
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
“กรรมการ”  หมายความวา กรรมการตรวจเงินแผนดิน 
“ผูวาการ”  หมายความวา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
“หนวยรับตรวจ”  หมายความวา 
(๑)  กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปน 

กระทรวง ทบวง หรือกรม 
(๒)  หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(๓)  หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๕ ก/หนา ๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕)  หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๖)  หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุน

จากหนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
(๗)  หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมาย

กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน”  หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผู รับตรวจ”  หมายความวา หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ตรวจสอบ”  หมายความวา การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใชจาย การใช
ประโยชน การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนของหนวยรับ
ตรวจที่ไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงิน
ชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือตางประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือ
ตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ ทั้งนี้ ไมวาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนดังกลาวจะ
เปนของหนวยรับตรวจหรือหนวยรับตรวจมีอํานาจหรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชน  ทั้งนี้ 
เพ่ือใหการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐและเปนมาตรการ
ปองกันการทุจริต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจําเปนแกการตรวจสอบดังกลาว
ดวย 

“เจาหนาที่ตรวจสอบ”  หมายความวา ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ซึ่งผูวาการตรวจเงินแผนดินแตงตั้งข้ึนตามมาตรา ๔๑ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

“ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของ
หนวยรับตรวจหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

 
มาตรา ๕  ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
สวนที่ ๑ 

การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๖  ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน

กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตาม
คําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
และมีคุณสมบัติในแตละประเภท ประเภทละสองคน ดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา 
ซึ่งมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน 

(๒)  เปนผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานการบัญชี การสอบบัญชี หรือ
การตรวจสอบภายใน 

(๓)  เปนผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การ
คลังหรือการบริหารธุรกิจ 

(๔)  เปนผูที่มีความชํานาญและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร
รัฐศาสตร หรือศาสตรสาขาอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๕)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของธุรกิจ ซึ่งเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวา
สิบป 

สําหรับบุคคลตาม (๒) ถึง (๔) ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
ดวย 

(๑)  เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือ 
(๒)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา 

หรือ 
(๓)  เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

รองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาสิบป 
 
มาตรา ๗  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี ้
(๑)  เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิก

สภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน 
(๒)  เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองในระยะหนึ่งปกอน

ดํารงตําแหนง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ

(๔)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๕)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖)  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๗)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๘)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๙)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๑๐)  เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ 
(๑๒)  เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ
(๑๓)  เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 
 
มาตรา ๘  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑)  ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน

ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดี
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรค
การเมืองทุกพรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวน
ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน และใหคณะกรรมการสรรหามี
หนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไมมีลักษณะ
ตองหามตามมาตรา ๗ เปนจํานวนสองเทาของแตละประเภทเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยไดรับ
ความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ใหตองมีการ
เลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู 

(๒)  ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการ
เสนอชื่อในบัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อใน
แตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่
มีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกในประเภทใดมีจํานวน
ไมครบสองคน ใหนํารายชื่อของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดในประเภทนั้นมาให
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีนี้ ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละ
ประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ ถาในประเภทเดียวกันมีผูไดรับคะแนนเทากัน อันเปน
เหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินสองคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทใดไมมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการหรือไดรับเลือกเปน
กรรมการเพียงคนเดียว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิในประเภทนั้นตาม (๑) เพ่ือเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหมอีกครั้งหนึ่ง 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่ง เปน
ประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการ 

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

สวนทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ 
(๓)  ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ โดย

มุงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔)  ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ

กรรมการ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒) ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบ

บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจากการเปน
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แต
ถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนดใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับ
เลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน 

 
มาตรา ๑๐  กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และ

ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่ 

เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อส้ินสุดวาระของกรรมการ
ชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมเปนการลวงหนาตามสมควร 

 
มาตรา ๑๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

ใหถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน 
 
มาตรา ๑๒  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ ใหเร่ิมดําเนินการตาม

มาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทํา
บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภาให
ดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในส่ีของจํานวนสมาชิก

ทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการพนจาก
ตําแหนงเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่
อยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้น

ไมมีสิทธิเขาประชุม 
การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่กําหนดไวในมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๑๕  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการวางนโยบาย การตรวจ

เงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดโทษปรับทาง
ปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกร
สูงสุด การพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และการดําเนินการอื่น
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑)  ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ 
และเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน 

(๒)  ใหคําแนะนําแกฝายบริหารในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
เก่ียวกับการควบคุมเงินของรัฐ เมื่อไดรับคํารองขอจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร 

(๓)  ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ 
และการควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสําหรับหนวยรับตรวจ ดังตอไปนี ้

(ก)  มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข)  มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจหนวยใด
หนวยหนึ่งหรือหลายหนวยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นวาอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใชจายเงิน
โดยหนวยรับตรวจ 

(ค)  มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับการตรวจ
เงินแผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนประจํา 

(ง)  มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(๔)  เสนอแนะใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะในประการอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนติดตามการดําเนินการแกไขและการปฏิบัติตามคําแนะนํา 

(๕)  กํากับและเปนองคกรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณ
และการคลังตามบทบัญญัติในสวนที่ ๒ ของหมวดนี้ 

(๖)  เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูวาการตอวุฒิสภา โดย
ผานประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐ 

(๗)  ใหคําแนะนําแกผูวาการในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ อันไดแก 

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

ปฏิบัติงานระหวางปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘)  ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดจางและการกําหนดคาจางที่
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตาม
มาตรา ๕๑ 

(๙)  ออกระเบียบกํ าหนดหลัก เกณฑ กํ าหนดค าตรวจสอบบัญชีและ
คาธรรมเนียมตางๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๑๐)  วางระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตามมาตรา ๖๐ 

(๑๑)  แตงตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา ๒๐ 
(๑๒)  แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๓)  พิจารณาคํารองของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ที่

ขอใหตรวจสอบหนวยรับตรวจเปนกรณีเฉพาะราย และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยรับ
ตรวจ 

(๑๔)  ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตามอํานาจหนาที่ที่เก่ียวกับการตรวจ
เงินแผนดินซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

นโยบายการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ 
 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยใน

การปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไมมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ มี
อํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้นตอประธานรัฐสภา 
เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาท่ีเก่ียวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
รวมทั้งแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพ่ือ
ประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให

คณะกรรมการมีอํานาจ 
(๑)  เรียกผูรับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการดําเนินการของหนวยรับตรวจ

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ไดใหไว 
(๒)  เรียกหรือติดตอประสานงานกับหัวหนาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือขอคํา ช้ีแจง รายงาน และขอมูลตางๆ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของ

ประธานกรรมการและกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

สวนที่ ๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วินัยทางงบประมาณและการคลัง 
   

 
มาตรา ๑๙  เพ่ือใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพและมีวินัย ใหมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังคณะหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการแตงตั้งข้ึนตามมาตรา ๒๐ มีอํานาจหนาที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทาง
ปกครองเบื้องตนแกเจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยรับตรวจที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมี
สาระสําคัญดังตอไปนี ้

(๑)  ขอกําหนดใดที่การฝาฝนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตอง
ระบุไวโดยชัดแจง 

(๒)  เจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของกับการเงินตําแหนงใดหรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่
รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องใดๆ ที่จะตองเปนผูที่ตองรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
เมื่อมีการฝาฝนขอกําหนดดังกลาว จะตองระบุไวโดยชัดแจง 

(๓)  อัตราโทษปรับทางปกครอง 
ในการกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนนั้น ใหคณะกรรมการวินัยทาง

งบประมาณและการคลังคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของผูกระทําผิดวินัย 
ความสําคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ 
เจตนาของผูกระทําผิดวินัยและหลักเกณฑหรือเง่ือนไขอื่นที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๐  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบดวย 

กรรมการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลังและกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอย
กวาส่ีคน แตไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญดานบัญชี ดานการ
ตรวจสอบภายใน ดานการเงินการคลัง ดานนิติศาสตร หรือดานการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
นับแตวันที่คณะกรรมการแตงตั้ ง การพนจากตําแหนงเพราะเหตุ อ่ืน ให เปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดคาน
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง และเร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
แตทั้งนี้ตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาวาตองรับผิดทางวินัยมีสิทธิช้ีแจงและนําสืบแกขอกลาวหา 
และตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสํานวนคนหนึ่งมีหนาที่ในการทําสํานวน รวบรวมขอเท็จจริงและ
เสนอความเห็นโดยอิสระแกคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่
คณะกรรมการกําหนดในกรณีที่กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเปนขาราชการ ใหผูนั้น
ไดรับคาตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดดังกลาว 

 
มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ให

นํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๒  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ

คลังพิจารณา ไดแก 
(๑)  ประธานกรรมการ 
(๒)  เจาหนาที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผูวาการ 
สําหรับ (๒) ใหเสนอไดเฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่อง

ที่ผูนั้นไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเทานั้น 
 
มาตรา ๒๓  เมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังไดพิจารณาและ

มีมติในเรื่องใดแลวใหเสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป โดยเรื่อง
ที่เสนอนั้นอยางนอยตองระบุ 

(๑)  ขอเท็จจริงแหงการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
(๒)  เหตุผลของมติ 
(๓)  อัตราโทษปรับทางปกครอง 
(๔)  ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชนในการชําระเงินที่เปนโทษปรับทางปกครองตามที่

คณะกรรมการกําหนด ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผลทางกฎหมาย
เชนเดียวกับคําส่ังลงโทษตัดเงินเดือนที่ส่ังโดยผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ และวิธีการชําระ
คาปรับของโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในคําวินิจฉัย
และตามระเบียบคณะกรรมการวาดวยการนี้ 

เพ่ือประโยชนในการปรามผูละเมิดวินัยโดยทั่วไป คณะกรรมการจะนําคําวินิจฉัย
ลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยก็ได ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๕  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังไมเปนการ

ตัดอํานาจของผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบการบริหารของ
หนวยรับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แตโทษดังกลาว จะตองเปน
โทษสถานอื่นซึ่งมิใชเปนโทษตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

   
 

มาตรา ๒๖  ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
การบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผนดิน 

ใหผูวาการเปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา ๒๗  ใหผูวาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน โดยใหมีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวา
การเปนผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจใหขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๘  ผูที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองมีคุณสมบัติดังนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 
(๓)  เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือมีวุฒิ

การศึกษาในระดับตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร หรือการ
บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ  หรือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ 
และ 

(๔)  มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(ก)  เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทาซึ่ง

มีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินหรือดานอื่นที่เปนประโยชนแกงานการ
ตรวจเงินแผนดิน หรือ 

(ข)  เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยโดยสอนวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร หรือนิติศาสตรเปนเวลาไมนอยกวาสิบป
หรือ 

(ค)  ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของธุรกิจ ซึ่งเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไม
นอยกวาสิบป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๗ 

 
มาตรา ๓๐  ใหคณะกรรมการมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เพ่ือเสนอตอประธานวุฒิสภา 
เมื่อคณะกรรมการไดสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ตองไดรับความยินยอม

ของบุคคลนั้นกอนเสนอรายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๓๐ แลว ให

เสนอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในการใหความเห็นชอบผูที่สมควรดํารงตําแหนงผูวาการ ใหวุฒิสภาลงมติโดย

ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 
ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบ ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 
เมื่อวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบแลว ใหประธานวุฒิสภานําความขึ้นกราบบังคม

ทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบ ให
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
๒๙ เสนอวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไปจนกวาวุฒิสภาจะใหความเห็นชอบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูวาการ
ตรวจเงินแผนดิน 

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

สวนทองถ่ิน หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ 
(๓)  ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ โดย

มุงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 
(๔)  ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใดๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวา

การ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑ ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบ

บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจากการเปน
บุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เช่ือไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แต
ถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับ
เลือกใหเปนผูวาการ และใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ตอไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓  ผูวาการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และ

ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และให
ดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาผูวาการ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหมจะเขารับหนาที ่

 
มาตรา ๓๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผูวาการพน

จากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 
(๓)  ลาออก 
(๔)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ 
(๕)  กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๒ 
(๖)  คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย

อยางรายแรงหรือบกพรองในหนาที่อยางรายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา 

 
มาตรา ๓๕  เมื่อผูวาการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๓ หรือตําแหนงผูวาการ

วางลงเพราะเหตุอ่ืนตามมาตรา ๓๔ ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูวาการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่พนจากตําแหนง โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ถาผูวาการพนจาก
ตําแหนงในระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา ใหดําเนินการสรรหาและเลือกผูวาการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดเปดสมัยประชุมรัฐสภา 

 
มาตรา ๓๖  ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอบ

แทนอื่นเทียบเทากรรมการ และใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชน
ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๗  นอกจากอํานาจหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ แลว ผูวาการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ออกคําส่ังหรือขอบังคับที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๒)  กําหนดแผนการตรวจสอบ เร่ืองที่จะตองตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนว

การตรวจสอบและการเสนอรายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
(๔)  แตงตั้งที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตางๆ เพ่ือ

ชวยการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๕)  ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินแก

คณะกรรมการ 
(๖)  จัดจางและกําหนดคาจางที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชน ใน

การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยตองอยูภายในวงเงินที่ไดรับการจัดสรรเพื่อ
การนี้ และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

(๗)  กําหนดคาตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและคาตอบแทน
หรือคาตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนด 

(๘)  รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง 

(๙)  รายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตอคณะกรรมการ 

(๑๐)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

   
 

มาตรา ๓๘  ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการที่เปนหนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 
มาตรา ๓๙  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไป

ของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒)  ตรวจสอบการเงินแผนดิน ดังตอไปนี ้
(ก)  ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและทรัพยสินอื่น

ของหนวยรับตรวจ หรือที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม และอาจตรวจสอบการใชจายเงิน
การใชจายทรัพยสินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน งานหรือโครงการของหนวยรับตรวจ 
และแสดงความเห็นวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผล
คุมคาหรือไม 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) ใหแสดง
ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ และงบ
แสดงฐานะการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมายและ
ตามความเปนจริงหรือไม 

(ค)  ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป และแสดงความเห็นวาเปนไป
ตามกฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม 

(ง)  ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบ
ตอการจัดทํางบประมาณ 

(จ)  ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนของ
หนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม ในกรณีนี้ใหมีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บ
คาธรรมเนียม และรายไดอ่ืนที่หนวยรับตรวจจัดเก็บดวย และหนวยรับตรวจตองเปดเผยขอมูลที่
ไดมาจากผูเสียภาษีอากร ผูชําระคาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด ใหแกสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตามที่รองขอดวย และใหถือวาการใหขอมูลดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบ
การเงินแผนดินใหกระทําไดเฉพาะการตรวจสอบวาการรับจายและการใชเงินอุดหนุน หรือเงิน
หรือทรัพยสินลงทุนเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยวิธีการตรวจสอบ
นั้นใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๓)  จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๘ และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระหวางปตามมาตรา ๔๙ 

(๔)  ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหวางป 

(๕)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๔๐  การตรวจสอบการใชจายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคลายกับ

เงินราชการลับใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  ใหผูวาการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินเปนเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เจาหนาที่ตรวจสอบ

ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวของเจาหนาที่ตรวจสอบ ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ในการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการและเจาหนาที่ตรวจสอบ มี
อํานาจตรวจสอบเงินและทรัพยสินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใชจาย และ
หลักฐานอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย 

(๑)  เรียกผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจมาเพื่อสอบสวน หรือส่ังให
ผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดา
ที่หนวยรับตรวจจัดทําข้ึนหรือมีไวในครอบครอง 

(๒)  อายัดเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

(๓)  เรียกบุคคลใดๆ มาใหการเปนพยานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ หรือ
ใหสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวกับหรือสันนิษฐานวาเก่ียวกับหนวยรับ
ตรวจเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔)  มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น 
หรืออายัดเงินหรือทรัพยสินที่เก่ียวกับหรือสันนิษฐานวาเก่ียวกับหนวยรับตรวจเทาที่จําเปน 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยรับตรวจเปนหนวยงานที่มีกฎหมาย
หามการเปดเผยขอมูลหรือหามบุคคลอื่นใดเขาไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แหงใด หากผูวาการได
มีหนังสือแจงผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจแลว ใหการปฏิบัติหนาที่ตามวรรค
หนึ่งเปนการไดรับยกเวนจากกฎหมายดังกลาว 

การเรียกบุคคลมาใหการเปนพยานหรือใหสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นตาม (๓) ใหทําเปนหนังสือและนําไปสงในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการของผูรับ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ถ่ินที่อยู หรือสถานที่ทําการของ
ผูรับ 

 
มาตรา ๔๓  ใหผูวาการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เวนแตเปน

เร่ืองที่คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายใหผูวาการพิจารณาดําเนินการไดเอง และเมื่อผูวาการ
ดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบ และใหนํามาตรา ๔๔ มาตรา 
๔๕ และมาตรา ๔๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี

ขอบกพรองเนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ให
คณะกรรมการมีหนังสือแจงใหหนวยรับตรวจชี้แจงหรือแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตอง
หรือใหดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดไวแก
เจาหนาที่หนวยรับตรวจซึ่งเปนผูรับผิดชอบตามควรแกกรณี และใหหนวยรับตรวจแจงผลการ
ดําเนินการใหคณะกรรมการทราบภายในหกสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอบกพรองเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน หรือไมอาจปฏิบัติได หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากปฏิบัติแลวจะเสียประโยชนตอราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้นๆ
เพ่ือพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

ถาผู รับตรวจไมดํ า เนินการตามวรรคหนึ่ ง โดยไมมี เหตุ อันสมควร  ให
คณะกรรมการแจงตอกระทรวงเจาสังกัด หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดแกผูรับตรวจ
และเจาหนาที่หนวยรับตรวจผูรับผิดชอบตามควรแกกรณี 

ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือไมอาจดําเนินการตามมาตรานี้ได ใหคณะกรรมการ
รายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี

ขอบกพรองของหนวยรับตรวจ เนื่องจากไมมีขอกําหนดใหหนวยรับตรวจตองปฏิบัติ ให
คณะกรรมการแจงใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบ
ของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ทราบ เพ่ือกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไป
ปฏิบัติ และเมื่อกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจดําเนินการไปประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกําหนด โดยคณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลารายงานความคืบหนาไวดวยก็ได 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี

พฤติการณนาเช่ือวาเปนการทุจริตหรือมีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแก
เงินหรือทรัพยสินของราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี และให
คณะกรรมการแจงผลการตรวจสอบดังกลาวใหผู รับตรวจ หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือ
ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ดําเนินการ
ตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือที่หนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดวย 

การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนนํารายงานการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชเปนหลักในการสอบสวนดวย 

เมื่อพนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือผู
ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการไปประการใดแลวให
แจงใหคณะกรรมการทราบภายในทุกเกาสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือผู
ควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอัน
สมควร ใหคณะกรรมการรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวามีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมี

ผูกระทําการโดยมิชอบ เปนเหตุใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนของหนวยรับตรวจตองเสียหาย
หรือใหประโยชนนอยกวาที่ควร สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจประเมินความเสียหายที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เกิดข้ึน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อรายงานใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภาและ
คณะรัฐมนตรีทราบ 

 
มาตรา ๔๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
รายงานผลการปฏิบัติงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกดาน เวน

แตในเรื่องหรือขอที่ตรวจพบนั้น ผูวาการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นวาควรแกการรักษา
ไวเปนความลับหรือมีกฎหมายหามมิใหเปดเผย 

รายงานดังกลาวเม่ือผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีแลวใหเผยแพรตอหนวยงานที่เก่ียวของและตอสาธารณชนได 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ปรากฏวามีความจําเปนหรือเหมาะสมเพื่อใหสภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีไดทราบผลการตรวจสอบไดทันเหตุการณ สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินจะทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีเปนรายงานระหวางปเมื่อส้ินสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได แลวใหนํามาตรา ๔๘ 
วรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับรายงาน

ตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ แลว ใหจัดสงรายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมาธิการ
ของสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แลวแตกรณี ที่มีหนาที่เก่ียวของกับการ
ติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 
มาตรา ๕๑  ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) (ก) สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินอาจวาจางที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ หรือสํานักงานเอกชนที่เปนที่ยอมรับแหงวิชาชีพให
ดําเนินการตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินก็ได 

ใหผูวาการเปนผูกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๕๒  นอกจากอํานาจหนาที่ในการตรวจเงินแผนดินตามบทบัญญัติใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ
เก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการ
ดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑)  การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ
ขอบเขตหนาที่ของสวนราชการดังกลาว 

(๒)  การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ การโอน การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไว
กอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษสําหรับ
ขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๓)  การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงของ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๔)  การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน 

(๕)  การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใดๆ ตามแตจะ
มอบหมาย 

(๖)  การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

(๗)  การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแกขาราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน 

(๘)  การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(๙)  การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการ หรือการสงเคราะห
อ่ืนของลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม และเมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๕๓  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนของขาราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนที่เก่ียวกับ
ขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน และคําวา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี” ใหหมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 
มาตรา ๕๔  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๕๕  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูส่ังบรรจุและแตงตั้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือ
เทียบเทา ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(๒)  การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอ่ืน ใหผูวาการเปนผูมีอํานาจสัง่บรรจุ
และแตงตั้ง 

 
มาตรา ๕๖  การโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจา
สังกัดแลวเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และ
ไดรับเงินเดือนเทาใด ใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะไดรับจะตองไมสูง
กวาขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานใน
ระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่ง
โอนมาตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการมาเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๕๗  ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดแกบุคคลซึ่งไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตาม

กฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 
 
มาตรา ๕๘  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนองบประมาณรายจายตามมติ

ของคณะกรรมการตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาจัดสรรเปนเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการ และ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็น
เก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวใน
รายงานการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใหแนบความเห็นของคณะกรรมการรวมไปดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๙  ในการตรวจสอบการรับจายเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน 
เอกสารหรือหลักฐานอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรรวมกันแตงตั้งผูตรวจสอบ
จํานวนหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

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

 
มาตรา ๖๐  นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินอาจมีรายไดดังนี ้
(๑)  เงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหนาที่อ่ืน

ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
(๒)  ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
(๓)  ดอกผลหรือประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) 
รายไดตาม (๑) (๒) และ (๓) ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตาม

กฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหใชจายเงินรายได
ดังกลาวเพื่อประโยชนในการพัฒนาการตรวจสอบและเพื่อเปนสิ่งจูงใจและตอบแทนแกเจาหนาที่
ในการปฏิบัติหนาที่ตามผลงานและความสามารถ ทั้งนี้ เวนแตทรัพยสินที่ผูอุทิศใหไดกําหนด
เง่ือนไขไวเปนประการอื่น 

การใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหผูวา

การและเจาหนาที่ตรวจสอบเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๒  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการ

ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
หรือผูวาการ และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบหรือไต
สวน หรือเพ่ือประโยชนแกราชการหรือเพ่ิมประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผูรับตรวจหรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ

หนวยรับตรวจผูใด ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือไม

ปฏิบัติตามคําส่ังหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูวาการหรือเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นใดที่ผูวาการหรือเจาหนาที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย
ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ ใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ 

กําหนดวันดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมีประธานศาล

ปกครองสูงสุด ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา  ๘ (๑) มีจํานวนสิบสี่คน 
ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่
เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ
แตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ
หาคน เปนกรรมการสรรหา 

 
มาตรา ๖๘  ใหกรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพียงสามป 
 
มาตรา ๖๙  การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 

๒๕๒๒ ที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดกระทํามากอนและหรืออยูในระหวางการดําเนินการของ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปน
การดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ดําเนินการตรวจสอบตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๗๐  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหใชบังคับได
ตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๑  ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังของสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินหรือของผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับ
ไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี ้จนกวา
จะไดมีระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๒  บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อางถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
ใหถือวาบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอางถึง
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน
แลวแตกรณี  ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
มาตรา ๗๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และ

เงินงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๒๒ ไปเปนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือน
และสิทธิประโยชนอ่ืนรวมทั้งเงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม 

 
มาตรา ๗๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการ

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบัติหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูวาการตรวจเงิน
แผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่
มาตรา ๓๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหการตรวจเงินแผนดินกระทําโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ และเปนกลาง และให
การกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก และการพนจากตําแหนงของ
กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดินและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนไปตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมาตรา ๓๓๓ บัญญัติใหกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินในการวางนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกําหนดโทษปรับ
ทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เปน
องคกรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนการจัด
ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอื่น และมาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหดําเนินการ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 
พรพิมล/แกไข 

๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ 
A+B (C) 

สุกิจ/กองเกียรติ/จัดทํา 
๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ 

อรดา/ตรวจ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 


