘  ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการท่ี
เปนหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน 

 
มาตรา ๓๙  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

ราชการทั่วไปของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) ตรวจสอบการเงินแผนดิน ดังตอไปนี้ 
(ก) ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและ

ทรัพยสินอื่นของหนวยรับตรวจ หรือที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
หรือไม และอาจตรวจสอบการใชจายเงินการใชจายทรัพยสินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจาง
ตามแผนงาน งานหรือโครงการของหนวยรับตรวจและแสดงความเห็นวาเปนไปตาม
วัตถุประสงค เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคาหรือไม 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรอื (๕) 
ใหแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปดวย 

(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรบัจายเงินประจําปงบประมาณ 
และงบแสดงฐานะการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ และแสดงความเห็นวาเปนไป
ตามกฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม 

(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป และแสดงความเห็นวา
เปนไปตามกฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม 

(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการท่ีจะมี
ผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณ 

(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายได
อื่นของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม ในกรณีนี้ใหมีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร 
การจัดเก็บคาธรรมเนียม และรายไดอื่นที่หนวยรับตรวจจัดเก็บดวย และหนวยรับ
ตรวจตองเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากผูเสียภาษีอากร ผูชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด 
ใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามที่รองขอดวย และใหถือวาการใหขอมูล
ดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๖) การ
ตรวจสอบการเงินแผนดินใหกระทําไดเฉพาะการตรวจสอบวาการรบัจายและการใช
เงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือไม โดยวิธีการตรวจสอบนั้นใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ีตามมาตรา ๔๘ 
และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางปตามมาตรา ๔๙ 

(๔) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามท่ีปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานระหวางป 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  การตรวจสอบการใชจายเงินราชการลับหรือเงินที่มี

ลักษณะคลายกับเงินราชการลับใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  ใหผูวาการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินเปนเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
เจาหนาที่ตรวจสอบตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของเจาหนาที่ตรวจสอบ ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๒  ในการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการและเจาหนาท่ี

ตรวจสอบ มีอํานาจตรวจสอบเงินและทรัพยสินอื่น บัญช ีทะเบียน เอกสาร หรอื
หลักฐานในการใชจาย และหลักฐานอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑) เรียกผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจมาเพื่อสอบสวน 
หรือสั่งใหผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร 
หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หนวยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไวในครอบครอง 

(๒) อายัดเงินและทรพัยสิน บัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น
ที่มีอยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

(๓) เรียกบุคคลใด ๆ มาใหการเปนพยานเพื่อประโยชนในการ
ตรวจสอบ หรือใหสงมอบบัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
สันนิษฐานวาเกี่ยวกับหนวยรับตรวจเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) มีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด บัญช ีทะเบียน 
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เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐาน
เกี่ยวกับหนวยรับตรวจเทาที่จําเปน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยรับตรวจเปนหนวยงานท่ีมี
กฎหมายหามการเปดเผยขอมูลหรือหามบุคคลอื่นใดเขาไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่
แหงใด หากผูวาการไดมีหนังสือแจงผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
แลว ใหการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งเปนการไดรับยกเวนจากกฎหมายดังกลาว 

การเรียกบุคคลมาใหการเปนพยานหรือใหสงมอบบัญชี ทะเบียน 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นตาม (๓) ใหทําเปนหนังสือและนําไปสงในระหวางพระ
อาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของผูรับ หรอืสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ณ ถ่ินท่ีอยู หรือสถานที่ทําการของผูรับ 

 
มาตรา ๔๓  ใหผูวาการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ 

เวนแตเปนเรื่องที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายใหผูวาการพิจารณาดําเนินการ
ไดเอง และเมื่อผูวาการดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการ
ทราบ และใหนํามาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลว

ปรากฏวามีขอบกพรองเนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตร ีใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหหนวยรับตรวจชี้แจงหรือแกไข
ขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือใหดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่หนวยรับตรวจซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบตามควรแกกรณ ีและใหหนวยรับตรวจแจงผลการดําเนินการให
คณะกรรมการทราบภายในหกสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอบกพรองเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน หรือไม
อาจปฏิบัติได หรือหากปฏิบัติแลวจะเสียประโยชนตอราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอ
ผูมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องนั้น ๆเพื่อพิจารณาดําเนินการปรบัปรุงแกไขตอไป 

ถาผูรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ให
คณะกรรมการแจงตอกระทรวงเจาสังกัด หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือหนวยรับ
ตรวจกําหนดแกผูรับตรวจและเจาหนาที่หนวยรับตรวจผูรับผิดชอบตามควรแกกรณ ี

ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือไมอาจดําเนินการตามมาตรานี้ได ให
คณะกรรมการรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ี
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มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลว
ปรากฏวามีขอบกพรองของหนวยรับตรวจ เนื่องจากไมมีขอกําหนดใหหนวยรับตรวจ
ตองปฏิบัติ ใหคณะกรรมการแจงใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผู
ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณ ีทราบ เพื่อกําหนด
มาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัต ิและเมื่อกระทรวงเจาสังกัดหรือ
ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจดําเนินการไป
ประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กําหนด โดยคณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลารายงานความคืบหนาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลว

ปรากฏวามีพฤติการณนาเชื่อวาเปนการทุจริตหรือมีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 
กอใหเกิดความเสียหายแกเงินหรือทรัพยสินของราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอ
พนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี และใหคณะกรรมการแจงผลการตรวจสอบดังกลาว
ใหผูรับตรวจ หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ หรอื
รับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ดําเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
แบบแผนที่ราชการหรือที่หนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดวย 

การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนนํารายงานการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชเปนหลักในการสอบสวนดวย 

เมื่อพนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา 
หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการไป
ประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการทราบภายในทุกเกาสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด 
ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไมดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร ใหคณะกรรมการรายงานตอสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวามีความเสียหาย

เกิดขึ้น เพราะมีผูกระทําการโดยมิชอบ เปนเหตุใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนของ
หนวยรับตรวจตองเสียหายหรือใหประโยชนนอยกวาที่ควร สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินมีอํานาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนดเพื่อรายงานใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีทราบ 

 
มาตรา ๔๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
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รายงานผลการปฏิบัติงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญใน
ทุกดานเวนแตในเรื่องหรือขอที่ตรวจพบนั้น ผูวาการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการ
เห็นวาควรแกการรักษาไวเปนความลับหรือมีกฎหมายหามมิใหเปดเผย 

รายงานดังกลาวเม่ือผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีแลวใหเผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของและตอสาธารณชนได 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ปรากฏวามีความจําเปนหรือเหมาะสมเพื่อให

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีไดทราบผลการตรวจสอบไดทัน
เหตุการณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา  และคณะรัฐมนตรีเปนรายงานระหวางปเมื่อสิ้นสุดงาน
ตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได แลวใหนํามาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับ

รายงานตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ แลว ใหจัดสงรายงานดังกลาวไป
ยังคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แลวแต
กรณี ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 
มาตรา ๕๑  ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) (ก) สํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินอาจวาจางที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชนที่เปนที่ยอมรับ
แหงวิชาชีพใหดําเนินการตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด  โดยอยูภายใตการ
ควบคุมกํากับดูแลของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินก็ได 

ใหผูวาการเปนผูกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๕๒  นอกจากอํานาจหนาท่ีในการตรวจเงินแผนดินตาม

บทบัญญัติในพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
ออกระเบียบหรือประกาศเกีย่วกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และขอบเขตหนาที่ของสวนราชการดังกลาว 
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(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ การโอน การยาย การเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนคาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การ
สั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกข
และการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๔) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 

(๕) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแต
จะมอบหมาย 

(๖) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน 

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 

(๘) การรักษาทะเบียนประวติัและควบคุมการเกษียณอายุของ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๙) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจางสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการ 
หรือการสงเคราะหอื่นของลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลง
นาม และเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๕๓  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนของ

ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพล
เรือนในสวนที่เกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี ้ คําวา 
"ก.พ." ใหหมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคําวา "สวนราชการที่มีฐานะ
เปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตร"ี ใหหมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 
มาตรา ๕๔  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการให

ไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมาย
วาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๕๕  การบรรจบุุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ัง
บรรจุและแตงตั้ง 

(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูวาการตรวจเงิน
แผนดินหรือเทียบเทา ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจ ุและนําความกราบ
บังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงต้ัง 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ใหผูวาการเปนผูมี
อํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้ง 

 
มาตรา ๕๖  การโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปน

ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมี
อํานาจส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
ท้ังน้ี จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใดและไดรับเงินเดือนเทาใด ใหคณะกรรมการ
เปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลา
ทํางานของผูซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการมาเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๕๗  ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดแกบุคคล

ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

ใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนขาราชการตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญ
ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
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มาตรา ๕๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนองบประมาณ
รายจายตามมติของคณะกรรมการตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อพิจารณาจัดสรรเปนเงิน
อุดหนุนแกคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรางพระราชบัญญตัิ
งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ
ของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรายงานการเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใหแนบความเห็นของคณะกรรมการรวมไปดวย 

 
มาตรา ๕๙  ในการตรวจสอบการรับจายเงินและทรัพยสิน บัญช ี

ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตร ีและผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร
รวมกันแตงตั้งผูตรวจสอบจํานวนหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบใหสภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

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

 
มาตรา ๖๐  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินอาจมีรายไดดังนี้ 
(๑) เงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติ

หนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
(๒) ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชนอื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) 

หรอื (๒) 
รายไดตาม (๑) (๒) และ (๓) ไมเปนรายไดท่ีตองนําสง

กระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ และใหใชจายเงินรายไดดังกลาวเพื่อประโยชนในการพัฒนาการตรวจสอบ
และเพื่อเปนสิ่งจูงใจและตอบแทนแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตามผลงานและ
ความสามารถ  ท้ังนี้ เวนแตทรัพยสินที่ผูอุทิศใหไดกําหนดเงื่อนไขไวเปนประการอื่น 

การใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้ใหผูวาการและเจาหนาที่ตรวจสอบเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
มาตรา ๖๒  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลท่ีไดมา

เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้โดยมิไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการหรือผูวาการ และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการ
หรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวน หรือเพื่อประโยชนแกราชการหรือเพิม่
ประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผูรับตรวจหรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับหรือ

รับผิดชอบของหนวยรับตรวจผูใด ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ 
หรือมาตรา ๔๖ ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัย 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 

๑๗ หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการหรือเจาหนาที่
ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญช ีทะเบียน 

เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผูวาการหรือเจาหนาที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให
สง ทําใหเสียหาย ทําลายซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

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

มาตรา ๖๖  ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ 
ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 
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กําหนดวันดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของ
รัฐสภา 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมี

ประธานศาลปกครองสูงสุด ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ (๑) มี
จํานวนสิบสี่คน ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา อธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน 
และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือ
ใกลเคียงกับอัตราสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุม
พรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปน
กรรมการสรรหา 

 
มาตรา ๖๘  ใหกรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพียงสามป 
 
มาตรา ๖๙  การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดกระทํามากอนและหรืออยูในระหวางการ
ดําเนินการของสํานักงานตรวจเงินแผนดินอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
และใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดําเนินการตรวจสอบตอไปตามพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๗๐  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช
บังคับ ใหใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๗๑  ใหบรรดาระเบยีบ ประกาศ หรือคําส่ังของสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินหรือของผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญตัิ
การตรวจเงินแผนดินพ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีระเบียบ ประกาศ หรอื
คําส่ังของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการ
ตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใชบังคับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๗ -

 
มาตรา ๗๒  บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรอื

มติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูอํานวยการสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน ใหถือวาบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นอางถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดินแลวแตกรณี  ท้ังนี้ เทาท่ีไมขัดหรือแยงตอ
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

 
มาตรา ๗๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ 

ลูกจาง และเงินงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเปนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงและ
ไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนอื่นรวมทั้งเงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

 
มาตรา ๗๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตาม

พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงิน
แผนดินตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ แตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

- ๒๘ -

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้คือ 
โดยที่มาตรา ๓๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหการตรวจเงิน
แผนดินกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปน
อิสระ และเปนกลาง และใหการกาํหนดคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและ
การเลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจ
เงินแผนดิน รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจ
เงินแผนดินและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนไปตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงมาตรา ๓๓๓ บัญญัติใหกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินในการวางนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและ
งบประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนการจัดใหมีสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอืน่ และมาตรา ๓๒๙ บัญญัติให
ดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินใหแลวเสร็จ
ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

พรพิมล/แกไข 
๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
สุกิจ/กองเกียรต ิ จัดทํา 

๑๙ มี.ค ๔๖ 
 


