
หนา ๑

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการตรวจเงินแผนดิน

พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหไว ณ วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

เปนปท่ี ๓ ในรัชกาลปจจุบัน

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ  ให

ประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ แหงราช

อาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน

สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงการตราพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีสอดคลองกับเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทยแลว

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญข้ึนไวโดยคําแนะนํา

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ

วาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ ใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ใหยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัตประกอบร ิ ัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๒) ประกาศ

คณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๒๔/๒๕๕๗ เร่ือง ใหพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับ

ใชตอไป ลงวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในสวนท่ี เก่ียวกับพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี

๗๑/๒๕๕๗ เร่ือง การสรรหา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ลงวันท่ี ๒๗

มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ (๔) คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๙/๒๕๕๘ เร่ือง การ

เลือกกรรมการ แทนตําแหนงท่ีวางในคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และการ

ดําเนินการเพ่ือสรรหาผูดํารงตําแหนงใน องคกรอิสระ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เฉพาะใน

สวนท่ีเก่ียวกับกรรมการตรวจเงิน แผนดิน

(๕) คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๓/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการแกไขปญหา ความตอเน่ือง

ของผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันท่ี ๕ เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐ เฉพาะในสวน

ท่ีเก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน

(๖) คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม

พุทธศักราช ๒๕๖๐ เร่ือง แกไขเพ่ิมเติมคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๒๓/๒๕๖๐ เฉพาะใน

สวนท่ีเก่ียวกับกรรมการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจเงินแผนดิน และใหหมายความรวมถึงประธาน

กรรมการตรวจเงินแผนดินดวย

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน



หนา ๓

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

“หนวยรับตรวจ” หมายความวา

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเปนกระทรวง ทบวง  หรือ

กรม

(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค

(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอ่ืน

(๕) ทุนหมุนเวียน

(๖) หนวยงานอ่ืนของรัฐ

(๗) หนวยงานท่ีรัฐมิไดจัดต้ังข้ึนแตไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสิน ลงทุน

จากหนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) เฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการ ดังกลาว

(๘) หนวยงานอ่ืนใดหรือกิจการใดท่ีมีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานเปนผูตรวจสอบ หรือท่ีมี

กฎหมายกําหนดใหมีสิทธิรองขอใหสํานักงานเปนผูตรวจสอบ

“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

จัดต้ังข้ึน

“ทุนหมุนเวียน” หมายความวา กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน  ทุน หรือ

ทุนหมุนเวียน ท่ีต้ังข้ึนเพ่ือกิจการท่ีอนุญาตใหนํารายรับสมทบทุนไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง  “ผูรับ

ตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการหรือการ

บริหารของหนวยรับตรวจ

“ตรวจเงินแผนดิน” หมายความวา ตรวจสอบการเงินของหนวยรับตรวจ ซ่ึงรวมถึง ตรวจการจัด

เก็บรายได การรับ การใชจาย การใชประโยชน การเก็บรักษา และการบริหาร ซ่ึงเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และ

ผลประโยชนของหนวยรับตรวจหรือท่ีอยูในความครอบครองหรืออํานาจ ใชจายของหนวยรับตรวจวาเปนไป

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผน การปฏิบัติราชการ หรือไม และตรวจ

วาการใชจายเงินหรือการใชประโยชนน้ันเปนไปตามวัตถุประสงค
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ประหยัด เกิดผลสัมฤทธ์ิ และมีประสิทธิภาพหรือไม รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงินของ หนวย

รับตรวจและแสดงความเห็นตอผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอ่ืนท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

“ตรวจสอบ” หมายความวา ตรวจเงินแผนดิน

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน

“เจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๕ ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีมิไดกําหนดไวเปนประการอ่ืน การใดท่ี

กําหนดใหแจง ย่ืน หรือสงหนังสือหรือเอกสารใหบุคคลใดเปนการเฉพาะ ถาไดแจง ย่ืน หรือ สงหนังสือหรือ

เอกสารใหบุคคลน้ัน ณ ภูมิลําเนาหรือท่ีอยูท่ีปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนตาม กฎหมายวาดวยการ

ทะเบียนราษฎร ใหถือวาไดแจง ย่ืน หรือสงโดยชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญน้ีแลว และใน

กรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดใหประกาศหรือเผยแพรให ประชาชนทราบเปนการ

ท่ัวไป ใหถือวาการประกาศหรือเผยแพรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบ หรือวิธีการอ่ืนใดท่ี

ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก เปนการดําเนินการโดยชอบดวย พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีแลว

ในกรณีท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดใหคณะกรรมการหรือผูวาการมีอํานาจ

กําหนดหรือมีคําส่ังเร่ืองใด ถามิไดกําหนดวิธีการไวเปนการเฉพาะ ใหคณะกรรมการหรือผูวาการกําหนด

โดยทําเปนระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ัง แลวแตกรณี และถาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังน้ันใชบังคับ แก

บุคคลท่ัวไป ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหดําเนินการประกาศตามวรรคหน่ึงดวย ท้ังน้ี

ถาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใดมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไว คณะกรรมการหรือผูวาการตอง

กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในแตละข้ันตอนใหชัดเจนดวย

มาตรา ๖ ในการปฏิบัติหนาท่ี คณะกรรมการและผูวาการตองใหความรวมมือและ ความ

ชวยเหลือองคกรอิสระทุกองคกร ในกรณีท่ีผูวาการเห็นวามีผูกระทําการอันไมชอบดวยกฎหมาย แตอยู ใน

หนาท่ีและอํานาจขององคกรอิสระอ่ืน ใหคณะกรรมการโดยขอเสนอแนะของผูวาการมีหนังสือแจง องคกร

อิสระท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไปโดยไมชักชา

ในกรณีท่ีคณะกรรมการโดยขอเสนอแนะของผูวาการเห็นวาการดําเนินการเร่ืองใดท่ีอยูในหนาท่ี



และอํานาจของคณะกรรมการหรือผูวาการอาจเขาลักษณะเปนการกระทําท่ีอยูในหนาท่ีและ
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อํานาจขององคกรอิสระอ่ืนดวย ใหคณะกรรมการปรึกษาหารือรวมกับองคกรอิสระอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของแตละองคกรเปนไปอยาง มี

ประสิทธิภาพและไมซํ้าซอนกัน

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคสอง ใหประธานกรรมการมีอํานาจเชิญประธาน องคกร

อิสระอ่ืนมารวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและกําหนดแนวทางรวมกันไดในการประชุมดังกลาว ใหผูวาการ

รวมประชุมดวย และใหองคกรอิสระทุกองคกรปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว

มาตรา ๗ ภายใตบังคับวรรคสาม ในกรณีท่ีมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาการใชจายเงิน แผนดินมี

พฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี จงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย หรืออาจทําใหการเลือกต้ังมิไดเปนไปโดยสุจริตหรือเท่ียงธรรม และ เปนกรณีท่ีผูวาการไมมี

อํานาจจะดําเนินการใดได ใหผูวาการแจงคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การทุจริตแหงชาติ คณะ

กรรมการการเลือกต้ัง หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือทราบ และ

ดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป

ในการดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการ

การเลือกต้ัง หรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับแจงตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเอกสารและหลักฐานท่ีผูวาการ ตรวจ

สอบหรือจัดทําข้ึนเปนสวนหน่ึงของสํานวนการสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการการเลือกต้ัง หรือของหนวยงานอ่ืนน้ัน แลวแตกรณี

ในกรณีท่ีผูวาการตรวจสอบการใชจายเงินแผนดินแลวมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวาเจาหนาท่ีของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีพฤติการณอันเปนการทุจริตตอหนาท่ี

จงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใชอํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหผูวาการแจงให คณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทราบ และใหมีอํานาจดําเนินการไตสวนเบ้ืองตน ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด การไตสวน

เบ้ืองตนดังกลาวตองไมกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ในฐานะพนักงานไตสวนหรือเขาตรวจสํานวนการไตสวนของเจาหนาที่ ดัง

กลาว เม่ือผลการไตสวนเบ้ืองตนปรากฏเปนประการใด ใหสงสํานวนการไตสวนเบ้ืองตนให คณะกรรมการ



ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ในกรณีท่ี

หนา ๖

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นวาการดําเนินการของผูวาการจะกระทบตอ

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

จะแจงใหผูวาการยุติการดําเนินการและสงเร่ืองใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เพ่ือดําเนินการตอไป

มาตรา ๘ เพ่ือประโยชนในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกการเงิน การคลัง

ของรัฐ ใหผูวาการเสนอผลการตรวจสอบการกระทําท่ีไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงิน การคลัง

ของรัฐและอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการเงินการคลังของรัฐอยางรายแรง ตอคณะกรรมการ เพ่ือ

พิจารณา

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นพองดวยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการจัดให

มีการประชุมรวมกับคณะกรรมการการเลือกต้ังและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหง

ชาติเพ่ือปรึกษาหารือรวมกัน ในกรณีท่ีประชุมรวมมีมติเห็นพองกับผลการตรวจสอบดังกลาวดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีลงคะแนน ใหประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการ การเลือกต้ัง และประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมกันลงนามใน

หนังสือ แจงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบโดยไมชักชา และใหเปดเผยผลการ

ตรวจสอบ ดังกลาวตอประชาชนเพ่ือทราบดวย

ใหกรรมการตรวจเงินแผนดิน กรรมการการเลือกต้ัง และกรรมการปองกันและปราบปราม การ

ทุจริตแหงชาติทุกคน มีหนาท่ีตองเขารวมประชุมตามวรรคสอง ในกรณีท่ีกรรมการผูใดไมมาประชุม โดยไม

มีเหตุอันสมควรหรือมาประชุมแลวไมลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียง ใหถือวาเปนการจงใจฝาฝน ไม

ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง แตไมตัดสิทธิท่ีจะลาออกจากตําแหนงกอนวันประชุม หรือ

กอนลงมติ แลวแตกรณี

ในการประชุมตามวรรคสอง ใหผูวาการมีสิทธิเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นไดดวย แตไม

มีสิทธิลงคะแนน

การประชุมของท่ีประชุมรวมตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีท่ีประชุมรวม



กําหนด

หนา ๗

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๙ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี

หมวด ๑

บทท่ัวไป

มาตรา ๑๐ การตรวจเงินแผนดินตองกระทําดวยความสุจริต รอบคอบ โปรงใส เท่ียงธรรม  กลา

หาญ ปราศจากอคติ และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล

การตรวจสอบตองคํานึงถึงการดําเนินการตามหนาท่ีของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตร

ชาติ  รวมถึงความคุมคา ความสงบเรียบรอย ความไววางใจของสาธารณชน การดําเนินงานโดยสุจริต  ผล

สัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยรับตรวจ และการปองกันความเสียหาย ท่ีอาจเกิดข้ึน

แกการเงินการคลังของรัฐดวย

มาตรา ๑๑ ในการตรวจสอบ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับ การตรวจ

เงินแผนดิน และใหโอกาสเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจไดช้ีแจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐาน ของตน

หมวด ๒

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคน  ซ่ึงพระมหา

กษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา จากผูซ่ึงไดรับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา ผูซ่ึงไดรับ

การสรรหาตองเปนผูมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความรู ความเช่ียวชาญ  และประสบการณเก่ียว

กับการตรวจเงินแผนดิน กฎหมาย การบัญชีการตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง  และดานอ่ืนท่ีเปน

ประโยชนตอการตรวจเงินแผนดิน ท้ังน้ี เปนเวลาไมนอยกวาสิบป  มาตรา ๑๓ นอกจากคุณสมบัติตาม

มาตรา ๑๒ แลว กรรมการตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ีดวย (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบหาป แตไมเกินเจ็ดสิบป

(๓) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา

หนา ๘



เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

(๔) มีความซ่ือสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ

(๕) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๑๔ กรรมการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี

(๑) เปนหรือเคยเปนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระใด

(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ

(๓) เปนบุคคลลมละลายหรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต

(๔) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนงสั ือพิมพหรือส่ือมวลชนใด ๆ

(๕) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

(๖) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังไมวาคดีน้ันจะถึงท่ีสุดแลวหรือไม

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(๘) อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนการช่ัวคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ สมัคร

รับเลือกต้ัง

(๙) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

(๑๐) เคยถูกส่ังใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือ

ถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๑๑) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลอันถึงท่ีสุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เพราะ

รํ่ารวยผิดปกติ หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด ตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

(๑๒) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือ ตอ

ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม หรือกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานใน องคการ

หรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีกระทําโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  ความ

ผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน กฎหมายวาดวยยาเสพติดในความผิด ฐาน

เปนผูผลิต นําเขา สงออก หรือผูคา กฎหมายวาดวยการพนันในความผิดฐานเปนเจามือหรือ เจาสํานัก

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและ ปราบปราม

การฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

(๑๓) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกต้ัง



หนา ๙

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

(๑๔) อยูในระหวางตองหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง

(๑๕) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ การก

ระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวา

โดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย

(๑๖) เคยพนจากตําแหนงเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง

ทางการเมืองมีคําพิพากษาวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง หรือ เปนผูมี

พฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ หรือกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี หรือจงใจปฏิบัติหนาท่ีหรือใช

อํานาจขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

(๑๗) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา โดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๑๘) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง หรือ

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินในระยะสิบปกอนเขารับการสรรหา

(๑๙) เปนหรือเคยเปนสมาชิกหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปกอนเขารับ

การสรรหา

(๒๐) เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

(๒๑) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ

กรรมการหรือท่ีปรึกษาของหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ

(๒๒) เปนผูดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคกรท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไร

หรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด

(๒๓) เปนผูประกอบวิชาชีพอิสระ

(๒๔) มีพฤติการณอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางร  ายแรง

มาตรา ๑๕ เม่ือมีกรณีท่ีจะตองสรรหาผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตามมาตรา ๑๒  ใหเปนหนาท่ี

และอํานาจของคณะกรรมการสรรหา ซ่ึงประกอบดวย

(๑) ประธานศาลฎีกา เปนประธานกรรมการ

(๒) ประธานสภาผูแทนราษฎร และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร เปนกรรมการ



(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เปนกรรมการ

หนา ๑๐

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

(๔) บุคคลซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระท่ีมิใชคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินแตงต้ังจาก ผู

มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔ และไมเคย ปฏิบัติ

หนาท่ีใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ องคกรละหน่ึงคน เปนกรรมการ

ใหเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหสํานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภาปฏิบัติหนาท่ีเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการสรรหา

ในการดําเนินการแตงต้ังบุคคลตาม (๔) ใหศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระท่ีมิใช คณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินดําเนินการเสนอช่ือบุคคลซ่ึงองคกรน้ันแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาภายใน ย่ีสิบวันนับแตวัน

ท่ีไดรับแจงจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยใหคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความเปนกลาง ซ่ือสัตยสุจริต และมีความ

เขาใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูจะไดรับการคัดเลือกเปน กรรมการสรรหาตองไดรับ

คะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคกร

อิสระ แลวแตกรณี ในกรณีท่ีไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนง่ึ

ใหลงคะแนนใหมอีกคร้ังหน่ึง ในการลงคะแนนคร้ังน้ี ถามีผูเขารับการคัดเลือกเกินสองคน ใหนําเฉพาะคน ท่ี

ไดคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันจนเปนเหตุใหมีผูได

คะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเกินสองคน ใหผูเขารับการคัดเลือกซ่ึงไดคะแนนเทากันน้ันจับสลากเพ่ือให เหลือ

ผูท่ีไดคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกเพียงสองคน ในการลงคะแนนคร้ังหลังน้ี ถายังไมมีผูใดไดรับ คะแนนเสียง

เกินก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองคกรอิสระ แลวแต

กรณี ใหดําเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม โดยจะคัดเลือกผูเขารับการคัดเลือกท่ีมีช่ืออยูในการคัดเลือก คร้ังแรก

มิได

ใหเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายช่ือกรรมการสรรหาตาม (๔) ใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไมครบ ไมวาดวย

เหตุใด หรือพนกําหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแลวมิไดมีการเสนอช่ือ ใหคณะกรรมการ สรรหาเทา

ท่ีมีอยูปฏิบัติหนาท่ีและใชอํานาจไปพลางกอนได โดยในระหวางน้ันใหถือวาคณะกรรมการ สรรหา

ประกอบดวยกรรมการสรรหาเทาท่ีมีอยู

ใหกรรมการสรรหาตาม (๔) อยูในวาระการดํารงตําแหนงจนถึงวันกอนวันท่ีมีกรณีท่ีตองสรรหา



กรรมการใหม แตไมรวมถึงการสรรหาใหมหรือสรรหาเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๖ วรรคส่ี มาตรา ๑๗

หนา ๑๑

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๑๘ และใหกรรมการสรรหาดังกลาวพนจากตําแหนงกอนวาระ เม่ือ

ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม

ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการสรรหาตาม (๔) แลว จะเปนกรรมการสรรหาในคณะกรรมการ

สรรหาสําหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได

ใหประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๖ ในการสรรหากรรมการ ใหคณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรใหได บุคคลซ่ึงมีความ

รับผิดชอบสูง มีความกลาหาญในการปฏิบัติหนาท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปน ตัวอยางท่ีดีของสังคม

รวมตลอดท้ังมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลสําเร็จ โดยนอกจาก การประกาศรับสมัคร

แลว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาจากบุคคลซ่ึงมีความเหมาะสมท่ัวไป ไดดวยแตตองไดรับ

ความยินยอมของบุคคลน้ัน ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความหลากหลายของประสบการณ ท่ีแตกตางกันในแตละ

ดานประกอบดวย และเพ่ือประโยชนแหงการน้ี ใหคณะกรรมการสรรหาใชวิธี การสัมภาษณหรือใหแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองท่ีเก่ียวกับหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการ อ่ืนใดท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาดวย

ในการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผยและใหกรรมการสรรหาแตละคนบันทึกเหตุผลใน

การเลือกไวดวย

ผูซ่ึงจะไดรับการสรรหาตองไดรับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของ

คณะกรรมการสรรหา

ถาไมมีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแตยังไมครบจํานวนท่ีจะตองสรรหา  ใหมี

การลงคะแนนใหมสําหรับผูไดคะแนนไมถึงสองในสาม ถายังไดไมครบตามจํานวนใหมีการลงคะแนน อีกคร้ัง

หน่ึง ในกรณีท่ีการลงคะแนนคร้ังหลังน้ียังไดบุคคลไมครบตามจํานวนท่ีจะตองสรรหา  ให

ดําเนินการสรรหาใหมสําหรับจํานวนท่ียังขาดอยู

ภายในสามวันนับแตวันปดรับสมัคร ใหเลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายช่ือผูเขารับการสรรหา ให

ประชาชนทราบเปนการท่ัวไป ประกาศดังกลาวใหระบุรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและประวัติ การ

ทํางานตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนดดวย



มาตรา ๑๗ ผูไดรับการสรรหาเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการตองไดรับความเห็นชอบ จาก

วุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา

หนา ๑๒

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ในกรณีท่ีวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการสรรหารายใด ใหดําเนินการสรรหาบุคคลใหม

แทนผูน้ัน แลวเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป โดยผูซ่ึงไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใน

คร้ังน้ีจะเขารับการสรรหาในคร้ังใหมน้ีไมได

เม่ือมีผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแลว หากเปนกรณีท่ีประธานกรรมการพนจาก

ตําแหนงดวย  ใหผูไดรับความเห็นชอบประชุมรวมกับกรรมการซ่ึงยังดํารงตําแหนงอยู ถามี เพ่ือเลือกกันเอง

ให คนหน่ึงเปนประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีท่ีผูซ่ึงวุฒิสภาใหความเห็น

ชอบ ยังไดไมครบจํานวนท่ีตองสรรหา แตเม่ือรวมกับกรรมการซ่ึงยังดํารงตําแหนงอยู ถามี มี

จํานวนถึงหาคน ก็ใหดําเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได และเม่ือโปรดเกลาโปรดกระหมอม

แตงต้ังแลว  ใหคณะกรรมการดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไปพลางกอนได โดยในระหวางน้ันให

ถือวา คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู และให

ดําเนินการสรรหาเพ่ิมเติมใหครบตามจํานวนท่ีตอง สรรหาตอไปโดยเร็ว

ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการ และ

เปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๑๘ ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหเปนกรรมการโดยท่ียังมิไดพนจากตําแหนง ตาม

มาตรา ๑๔ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๔ (๒๓) อยู  ตองแสดงหลักฐานวา

ไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกลาวแลว ตอประธานวุฒิสภาภายในเวลาท่ี ประธานวุฒิสภากําหนด

ซ่ึงตองเปนเวลากอนท่ีประธานวุฒิสภาจะนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ัง กรรมการ ในกรณีท่ีไมได

แสดงหลักฐานภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาผูน้ันสละสิทธิและ ใหดําเนินการสรรหาใหม

มาตรา ๑๙ ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตองหามของผูสมัครหรือผูไดรับ การ

สรรหา ใหเปนหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ สรร

หาใหเปนท่ีสุด

การเสนอเร่ืองเพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด

การวินิจฉัย ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย

ใหนําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับ



คุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการสรรหาดวยโดยอนุโลม แตกรรมการสรรหาท่ีถูกกลาวหาวา

ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามจะอยูในท่ีประชุมในขณะพิจารณาและวินิจฉัยมิได

หนา ๑๓

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๒๐ ใหประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาไดรับเบ้ียประชุมและ คาตอบแทน

อ่ืนตามท่ีประธานวุฒิสภากําหนด แตสําหรับเบ้ียประชุมใหกําหนดใหไดรับเปนรายคร้ังท่ีมา ประชุมใน

อัตราไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการขาราชการรัฐสภา ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการรัฐสภาไดรับในแตละเดือน แลวแตกรณี

มาตรา ๒๑ กรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงเจ็ดปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริยทรงแตงต้ัง  และ

ใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหกรรมการท่ีพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป

จนกวาจะมีการแตงต้ังกรรมการใหมแทน

มาตรา ๒๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

(๔) พนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ

เม่ือประธานกรรมการพนจากตําแหนงประธานกรรมการ ใหพนจากตําแหนงกรรมการดวย ใน

กรณีท่ีมีปญหาวากรรมการผูใดพนจากตําแหนงตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม ใหเปนหนาท่ีและ

อํานาจของคณะกรรมการสรรหาเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาใหเปนท่ีสุด ในกรณี

ที่ไมมีผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการเลือก กรรมการคน

หน่ึงทําหนาท่ีแทนประธานกรรมการ

ในระหวางท่ีกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ และยังไมมีการแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนง ท่ี

วาง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตถามีกรรมการเหลืออยูไมถึงส่ีคน ใหกระทําได แต

เฉพาะการท่ีจําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได

ในกรณีท่ีกรรมการจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายใน หน่ึง

รอยย่ีสิบวันกอนวันท่ีกรรมการครบวาระ แตถากรรมการพนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนนอกจากการพนจาก



ตําแหนงตามวาระ ใหดําเนินการสรรหากรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง

มาตรา ๒๓ เม่ือมีผูรองขอโดยมีหลักฐานตามสมควรวากรรมการผูใดพนจากตําแหนง ตามมาตรา

๒๒ (๒) หรือ (๓) ใหเลขาธิการวุฒิสภาเสนอเร่ืองตอประธานกรรมการสรรหาภายในหาวัน

หนา ๑๔

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

นับแตวันท่ีไดรับการรองขอ และใหคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยใหแลวเสร็จโดยเร็ว ในการวินิจฉัยใหถือ

เสียงขางมากและใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย ในกรณีท่ีมีเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการสรรหาออก

เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด

หลักฐานตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหากําหนด

มาตรา ๒๔ ในกรณีท่ีกรรมการตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีเพราะถูกกลาวหาและศาลฎีกาหรือ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองประทับรับฟอง และมีกรรมการเหลืออยูไมถึง ก่ึง

หน่ึง ใหประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดรวมกันแตงต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการทําหนาท่ีเปนกรรมการเปนการช่ัวคราวใหครบเจ็ดคน โดยใหผูซ่ึง ได

รับแตงต้ังทําหนาท่ีในฐานะกรรมการไดจนกวากรรมการท่ีตนทําหนาท่ีแทนจะปฏิบัติหนาท่ีได หรือ จนกวา

จะมีการแตงต้ังผูดํารงตําแหนงแทน

มาตรา ๒๕ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ วรรคหา การประชุมของคณะกรรมการตองมี กรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาหาคน จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีท่ีกรรมการคนใดไมอาจมาประชุมได ใหจดแจงเหตุ

น้ันไวในรายงานการประชุม

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการใหใชคะแนนเสียงขางมาก โดยประธานในท่ีประชุม

และกรรมการท่ีมาประชุมตองลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติและใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงใน การลง

คะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง เปนเสียง

ช้ีขาด

การไมเขาประชุมหรือไมอยูในท่ีประชุมตามวรรคสองโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหถือวาเปนการ

จงใจ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม ใหกรรมการ

ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม ท้ังน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการประชุมท่ี คณะ

กรรมการกําหนด



ในการประชุมของคณะกรรมการ ใหเปนหนาท่ีของผูวาการท่ีจะเขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงแสดง

ความคิดเห็นดวย เวนแตเปนการประชุมเพ่ือมีมติตามมาตรา ๕๐ (๔)

ใหประธานกรรมการ กรรมการ และผูวาการไดรับเบ้ียประชุมเปนรายคร้ังเทากับกรรมการตาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยเบ้ียประชุมกรรมการ

หนา ๑๕

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๒๖ กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา และการปฏิบัติหนาท่ีและการใชอํานาจของ คณะ

กรรมการตองเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ  และ

ปฏิบัติตนใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหวางการดํารงตําแหนง กรรมการจะเขารับ การศึกษา

หรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได เวนแตเปนหลักสูตรหรือโครงการท่ี คณะกรรมการเปนผูจัด

ข้ึนโดยเฉพาะสําหรับกรรมการ

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี

(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผนดิน

(๒) กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน

(๓) กํากับการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตาม (๑) และ (๒) และตามกฎหมายวาดวยวินัย การเงิน

การคลังของรัฐ

(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือเสนอแนะเก่ียวกับการใชจายเงินแผนดินใหเปนไปตาม กฎหมาย

วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมท้ังการใหคําแนะนําแกหนวยงานของรัฐในการแกไข ขอบกพรอง

เก่ียวกับการใชจายเงินแผนดิน

(๕) ส่ังลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทําผิดกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ (๖)

หนาท่ีและอํานาจอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือ กฎหมายอ่ืน

ในการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานตาม (๒) ใหคณะกรรมการรับฟงความคิดเห็นของหนวยรับ

ตรวจและหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบดวย

มาตรา ๒๘ นโยบายการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ (๑) ใหคณะกรรมการวางเปน นโยบาย

การตรวจเงินแผนดินประจําปและนโยบายการตรวจเงินแผนดินระยะยาว ซ่ึงอยางนอยตองมี สาระสําคัญ

ดังตอไปน้ี

(๑) ทิศทางและเปาหมายในการตรวจเงินแผนดิน



(๒) ผลสัมฤทธ์ิในการตรวจเงินแผนดิน

(๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผนดินใหมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

นโยบายการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการจัดทําแลว ใหแจงสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ

คณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปดวย

หนา ๑๖

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๒๙ หลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการกําหนดข้ึน ตาม

มาตรา ๒๗ (๒) ตองสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินท่ีเปนท่ียอมรับของสากล

และใหใชไดจนกวาคณะกรรมการจะมีมติใหแกไขเปล่ียนแปลงเปนคร้ังคราวตามความเหมาะสม แตการ

แกไข เปล่ียนแปลงดังกลาว ถาเก่ียวของกับการปฏิบัติของหนวยรับตรวจ ตองมีระยะเวลาใหหนวยรับตรวจ

เพียงพอท่ีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานท่ีแกไขเปล่ียนแปลงใหม

หลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหน่ึง ใหเผยแพรใหหนวยรับตรวจ

และประชาชนทราบเปนการท่ัวไป

ในกรณีท่ีหนวยรับตรวจเห็นวาหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีกําหนด ตาม

วรรคหน่ึง กอใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน หรือยังไมสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ จะแจงใหคณะกรรมการทราบและพิจารณา

ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑมาตรฐาน หรือเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติ

คณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการดังกลาวตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ก็ได

มาตรา ๓๐ หลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ (๒) อยางนอย

ตองประกอบดวย

(๑) วิธีการตรวจเงินแผนดินแตละดาน

(๒) ความเครงครัดในจริยธรรมแหงวิชาชีพในการตรวจเงินแผนดิน

(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผนดิน

(๔) วิธีปฏิบัติในการเขาตรวจ

(๕) วิธีการใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับวิธีการแกไขปญหาแกหนวยรับตรวจ

(๖) วิธีการเปดโอกาสใหหนวยรับตรวจช้ีแจง

(๗) วิธีการรายงาน การแจง และการเผยแพรผลการตรวจ



มาตรา ๓๑ การวางนโยบายการตรวจเงินแผนดินและการกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน เก่ียวกับ

การตรวจเงินแผนดิน ตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) หากผูวาการเห็นวานโยบายหรือ หลักเกณฑมาตรฐาน

ท่ีคณะกรรมการกําหนดมีผลเปนการเลือกปฏิบัติตอหนวยรับตรวจ หรือทําใหมี

หนา ๑๗

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

การตรวจสอบใด ๆ ท่ีอยูนอกเหนือหนาท่ีและอํานาจของผูวาการ หรือมีผลใหผูวาการไมมีความเปนอิสระ

ใน การปฏิบัติหนาท่ี ผูวาการจะขอใหคณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหน่ึงใหเปนท่ีสุด เวนแตในกรณีท่ี ผูวาการ

เห็นวานโยบายหรือหลักเกณฑมาตรฐานดังกลาวมีผลใหผูวาการไมมีความเปนอิสระในการปฏิบัติ หนาท่ี

ใหผูวาการมีสิทธิย่ืนคํารองตอศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีคําวินิจฉัยตอไป

มาตรา ๓๒ นอกจากหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออก ระเบียบ

ประกาศ หรือขอบังคับในเร่ืองดังตอไปน้ี

(๑) การกํากับการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ (๓)

(๒) การจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักงานโดยผูประเมินอิสระ

(๓) การจัดเก็บคาธรรมเนยมต ี าง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

(๔) การอ่ืนใดอันจําเปนตอการดําเนินงานของผูวาการหรือสํานักงาน หรือการทําใหบุคคล ดัง

กลาวทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

การออกระเบียบตาม (๑) จะกําหนดใหผูวาการตองจัดทํารายงานผลการตรวจเงินแผนดิน โดย

สรุปเปนรายไตรมาสก็ได

มาตรา ๓๓ ในการกํากับการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ (๓) ถาความปรากฏตอ คณะกรรมการวาการ

ตรวจสอบไมเปนไปตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินหรือหลักเกณฑมาตรฐาน เก่ียวกับการตรวจเงิน

แผนดินท่ีคณะกรรมการกําหนด หรือตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  ใหคณะกรรมการมี

อํานาจส่ังใหผูวาการรับไปดําเนินการปรับปรุง แกไข หรือปฏิบัติใหถูกตองตอไป

กอนส่ังการตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการตองนําคําช้ีแจงและความเห็นของผูวาการ มาประกอบ

การพิจารณาวินิจฉัยดวย

มาตรา ๓๔ ในกรณีท่ีผูวาการเห็นวามีปญหาในการปฏิบัติหนาท่ีในการตรวจเงินแผนดิน ตาม



นโยบายการตรวจเงินแผนดินหรือหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน และประสงค จะไดรับ

คําแนะนําจากคณะกรรมการ ใหผูวาการปรึกษาหารือคณะกรรมการเพ่ือขอคําแนะนําหรือ ขอเสนอแนะ

เพ่ือนํามาใชในการแกไขปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว

หนา ๑๘

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ีหนวยรับตรวจเห็นวาผูวาการหรือผูไดรับมอบหมายดําเนินการ ตรวจสอบ

ไมเปนไปตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินหรือหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงิน แผนดิน หนวย

รับตรวจมีสิทธิย่ืนคํารองไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคํารองตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ

กําหนด

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ีจําเปนตองไดขอมูลหรือมีการศึกษาเร่ืองใด คณะกรรมการจะขอให

สํานักงานจางบุคคลหรือสถาบันซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญดําเนินการในเร่ืองน้ันไดตามท่ีจําเปน หรือ ใน

กรณีท่ีไมอาจหลีกเล่ียงไดจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวแทนก็ได โดยตอง

คํานึงถึงความคุมคาและประสิทธิภาพท่ีจะเกิดข้ึน ท้ังน้ีกอนการจางหรือแตงต้ัง คณะกรรมการตอง

กําหนดเปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และระยะเวลาของการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวไวใหชัดเจน

หลักเกณฑและวิธีการจาง และคาตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแตงต้ัง อนุกรรมการ

การพนจากตําแหนง คาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงาน ของอนุกรรมการ ใหเปนไป

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหคณะกรรมการ มี

อํานาจขอใหหนวยรับตรวจมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง หรือสงเอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอ่ืน ท่ี

เก่ียวของ และเรียกผูรับตรวจมาใหถอยคํา เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๘ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน

ใหกรรมการไดรับเงินคารับรองเหมาจายเปนรายเดือนตามอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ซ่ึง

ตองไมนอยกวาเงินประจําตําแหนงของประธานกรรมการหรือกรรมการ แลวแตกรณี มาตรา ๓๙ กรรมการ

ซ่ึงดํารงตําแหนงไมนอยกวาหน่ึงป มีสิทธิไดรับบําเหน็จตอบแทนเปน เงินซ่ึงจายคร้ังเดียวเม่ือพนจาก

ตําแหนงดวยเหตุอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี



(๑) ครบวาระ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก

(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบป

หนา ๑๙

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ในการคํานวณบําเหน็จตอบแทนน้ัน ใหนําอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๘ คูณดวยจํานวนปท่ี

ดํารงตําแหนง เศษของปใหนับเปนหน่ึงป

สิทธิในบําเหน็จตอบแทนน้ัน เปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไมได เวนแตกรณีตาย ใหตกไดแก คูสมรส

และทายาทท่ีไดแจงไว และถาการตายน้ันเกิดข้ึนเพราะเหตุปฏิบัติหนาท่ีหรือในการปฏิบัติหนาท่ี  ใหไดรับ

เปนสองเทาของบําเหน็จตอบแทนท่ีกําหนดไวตามวรรคสอง

หมวด ๓

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๔๐ ใหมีผูวาการคนหน่ึงซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยได

รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการ

ผูวาการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการ

มาตรา ๔๑ เม่ือมีกรณีท่ีจะตองแตงต้ังผูวาการ ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาบุคคล ท่ี

สมควรไดรับการเสนอช่ือเพ่ือแตงต้ังเปนผูวาการ

มาตรา ๔๒ ในการสรรหาผูวาการ ใหคณะกรรมการประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเขารับ การสรร

หาเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน ซ่ึงตองกระทําโดยเปดเผย และใหมีการประกาศรายช่ือ บุคคลท่ีจะ

เขารับการสรรหาใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป เพ่ือรับฟงขอมูลเก่ียวกับความเหมาะสมของ ผูเขารับ

การสรรหาดังกลาวเพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรรหาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสมัคร และระยะเวลาท่ีจะใชในการสรรหาทุกข้ันตอน  ใหเปน

ไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการปรึกษาหารือเพ่ือคัดเลือกใหไดบุคคลซ่ึงมีความรู ความเช่ียวชาญ

และประสบการณเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดิน กฎหมาย การบัญชีการตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง



และดานอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอการตรวจเงินแผนดิน และเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความกลาหาญและ

ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาท่ี และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเปนตัวอยางท่ีดี ของสังคม รวมตลอด

ท้ังมีทัศนคติท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดผลสําเร็จ

มาตรา ๔๔ ในการสรรหา ใหใชวิธีลงคะแนนโดยเปดเผย และใหกรรมการแตละคนบันทึก

เหตุผลในการลงคะแนนของตนไวดวย

หนา ๒๐

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ผูซ่ึงจะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือแตงต้ังเปนผูวาการตองไดรับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวน

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไมมีผูไดรับคะแนนเสียงถึงสองในสามใหดําเนินการ ดังตอไป

น้ี

(๑) ในกรณีมีผูสมัครคนเดียว ใหดําเนินการสรรหาใหม

(๒) ในกรณีมีผูสมัครสองคนใหลงคะแนนใหมอีกคร้ังหน่ึง ถายังไมมีผูใดไดคะแนนเสียง ถึงสองใน

สาม ใหดําเนินการสรรหาใหม

(๓) ในกรณีมีผูสมัครเกินสองคนข้ึนไป ใหนําผูท่ีไดรับคะแนนสูงสุดสองลําดับแรกมาลงคะแนนใหม

ถายังไมมีผูใดไดคะแนนเสียงถึงสองในสาม ใหดําเนินการสรรหาใหม

ถามีผูไดรับคะแนนเทากันจนเปนเหตุใหมีผูไดคะแนนสูงสุดเกินสองคน ใหประธานกรรมการจับ

สลาก ผูท่ีไดรับคะแนนเทากันเพ่ือใหเหลือสองคนแลวจึงลงคะแนน

มาตรา ๔๕ เม่ือคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงต้ังเปนผูวาการไดแลว  ให

เสนอช่ือผูไดรับการคัดเลือกพรอมความยินยอมของผูน้ันตอประธานวุฒิสภา

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใชบังคับแกผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกดวยโดยอนุโลม มาตรา ๔๖ ผูได

รับการเสนอช่ือเพ่ือแตงต้ังเปนผูวาการ ตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

ก่ึงหน่ึงของสมาชิกวุฒิสภาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ในกรณีท่ีวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบผูไดรับการเสนอช่ือ ใหดําเนินการสรรหาบุคคลใหมแทนผูน้ัน

แลวเสนอตอวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไป โดยผูซ่ึงไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาในคร้ังน้ีจะเขา

รับการสรรหาในคร้ังใหมน้ีไมได

ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังผูวาการ และเปนผูลงนาม รับสนอง

พระบรมราชโองการ



มาตรา ๔๗ ใหผูวาการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีพระมหากษัตริย ทรง

แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว

มาตรา ๔๘ ใหผูวาการมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีโดยรับผิดชอบตอคณะกรรมการ  และ

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดของสํานักงาน

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึง ผูวาการพึงรับฟงคําแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือขอทวงติง ของ

คณะกรรมการซ่ึงตองไมกระทบตอความเปนอิสระในการตรวจเงินแผนดินของผูวาการ

หนา ๒๑

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๔๙ ผูวาการตองปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา และการปฏิบัติหนาท่ีและการใชอํานาจของ ผู

วาการตองเปนไปโดยสุจริต เท่ียงธรรม กลาหาญ และปราศจากอคติท้ังปวงในการใชดุลพินิจ และปฏิบัติตน

ใหถูกตองตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหวางการดํารงตําแหนง ผูวาการจะเขารับการศึกษาหรือ อบรม

ในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได เวนแตเปนหลักสูตรหรือโครงการท่ีจัดข้ึนโดยเฉพาะสําหรับ กรรมการ

และผูวาการ

มาตรา ๕๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ผูวาการพนจากตําแหนงเม่ือ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

(๔) คณะกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงสามในส่ีของกรรมการท้ังหมดเทาท่ี มี

อยู เน่ืองจากจงใจฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินหรือหลักเกณฑมาตรฐาน เก่ียวกับ

การตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการกําหนดและเม่ือคณะกรรมการส่ังใหแกไขแลวไมดําเนินการ ภายใน

เวลาอันสมควรจนอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอทางราชการ

(๕) พนจากตําแหนงดวยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ

(๖) ไมสามารถทํางานไดเต็มเวลา

มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีผูวาการตองหยุดปฏิบัติหนาท่ีเพราะถูกกลาวหาและศาลฎีกาหรือ ศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองประทับรับฟอง ใหรองผูวาการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงมี

อาวุโสสูงสุดปฏิบัติหนาท่ีแทน จนกวาผูวาการจะปฏิบัติหนาท่ีได หรือจนกวาจะมีการแตงต้ังผูดํารง

ตําแหนงผูวาการแทน



หลักเกณฑการกําหนดอาวุโสตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีผูวาการโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๕๒ ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง คารับรองเหมาจายและประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเชนเดียวกับกรรมการ

มาตรา ๕๓ ใหผูวาการมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี

(๑) ตรวจเงินแผนดินตามนโยบายการตรวจเงินแผนดินและหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับ การ

ตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการกําหนด และตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

หนา ๒๒

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

(๒) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยงานของรัฐ

(๓) มอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการตาม (๑) และ (๒)

(๔) กํากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีตาม (๓)

ในการตรวจเงินแผนดินสําหรับหนวยรับตรวจตามบทนิยามคําวา “หนวยรับตรวจ”  ตามมาตรา

๔ (๗) ใหตรวจเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุน จากหนวยรับ

ตรวจตามบทนิยามคําวา “หนวยรับตรวจ” ตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)  วามีการใชจายไปตาม

วัตถุประสงคหรือไม

มาตรา ๕๔ นอกจากหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา ๕๓ ใหผูวาการมีหนาท่ีและอํานาจ  ดังตอไปน้ี

ดวย

(๑) กําหนดแผนการตรวจสอบประจําปเพ่ือใหสํานักงานถือปฏิบัติ และเสนอคณะกรรมการ เพ่ือ

ทราบ

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ และแสดงความเห็นวาเปนไปตาม

กฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําปและแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมายและ

ตามความเปนจริงหรือไม

(๔) แจงผลการตรวจสอบและติดตามใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจ

เพ่ือใหเปนไปตามผลการตรวจสอบ



(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสํานักงานเทาท่ีไมขัดกับระเบียบหรือประกาศหรือ

มติของคณะกรรมการ

(๖) แตงต้ังท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตาง ๆ เพ่ือชวย การปฏิบติังาน

ของสํานักงาน ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

(๗) จัดจางและกําหนดคาจางท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ท้ังน้ี  ตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

(๘) มอบหมายเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม (๒) (๓) และ (๔) และมาตรา ๗ วรรคสาม  รวมถึง

รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีดังกลาว

(๙) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย

หนา ๒๓

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

การกําหนดแผนการตรวจสอบตาม (๑) ตองสอดคลองกับนโยบายการตรวจเงินแผนดินและ

หลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๕๕ การใชหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ น้ัน หามมิให ผูวาการหรือ

เจาหนาท่ีท่ีผูวาการมอบหมายดําเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกคาใชจายจากหนวยรับตรวจ อันเปนการ

ขัดกันแหงผลประโยชน

มาตรา ๕๖ หามมิใหมีการเปดเผยหรือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการตรวจสอบท่ีอยูระหวาง การ

ดําเนินการใหสาธารณชนทราบ จนกวาจะไดขอยุติเก่ียวกับการตรวจสอบน้ันแลว เวนแตเปนกรณี

จําเปนเพ่ือประโยชนในการระงับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกทางราชการ ผูวาการจะเปดเผยหรือ เผยแพร

ขอมูลท่ีจะเปนประโยชนดังกลาวก็ไดตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด แตไมวาจะเปนกรณีใด

การเปดเผยตองไมมีลักษณะเปนการวินิจฉัยวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลว

มาตรา ๕๗ ในกรณีท่ีหนวยรับตรวจสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี กฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือในเร่ืองท่ีอยูในอํานาจ การตรวจ

สอบของผูวาการ ใหผูวาการหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตอบขอสอบถามเปนหนังสือโดยเร็ว  ซ่ึงตองไม

ชากวาสามสิบวันนับแตวันไดรับการสอบถาม

ในกรณีท่ีหนวยรับตรวจไดปฏิบัติตามท่ีไดรับแจงตามวรรคหน่ึง หรือตามท่ีหนวยงานท่ีเปน ผู

มีหนาท่ีดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ ราชการ



ไดแจงใหทราบแลว มิใหถือวาเปนการกระทําท่ีไมชอบหรือไมถูกตอง แตไมตัดอํานาจผูวาการท่ี จะแกไข

คําตอบหรือโตแยงกับหนวยงานท่ีเปนผูมีหนาท่ีดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกลาว และในกรณีท่ีมีขอยุติท่ีแตกตางไป มิใหมี ผลกระ

ทบกับการกระทําท่ีไดดําเนินการไปกอนแลว

หมวด ๔

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๕๘ ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนสวนราชการท่ีเปนหนวยงานอิสระ ตาม

รัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนนิติบุคคล และอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูวาการ ให

สํานักงานทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการของคณะกรรมการ

หนา ๒๔

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๕๙ สํานักงานมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และดําเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการบรรลุภารกิจและหนาท่ีตามท่ี

กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และกฎหมายอ่ืน (๒) อํานวยความสะดวก

ชวยเหลือ สงเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  กรรมการ และผูวาการ

(๓) ดําเนินการเพ่ือใหหนวยรับตรวจมีความรูความเขาใจในหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติใหถูกตองตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและแบบแผนการปฏิบัติราชการ (๔) จัดใหมีการฝกอบรม

และพัฒนาความรูความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีและบุคลากรอ่ืนของ สํานักงาน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม

กระบวนการตรวจสอบ

(๕) ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางประเทศหรือระหวางประเทศเก่ียวกับการตรวจเงิน

แผนดิน

(๖) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางปเสนอตอ

คณะกรรมการเพ่ือใหคําแนะนํา ขอเสนอแนะ หรือขอทวงติง และพิจารณาเห็นชอบกอนเสนอ สภา

ผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ

(๗) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรบตรวจตามข ั อเสนอแนะของสํานักงาน (๘) รวบรวม

คําส่ังของผูวาการและเจาหนาท่ีท่ีมีถึงหนวยรับตรวจในสวนท่ีเก่ียวกับผล การตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณะ



กรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑใหเจาหนาท่ีปฏิบัติใหเปนมาตรฐาน  รวมถึงเผยแพรใหหนวยรับตรวจและ

ประชาชนทราบ

(๙) เผยแพรผลการตรวจสอบใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กําหนด

(๑๐) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือท่ีคณะกรรมการหรือผูวาการมอบหมาย มาตรา

๖๐ ในการกํากับดูแลสํานักงาน ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศ ในเร่ืองดังตอไปน้ี

(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานและขอบเขตหนาท่ีและอํานาจของสวนราชการ ดัง

กลาว

หนา ๒๕

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

(๒) การกําหนดตําแหนง การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง และการเทียบตําแหนง

อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชนอ่ืน ของเจาหนาท่ี

(๓) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การออกจากราชการ วินัย  การ

รองทุกข และการอ่ืนท่ีจําเปนในการบริหารงานบุคคลสําหรับเจาหนาท่ี

(๔) การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจางลูกจางของสํานักงาน รวมตลอดท้ังอัตรา เงินเดือน

เงินเพ่ิม และคาตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชนอ่ืนของลูกจางของสํานักงาน (๕)

การกําหนดวิธีการและเง่ือนไขในการจางท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญ เพ่ือชวยการปฏ  ิบัติงาน ของสํานักงาน

รวมตลอดท้ังคาจางหรือคาตอบแทนอ่ืนของท่ีปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญ (๖) การบริหารจัดการการเงินและ

ทรัพยสิน การงบประมาณ และการพัสดุของสํานักงาน (๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอ่ืนแก

เจาหนาท่ีและบุคลากรอ่ืนของสํานักงาน (๘) การกําหนดเคร่ืองแบบและการแตงเคร่ืองแบบของกรรมการ

ผูวาการ เจาหนาท่ี และ บุคลากรอ่ืนของสํานักงาน

การดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคลองตัว

การกําหนดตาม (๒) และ (๔) ตองคํานึงถึงคาครองชีพ และความเพียงพอในการดํารงชีพและ ภาระความ

รับผิดชอบท่ีแตกตางกันของบุคลากรแตละสายงานและระดับดวย

ในการออกระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการคํานึงถึง ความ

เท่ียงธรรม ขวัญและกําลังใจของบุคลากร

ใหประธานกรรมการเปนผูมีหนาท่ีลงนามในระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการมีมติเห็นชอบ



แลว และเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให  ใชบังคับได

การดําเนินการตามมาตราน้ี ตองไมมีผลเปนการใหคณะกรรมการหรือกรรมการมี

อํานาจในการบรรจุ  แตงต้ัง ยาย เล่ือนตําแหนง หรือข้ึนเงินเดือนเจาหนาท่ี เวนแตเปนกรณีของรองผู

วาการตรวจเงิน แผนดินหรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา คณะกรรมการจะ

กําหนดใหตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กอนก็ได

เม่ือมีกรณีท่ีจะตองแตงต้ังรองผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา  ให

นําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป

หนา ๒๖

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๖๑ ขาราชการสํานักงาน ไดแก บุคคลซ่ึงไดรับการบรรจุและแตงต้ัง ใหเปนขาราชการ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

ใหขาราชการสํานักงานเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

การใดอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีมิไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือ

ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนมาใชบังคับแกการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีดวยโดยอนุโลม  การจายเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงาน ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการน้ัน

มาตรา ๖๒ ภายใตบังคับมาตรา ๖๐ วรรคหก และเพ่ือประโยชนในการดําเนินการ ตามมาตรา

๖๑ ใหคณะกรรมการทําหนาท่ีเปน ก.พ. ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  และมี

อํานาจแตงต้ังอนุกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีเปนคณะอนุกรรมการขาราชการสํานักงานได  โดยมีองคประกอบ

และหนาท่ีและอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

ใหคณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังทําหนาท่ีเชนเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน

ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลและ คณะ

อนุกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ัง ใหมีสิทธิไดรับคาเบ้ียประชุมเชนเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. แลวแตกรณี

มาตรา ๖๓ ใหคณะกรรมการออกขอกําหนดทางจริยธรรมข้ึนใชบังคับแกเจาหนาท่ีและ บุคลากรอ่ืนของ

สํานักงาน ท้ังน้ี ขอกําหนดทางจริยธรรมดังกลาวตองระบุดวยวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม จะตองไดรับ

โทษอยางใด



มาตรา ๖๔ การโอนขาราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเปนขาราชการสํานักงาน อาจกระ

ทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจส่ังบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการ เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ ท้ังน้ี จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับใดและไดรับเงินเดือนเทาใดใหเปนไป ตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด แตเงินเดือนท่ีจะใหไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการ

สํานักงานท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน

หนา ๒๗

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการ ใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซ่ึงโอนมา ตาม

วรรคหน่ึงในขณะท่ีเปนขาราชการน้ัน เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีดวย

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมาเปน

ขาราชการสํานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีจะกระทํามิได

มาตรา ๖๕ ในกิจการของสํานักงานท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทน ของ

สํานักงาน เพ่ือการน้ี ผูวาการจะมอบอํานาจใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานแทนก็ได ตามระเบียบท่ี คณะ

กรรมการกําหนด

มาตรา ๖๖ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ผูวาการ เจาหนาท่ี  และ

บุคลากรอ่ืน ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเก่ียวของ

บัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบท่ีผูวาการกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ใหประธาน กรรมการ กรรมการ

ผูวาการ และเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และ

มาตรา ๙๓ แหงพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

๖๘ ใหผูวาการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจาย  เพ่ือจัดสรรเปนเงินอุดหนุน

ของคณะกรรมการและสํานักงานไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ หรือ

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม แลวแตกรณี ในกรณีท่ีผูวาการเห็นวางบประมาณรายจายท่ี

ไดรับการจัดสรรใหไมเพียงพอ ใหผูวาการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอ

คําขอแปรญัตติตอคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของ สภาผูแทนราษฎรไดโดยตรง

ในการเสนองบประมาณรายจายดังกลาวใหผูวาการพิจารณาผลการตรวจสอบของ คณะผูตรวจ



สอบตามมาตรา ๗๔ ประกอบดวย

ในการเสนองบประมาณรายจายตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหผูวาการแจงใหคณะรัฐมนตรี

ทราบถึงรายไดและทรัพยสินท่ีมีอยูดวย

มาตรา ๖๙ เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณหรือพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติมตามมาตรา ๖๘ ใชบังคับแลว ใหสํานักงานจัดทํางบประมาณรายจาย

หนา ๒๘

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ประจํา ปเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพรใ หประชาชนทราบ เปนการท่ัวไป

การใชจายเงินของสํานักงานตองเปนไปตามท่ีระบุไวในงบประมาณรายจายประจําปตาม วรรค

หน่ึง เวนแตจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการเปนการเฉพาะกรณี

ในการเบิกงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ใหสํานักงานสงขอมูลคําขอเบิกงบประมาณ ตอกรม

บัญชีกลาง โดยใหระบุจํานวนเงินท่ีจะตองใชในแตละงวด งวดละสามเดือน และใหกรมบัญชีกลาง ส่ังจาย

เงินใหแกสํานักงานภายในสามวันกอนวันข้ึนงวดใหม แตในกรณีท่ีสํานักงานมีความจําเปนตองใช เงินมาก

กวาท่ีไดแจงไวในงวดใด ใหกรมบัญชีกลางจายใหตามท่ีสํานักงานรองขอ

มาตรา ๗๐ รายไดและทรัพยสินในการดําเนินกิจการของสํานักงาน ประกอบดวย

(๑) เงินอุดหนุนท่ีไดรับตามมาตรา ๖๘

(๒) ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสํานักงาน

(๓) ดอกผลหรือประโยชนของเงินหรือทรัพยสินของสํานักงาน

(๔) รายไดอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด

ในการรับทรัพยสินตาม (๒) ใหคํานึงถึงความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ี และในกรณีท่ี คณะ

กรรมการเห็นวาการรับทรัพยสินดังกลาวอาจมีผลกระทบตอความเปนกลางในการปฏิบัติหนาท่ีของ

สํานักงาน จะส่ังใหสํานักงานไมรับทรัพยสินน้ันหรือใหคืนทรัพยสินน้ันแกผูอุทิศใหก็ได การใชจายเงินราย

ไดของสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๗๑ รายไดของสํานักงานไมเปนรายไดท่ีตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน

ใหสํานักงานจัดทํารายงานการรับและการใชจายเงินตามวรรคหน่ึงเสนอตอสภาผูแทนราษฎร

วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเม่ือส้ินปงบประมาณทุกป



อสังหาริมทรัพยซ่ึงสํานักงานไดกรรมสิทธ์ิมาไมวาจากการซ้ือ หรือมีผูยกใหใหเปนท่ีราชพัสดุ แต

สํานักงานมีอํานาจในการปกครองดูแล ใช หรือหาประโยชนได

มาตรา ๗๒ ทรัพยสินของสํานักงานไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี และผูใดจะยก

อายุความข้ึนเปนขอตอสูมิได

หนา ๒๙

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๗๓ ใหมีคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีในการกํากับการปฏิบัติ หนาท่ีใน

การตรวจสอบสํานักงานของคณะผูตรวจสอบ และดูแลใหคณะผูตรวจสอบมีความอิสระใน การปฏิบัติ

หนาท่ีตรวจสอบสํานักงาน ประกอบดวย

(๑) ประธานวุฒิสภาเปนประธานกรรมการ

(๒) ประธานองคกรอิสระทุกองคกร ยกเวนประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนกรรมการ ให

อธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๗๔ ใหกรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ แตงต้ัง

คณะผูตรวจสอบจากเจาหนาท่ีในกรมบัญชีกลางข้ึนคณะหน่ึงตามจํานวนท่ีเพียงพอตอ การปฏิบัติหนาท่ี

ทําหนาท่ีในการตรวจสอบสํานักงาน โดยใหคณะผูตรวจสอบมีหนาท่ีและ

อํานาจเชนเดียวกับท่ีผูวาการมีหนาท่ีและอํานาจในการตรวจเงินแผนดินของหนวยรับตรวจ ท้ังน้ี

ตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ (๒) แลวทํารายงานเสนอผล การ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการกํากับการตรวจสอบ คณะกรรมการ สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ

คณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบและดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป รายงานดังกลาวใหเผยแพรให

ประชาชนทราบเปนการท่ัวไปดวย

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ใหคณะผูตรวจสอบมีหนาท่ีและอํานาจเชนเดียวกับผูวาการ ตาม

มาตรา ๙๓

มาตรา ๗๕ ใหสํานักงานจัดทํารายงานการเงินประจําปซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย งบแสดง

ฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของสํานักงานสงคณะผูตรวจสอบ  ภายในเกาสิบวัน

นับแตวันส้ินปงบประมาณ

มาตรา ๗๖ ใหสํานักงานจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ

ของสํานักงานและกองทุน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด มาตรา ๗๗ ให



สํานักงานทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

ทราบ ภายในสองรอยสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ ท้ังน้ี ใหประธาน กรรมการหรือกรรมการท่ีคณะ

กรรมการมอบหมายและผูวาการมาแถลงรายงานดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี

ดวย

หนา ๓๐

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึงจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในทุกดาน  โดย

เฉพาะดานผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพของการใชจายเงินของหนวยรับตรวจ เวนแตเปนเร่ือง ท่ีคณะ

กรรมการเห็นวาควรแกการรักษาไวเปนความลับหรือมีกฎหมายหามมิใหเปดเผย

ในกรณีเพ่ือประโยชนทางราชการ สํานักงานจะจัดทํารายงานเผยแพรเปนคร้ังคราว นอกเหนือ

จากรายงานตามวรรคหน่ึงก็ได

หมวด ๕

กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๗๘ ใหมีกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผนดินในสํานักงานกองทุนหน่ึง  มีวัตถุ

ประสงคเพ่ือใชจายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหการตรวจเงินแผนดิน เปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๗๙ กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสิน ดังตอไปน้ี

(๑) เงินท่ีไดรับโอนมาตามมาตรา ๑๑๒

(๒) รายไดจากคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

(๓) เงินรายไดตามมาตรา ๗๐ (๑) ท่ีดําเนินการแลวมีเหลือจายในแตละปงบประมาณ (๔)

เงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดท่ีมีผูบริจาคใหกองทุน

(๕) ดอกผลหรือผลประโยชนท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน

เงินและทรัพยสินของกองทุนตามวรรคหน่ึงไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน

มาตรา ๘๐ เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน ดังตอไปน้ี (๑) เปนคา

ใชจายกรณีงบประมาณรายจายประจําปไมเพียงพอหรือท่ีไมอาจเบิกจายจาก งบประมาณแผนดินได

(๒) เปนคาใชจายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผนดิน



(๓) สมทบเปนคาตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการของเจาหนาท่ีและบุคลากรอ่ืนของสํานักงาน (๔)

เปนคาใชจายในการจางท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญ และลูกจางเพ่ือชวยในการปฏิบัติหนาท่ี ของสํานักงาน

หนา ๓๑

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

(๕) คาใชจายอ่ืนใดท่ีจะเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของสํานักงานตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนกําหนด

การใชจายเงินกองทุนตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด มาตรา

๘๑ เงินกองทุนใหนําฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารท่ีเปนรัฐวิสาหกิจ  หรือนําไปลงทุน ท้ังน้ี ตามท่ีคณะ

กรรมการกองทุนกําหนด แตในการลงทุน คณะกรรมการกองทุน จะ

กําหนดใหลงทุนอ่ืนใดนอกจากการซ้ือพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลังเปน ผู

คํ้าประกันไมได

มาตรา ๘๒ ใหมีคณะกรรมการกองทุนประกอบดวย ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน  เปน

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผนดินคนหน่ึงซ่ึงคณะกรรมการมอบหมาย ผูวาการ รองผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินคนหน่ึงซ่ึงผูวาการมอบหมาย และผูแทนสํานักงบประมาณ เปนกรรมการ

ใหผูอํานวยการสํานักการเงินและการคลัง สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนเลขานุการ และ ผู

วาการจะแตงต้ังเจาหนาท่ีเปนผูชวยเลขานุการคนหน่ึงก็ได

มาตรา ๘๓ ใหคณะกรรมการกองทุนมีหนาท่ีและอํานาจ ดังตอไปน้ี

(๑) บริหารจัดการ อนุมัติการจายเงินกองทุน และกํากับดูแลการใชจายเงินกองทุนใหเปนไป ตาม

วัตถุประสงค

(๒) วางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหสามารถจัดทํารายงานการเงินประจําป ซ่ึง

อยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของกองทุน ได

อยางถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให เปน

หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการกองทุน

ใหคณะกรรมการกองทุนสงรายงานการเงินของกองทุนตาม (๒) ใหคณะผูตรวจสอบภายใน เกา

สิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ



มาตรา ๘๔ ใหคณะผูตรวจสอบตามมาตรา ๗๔ เปนผูสอบบัญชีของกองทุน ทําหนาท่ี ตรวจสอบ

รายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นตอรายงานการเงินน้ัน และเผยแพรใหประชาชน ทราบ

เปนการท่ัวไป

หนา ๓๒

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หมวด ๖

หนาท่ีและอํานาจในการตรวจสอบของผูวาการ

มาตรา ๘๕ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏวามีขอบกพรองเน่ืองจากเจาหนาท่ีของ หนวยรับ

ตรวจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติ ราชการ ใหผู

วาการมีหนังสือแจงขอบกพรองพรอมท้ังขอเสนอแนะใหผูรับตรวจทราบเพ่ือดําเนินการแกไข และควบคุม

หรือกํากับมิใหเกิดขอบกพรองข้ึนอีก แตผูวาการตองรับฟงคําช้ีแจงและเหตุผลหรือ ความ

จําเปนของหนวยรับตรวจประกอบดวย

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ถากอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือหนวยรับตรวจท่ีไมเก่ียวกับกฎหมาย

วาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใหผูวาการแจงใหผูรับตรวจพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหมีการชดใช

คาเสียหายแกรัฐหรือหนวยรับตรวจหรือดําเนินการทางวินัย แลวแตกรณี และเม่ือผูรับตรวจดําเนินการ

เปนประการใดแลวใหแจงใหผูวาการทราบ

ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบประกอบกับคําช้ีแจงของหนวยรับตรวจปรากฏวากฎหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไมเหมาะสมกับสถานการณ หรือ การปฏิบัติ

ตามจะกอใหเกิดความเสียหายตอราชการหรือประชาชน ใหเปนหนาท่ีของผูวาการท่ีจะ เสนอแนะตอหนวย

งานท่ีเก่ียวของเพ่ือปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือ แบบแผนการปฏิบัติ

ราชการใหเหมาะสมตอไป ในกรณีเชนน้ัน การดําเนินการของหนวยรับตรวจท่ี บกพรองใหเปนอันพับไป

เวนแตเปนกรณีทุจริต

มาตรา ๘๖ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏวา หนวยรับตรวจจัดเก็บรายไดหรือ ผลตอบแทนไมเปนไป

ตามกฎหมายหรือสัญญา ใหผูวาการมีหนังสือแจงขอบกพรองพรอมท้ังขอเสนอแนะ ไปยังหนวยรับตรวจเพ่ือ

ดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายหรือสัญญา และใหหนวยรับตรวจช้ีแจงเหตุผล  หรือแจงผลการ

ดําเนินการแกไขขอบกพรองตามขอเสนอแนะภายในระยะเวลาท่ีผูวาการกําหนด



ในกรณีท่ีผูวาการไมเห็นดวยกับการช้ีแจงเหตุผลของหนวยรับตรวจ หรือเห็นวาการดําเนินการ ไม

เปนไปตามขอเสนอแนะหรือไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหผูวาการแจงรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือ

รัฐมนตรีซ่ึงกฎหมายกําหนดใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับตรวจ หรือรัฐมนตรี ผู

รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป

หนา ๓๓

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ในกรณีท่ีผูวาการมีหลักฐานอันนาเช่ือวาหนวยรับตรวจมีขอบกพรองในการจัดเก็บภาษีอากร

คาธรรมเนียม หรือรายไดอ่ืนใด ผูวาการมีอํานาจขอใหหนวยรับตรวจเปดเผยขอมูลโดยรวมท่ีไดมาจาก ผู

เสียภาษีอากร ผูชําระคาธรรมเนียม หรือรายไดอ่ืนใด โดยตองระบุหลักฐานใหหนวยรับตรวจทราบ ตาม

สมควร และใหถือวาการท่ีหนวยรับตรวจเปดเผยขอมูลดังกลาวใหแกผูวาการเปนการกระทําท่ีชอบ ดวย

กฎหมาย

อํานาจในการขอใหหนวยรับตรวจเปดเผยขอมูลตามวรรคสาม ถาเปนกรณีเก่ียวกับภาษีอากร

ประเมิน ผูวาการจะมอบหมายใหรองผูวาการกระทําการแทนก็ไดแตจะมอบใหเจาหนาท่ีอ่ืนมิได  ในการ

ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามตองไมมีลักษณะเขาไปใชอํานาจ ประเมินแทนหนวย

รับตรวจ หรือเปนการวินิจฉัยการประเมินของผูมีอํานาจประเมิน มาตรา ๘๗ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ

ปรากฏวา หนวยรับตรวจท่ีมีหนาท่ีและอํานาจบริหาร จัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพยสินของแผนดิน

ละเวนหรือไมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนดไว ในกฎหมาย ใหผูวาการมีหนังสือแจงไปยังหนวยรับตรวจพรอม

ท้ังขอเสนอแนะเพ่ือดําเนินการใหถูกตอง  โดยใหหนวยรับตรวจช้ีแจงเหตุผลหรือแจงผลการ

ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีผูวาการกําหนด ในกรณีท่ีหนวยรับตรวจไมดําเนินการโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหผูวาการแจงรัฐมนตรีเจาสังกัด  หรือรัฐมนตรีซ่ึงกฎหมาย

กําหนดใหมีหนาท่ีกํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับตรวจ หรือรัฐมนตรี ผูรักษาการตามกฎหมาย เพ่ือ

พิจารณาดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป หรือในกรณีท่ีมีกฎหมาย กําหนดใหผ ูวาการมี

อํานาจดําเนินการอยางใดตอไป ก็ใหผูวาการดําเนินการไปตามน้ัน  มาตรา ๘๘ ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบ

ปรากฏหลักฐานอันควรเช่ือไดวา มีการกระทําดวย ประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีสวนไมวา โดยทางตรงหรือทางออมในการใชงบประมาณรายจาย หรือตรวจสอบ

พบวาคณะรัฐมนตรีเปนผูกระทําการหรือ อนุมัติใหกระ

ทําการหรือรูวามีการกระทําดังกลาวแลวแตมิไดส่ังยับย้ัง หรือพบวามีเจาหนาท่ีของหนวยรับ ตรวจจัด



ทําโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรูวามีการดําเนินการดังกลาว ใหผูวาการ แจงคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เพ่ือดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป ในการ

ดําเนินการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตามวรรคหน่ึง  ใหถือวารายงาน

และเอกสารและหลักฐานท่ีผูวาการจัดสงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

หนา ๓๔

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

การทุจริตแหงชาติเปนสวนหน่ึงของสํานวนการไตสวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

มาตรา ๘๙ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพ ตองตรวจสอบเม่ือการดําเนินการ เสร็จ

ส้ินแลว เวนแตผูวาการจะเห็นวามีการปฏิบัติอยางหน่ึงอยางใดท่ีเห็นไดชัดเจนวาจะไมกอใหเกิด ผลสัมฤทธ์ิ

หรือขาดประสิทธิภาพ จะแจงใหหนวยรับตรวจทราบกอนหรือในระหวางดําเนินการก็ได ในกรณี เชนน้ัน ผู

วาการตองแนะนําวิธีดําเนินการท่ีถูกตองใหหนวยรับตรวจปฏิบัติดวย และในกรณีท่ีหนวยรับ ตรวจเห็น

วาการดําเนินการท่ีผูวาการแนะนําน้ันไมอาจหรือไมสมควรดําเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร

ใหเปนหนาท่ีของผูวาการ หนวยรับตรวจ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของจะรวมกันหารือเพ่ือหาขอยุติ โดยเร็ว

เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายข้ึน เม่ือไดขอยุติประการใดแลว ใหหนวยรับตรวจดําเนินการ ไปตามขอยุติน้ัน

มาตรา ๙๐ ในการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยรับตรวจ ให

ผูวาการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นวาเปนไปโดยประหยัด เกิดผลสัมฤทธ์ิ และมี

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท่ีหนวยรับตรวจกําหนดไวหรือไม และใหจัดทําขอเสนอแนะใหแก หนวยรับ

ตรวจในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการใชจายเงินของหนวยรับตรวจ

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ตองคํานึงถึงประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความนิยม ของ

ทองถ่ิน รวมถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในดานตาง ๆ โดยใหรับฟงเหตุผลและความจําเปนของ หนวย

รับตรวจประกอบดวย

มาตรา ๙๑ ใหผูวาการตรวจสอบรายงานการเงินท่ีหนวยงานของรัฐสงใหตามกฎหมาย วาดวย

วินัยการเงินการคลังของรัฐใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณหรือ ตามท่ีได

ตกลงกับกระทรวงการคลัง แลวแจงผลการตรวจสอบไปยังหนวยรับตรวจ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ มาตรฐาน

เก่ียวกับการตรวจเงินแผนดินท่ีคณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๒๗ (๒)

มาตรา ๙๒ การตรวจสอบการใชจายเงินราชการลับ หรือเงินท่ีมีลักษณะคลายกับ เงินราชการลับ



ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด แตหลักเกณฑดังกลาวตองไมกําหนดใน ลักษณะท่ีจะขัด

ตอวัตถุประสงคของการใชจายเงินราชการลับ

หนา ๓๕

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๙๓ ในการตรวจสอบ ใหผูวาการและเจาหนาท่ีซ่ึงผูวาการมอบหมายมีอํานาจ ตรวจสอบ

เงินและทรัพยสินอ่ืน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใชจายและหลักฐานอ่ืนท่ีอยู ในความ

รับผิดชอบของหนวยรับตรวจและใหมีอํานาจ ดังตอไปน้ีดวย

(๑) ใหผูรับตรวจหรือเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจมีหนังสือช้ีแจงขอเท็จจริง มาให ถอยคํา หรือสง

มอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนบรรดาท่ีหนวยรับตรวจจัดทําข้ึนหรือมีไว ในครอบครองเพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบ

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีมีอยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ

(๓) ใหบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน ท่ีเก่ียวของกับหนวยรับ

ตรวจเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ

(๔) มีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก หรือในเวลา

ทําการ เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน หรืออายัดเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับหรือมีเหตุอันควรเช่ือวาเก่ียวกับหนวยรับตรวจเทาท่ีจําเปน

ในการมอบหมายเจาหนาท่ีตามวรรคหน่ึง จะใหมีอํานาจท้ังหมดหรือบางสวนใหระบุใหชัดแจง

โดยคํานึงถึงสถานะของเจาหนาท่ีในแตละระดับ

มาตรา ๙๔ บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ซ่ึงเก่ียวกับการตรวจสอบ ถาเปน ภาษาตาง

ประเทศและเจาหนาท่ีไมอาจเขาใจได จะขอใหหนวยรับตรวจจัดการแปลเปนภาษาไทยใหแลวเสร็จ ภายใน

เวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได

หมวด ๗

วินัยการเงินการคลัง

มาตรา ๙๕ ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ  หากขอ

บกพรองท่ีตรวจพบไมมีลักษณะเปนการทุจริต และไมกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือ หนวยรับตรวจ ผู

วาการจะแจงใหผูรับตรวจทราบเพ่ือกํากับดูแลมิใหเกิดขอบกพรองอีกก็ได



ในกรณีท่ีขอบกพรองท่ีตรวจพบมีลักษณะเปนการทุจริต ใหผูวาการสงเร่ืองใหคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติดําเนินการตามหนาท่ีและอํานาจตอไป และใหนําความ ใน

มาตรา ๘๘ วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

หนา ๓๖

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ในกรณีท่ีขอบกพรองท่ีตรวจพบมีลักษณะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐหรือหนวยรับตรวจ  หรือมี

ลักษณะเปนการจงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ใหผูวาการแจงให ผูรับตรวจ

พิจารณาดําเนินการเพ่ือใหมีการชดใชคาเสียหายตอรัฐหรือหนวยรับตรวจตอไป หรือดําเนินการ ทางวินัย

แลวแตกรณี และเม่ือผูรับตรวจดําเนินการแลวใหแจงใหผูวาการทราบ

ในกรณีท่ีผูรับตรวจไมดําเนินการตามท่ีไดรับแจงตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร ผูวาการ

จะแจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได

มาตรา ๙๖ ผูรับตรวจผูใดไมดําเนินการภายในเวลาท่ีผูวาการกําหนดตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง

หรือมาตรา ๙๕ วรรคส่ี โดยไมมีเหตุอันสมควร ผูวาการจะเสนอตอคณะกรรมการใหลงโทษ ทางปกครองแก

ผูรับตรวจผูน้ันก็ได

ในการเสนอเพ่ือใหลงโทษตามวรรคหน่ึง ใหผูวาการสรุปขอเท็จจริง และพฤติการณท่ีเปนเหตุ อัน

ควรลงโทษทางปกครอง พรอมท้ังขอเสนอแนะเก่ียวกับโทษท่ีสมควรลงดวย

มาตรา ๙๗ เจาหนาท่ีของรัฐผูใดมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของ

รฐั  จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเปนกรณีท่ีไมอาจดําเนินการ ตาม

มาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ ใหผูวาการเสนอตอคณะกรรมการใหลงโทษทางปกครองแก ผูน้ัน

โดยใหนําความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม

มาตรา ๙๘ โทษทางปกครอง มีดังตอไปน้ี

(๑) ภาคทัณฑ

(๒) ตําหนิโดยเปดเผยตอสาธารณชน

(๓) ปรับทางปกครอง

ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเปนเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผูถูกลงโทษ

มิได

ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการคํานึงถึงความรายแรง แหง



พฤติกรรมท่ีกระทําผิดและความเสียหายท่ีเกิดจากการกระทําน้ัน

มาตรา ๙๙ ในการพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษทางปกครอง ใหคณะกรรมการใชรายงานผล การ

ตรวจสอบของผูวาการเปนหลัก แตตองเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาช้ีแจงแสดงหลักฐานประกอบ การ

พิจารณาดวย

หนา ๓๗

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

การแจงขอกลาวหาใหผูถูกกลาวหาทราบ และการย่ืนคําช้ีแจงของผูถูกกลาวหา ใหเปนไป ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๐๐ ผูรับตรวจหรือเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจผูใดกระทําความผิดตามท่ีบัญญัติไวใน

หมวดน้ี เพราะตองปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐานวา ผูรับตรวจหรือ

เจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจผูน้ันไดโตแยงหรือคัดคานคําส่ังน้ันไวแลว ใหไดรับยกเวนโทษทางปกครอง

ตามท่ีกําหนดไวในหมวดน้ี

มาตรา ๑๐๑ การดําเนินการเก่ียวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณี ดังตอ

ไปน้ี

(๑) ผูถูกกลาวหาถึงแกความตาย

(๒) ดําเนินการไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาหาปนับแตวันท่ีกระทําความผิด

มาตรา ๑๐๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไมเปนการตัดอํานาจของ ผู

บังคับบัญชาของผูถูกลงโทษทางวินัยในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบการบริหารของหนวยรับตรวจท่ีจะ

พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันน้ีอีก แตโทษดังกลาวจะตองเปนโทษสถานอ่ืนซ่ึงมิใชเปนโทษ

ตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน

มาตรา ๑๐๓ ผูถูกส่ังลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไดภายใน เกาสิบวัน

นับแตวันท่ีไดรับคําส่ัง

หมวด ๘

บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๐๔ ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลท่ีไดมาเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ี ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน หน่ึงหม่ืนบาท



หรือท้ังจําท้ังปรับ

ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกการเปดเผยสรุปผลการตรวจสอบท่ีเสร็จส้ินแลวโดยไมระบุ ช่ือ

บุคคลท่ีเก่ียวของ หรือเปนการเปดเผยตามมาตรา ๕๖ หรือเปนการเปดเผยตอศาล พนักงานอัยการ หรือ

หนวยงานท่ีตองดําเนินการตามผลการตรวจสอบของสํานักงาน หรือตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือเปนการกระทําตามหนาท่ีราชการ

หนา ๓๘

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๑๐๕ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไมปฏิบัติ ตามคําส่ัง

หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของผูวาการหรือเจาหนาท่ีตามมาตรา ๙๓ ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผูใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน อ่ืนใด

ท่ีผูวาการหรือเจาหนาท่ีตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย  ซอนเรน เอาไป

เสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ ปรับไมเกินหน่ึงแสน

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา ๑๐๗ เจาหนาท่ีผูใด ละเลยหรือจงใจไมปฏิบัติตามหลักเกณฑมาตรฐานเก่ียวกับ การ

ตรวจเงินแผนดิน ใหถือวาผูน้ันกระทําผิดวินัย และใหผูวาการดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาท่ีผูน้ัน ตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๐๘ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินและกรรมการตรวจเงินแผนดินซ่ึง

ดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ เปนประธานกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินและกรรมการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยให นับวาระ

การดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีต้ังแตวันท่ีไดรับโปรดเกลา โปรดกระหมอม

แตงต้ังเปนตนไป

มาตรา ๑๐๙ ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ เปนผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

โดยใหนับวาระการดํารงตําแหนงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีต้ังแตวันท่ีไดรับโปรดเกลา โปรด



กระหมอมแตงต้ังเปนตนไป

ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหรองผูวาการตรวจเงินแผนดินผูรักษาการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดินตามคําส่ัง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๔๓/๒๕๖๐ เร่ือง การแตงต้ังผูรักษาการแทนผูวาการ ตรวจเงิน

แผนดิน ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีอยู

หนา ๓๙

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมี การ

แตงต้ังผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

ในกรณีท่ีไดมีการดําเนินการสรรหา คัดเลือก หรือเสนอช่ือผูวาการตรวจเงินแผนดินอยูในวันที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการท่ีชอบดวยพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

ใหถือวาผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดินและพนจากตําแหนงไปกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ เปนผูซ่ึงเคยดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตาม

มาตรา ๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๔๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีดวย

มาตรา ๑๑๐ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี

บรรดาสิทธิ หนาท่ี และความผูกพันใด ๆ ท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยูกับบุคคลใดในวันกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหโอนมาเปนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

มาตรา ๑๑๑ ใหโอนบรรดางบประมาณ ทรัพยสิน ขาราชการ และบุคลากรอ่ืนของสํานักงาน การ

ตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเปน

ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และ ใหถือวาสิทธิและ

ประโยชนอ่ืนใดซ่ึงขาราชการหรือบุคลากรอ่ืนดังกลาวไดรับตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนสิทธิและประโยชนอ่ืนใดท่ีไดรับตอไป ตามพระราชบัญญัติประกอบ



รัฐธรรมนูญน้ี เวนแตจะมีระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา ๑๑๒ ใหโอนเงินคาธรรมเนียมท่ีไดรับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ซ่ึง

มิไดนําสงกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ.

๒๕๔๒ มาเปนของกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน

หนา ๔๐

เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

มาตรา ๑๑๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติและคําส่ังของคณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ท่ีออกตามพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ี พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหมีผลใชบังคับตอไปเสมือนระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติและ

คําส่ังของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงิน แผนดิน ท่ี

ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดตอรัฐธรรมนูญหรือ พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

มาตรา ๑๑๔ บรรดาการดําเนินการใด ๆ ตามหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน ผูวาการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงดําเนินการกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ถาการน้ันอยูในหนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหถือวา

การน้ันเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี สวนการดําเนินการตอไปใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

มาตรา ๑๑๕ การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับวินัยทางงบประมาณและการคลังท่ีไดกระทํา ตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปแลวกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับใหถือวาเปนการชอบดวยพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี สวนการดําเนินการตอไป ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

แลวแตกรณี ดําเนนการตามหมวด ิ ๗ วินัยการเงินการคลัง โดยใหถือวาเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของ

กับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี

ผูรับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี

หนา ๔๑



เลม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญ แหงราช
อาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๐ (๗) มาตรา ๒๓๘ มาตรา ๒๔๐ มาตรา ๒๔๑ มาตรา ๒๔๒ และ มาตรา ๒๖๗

บัญญัติใหมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  เพ่ือกําหนดคุณสมบัติ

ลักษณะตองหาม การสรรหา การพนจากตําแหนง หนาท่ีและอํานาจ ตลอดจน การปฏิบัติหนาท่ีของคณะ

กรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือใหการตรวจเงินแผนดิน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกการเงินการคลังของรัฐ  โดยการ

ดําเนินการดังกลาวมีความจําเปนตองมีการกระทบหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลบางประการ  และเปนไป

เทาท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี


