
พระราชบญัญตัิ 
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                    

ภมูพิลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดยค าแนะน า

และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
มาตรา ๒1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ   

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๑๑๕ ก/หนา้ ๑/๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๒ 



(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 

(๗) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ 
การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจาก  
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ
หรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ  
ทั้งนี ้ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอ านาจ
หรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์  ทั้งนี้ เพ่ือให้การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงิน  
ของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอ่ืนอันจ าเป็น  
แก่การตรวจสอบดังกล่าวด้วย 

“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ
หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน  

มาตรา ๕  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได ้
  



หมวด ๑ 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ 

_____________ 
สว่นที ่๑ 

การแตง่ตั้งคณะกรรมการและอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
_______________________ 

  
มาตรา ๖2  (ยกเลิก) 
มาตรา ๗  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งของพรรคการเมืองในระยะหนึ่งปีก่อนด ารงต าแหน่ง 
(๓) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๙) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๑) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง  
มาตรา ๘3  (ยกเลิก) 

  

                                                           
2  มาตรา ๖ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เร่ือง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

3  มาตรา ๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เร่ือง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 



มาตรา ๙  ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาก าไร 

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒) ประธานวุฒิสภาจะน าความขึ้นกราบบังคมทูล   

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลา
ที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้ด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหม่แทน 

มาตรา ๑๐  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่ง  
ได้เพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับ 
แต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่ อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม 
ให้ด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร  

มาตรา ๑๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙ 
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๓ 
(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน  
  



มาตรา ๑๒  เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๑๑ ให้เริ่มด าเนินการตามมาตรา ๘ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นจ านวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเสนอต่อประธานวุฒิสภา 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ด าเนินการ
ตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา  

มาตรา ๑๓  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มีสิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพ่ือให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้น  
มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

มาตรา ๑๔  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม   
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ    
เข้าประชุม 

การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่ก าหนดไว้ในมาตรานี้  ให้ เป็นไปตามระเบียบ 
ที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา ๑๕  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย การตรวจเงินแผ่นดิน 
การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่อง
วินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า การเสนอแนะให้มีการแก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัย 
ทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด การพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และการด าเนินการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การควบคุมเงินของรัฐ เมื ่อได้รับค าร้องขอจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง หรือเม่ือคณะกรรมการเห็นสมควร 
  



(๓) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณส าหรับหน่วยรับตรวจ ดังต่อไปนี้ 

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
เพ่ือให้หน่วยรับตรวจน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
หรือหลายหน่วยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดท าและแบบการรายงานที่จ าเป็นส าหรับการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า 

(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(๔) เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะในประการอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนติดตาม
การด าเนินการแก้ไขและการปฏิบัติตามค าแนะน า 

(๕) ก ากับและเป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ตามบทบัญญัติในส่วนที่ ๒ ของหมวดนี้ 

(๖)4 (ยกเลิก) 
(๗) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ว่าการในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

อันได้แก ่
(ก) การก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
(ข) การจัดท างบประมาณของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(ค) ให้ค าแนะน าในการท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผล 

การปฏิบัติงานระหว่างปีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๘) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดจ้างและการก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือส านักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๑ 

(๙) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๖๐ 

(๑๑) แต่งตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา ๒๐ 
(๑๒) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

                                                           
4  มาตรา ๑๕ (๖) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 



(๑๓) พิจารณาค าร้องของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ที่ขอให้ตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจเป็นกรณีเฉพาะราย และก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยรับตรวจ 

(๑๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการ

ปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการมีอ านาจเสนอข้อสังเกต 
และความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อประธานรัฐสภา เพ่ือแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการ  
ของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของรัฐสภา เพ่ือประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไป 

มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจ 

(๑) เรียกผู้รับตรวจมาชี้แจงเพ่ือติดตามผลการด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการที่ได้ให้ไว้ 

(๒) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหัวหน้าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือขอค าชี้แจง รายงาน และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๘  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ
และกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
สว่นที ่๒ 

วนิยัทางงบประมาณและการคลัง 
______________ 

  
มาตรา ๑๙  เพ่ือให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีวินัย ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น  
ตามมาตรา ๒๐ มีอ านาจหน้าที่พิจารณาและก าหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการก าหนด 
  



มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อก าหนดใดที่การฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง 
(๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินต าแหน่งใดหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

ในเรื่องใด ๆ ที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อก าหนด
ดังกล่าว จะต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง 

(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง 
ในการก าหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นนั้น ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ 

และการคลังค านึงถึงระดับความรับผิดชอบของต าแหน่งของผู้กระท าผิดวินัย ความส าคัญของมาตรการควบคุม
การเงินของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผู้กระท าผิดวินัยและหลักเกณฑ์  
หรือเงื่อนไขอ่ืนที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๐  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบด้วย กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง และ
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลัง ด้านนิติศาสตร์ หรือ
ด้านการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
นับแต่วันที่คณะกรรมการแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืน ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดค้านกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องรับผิด
ทางวินัยมีสิทธิชี้แจงและน าสืบแก้ข้อกล่าวหา และต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส านวนคนหนึ่งมีหน้าที่ 
ในการท าส านวน รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ 
และการคลัง 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการ
ก าหนด ในกรณีที่กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นข้าราชการ ให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่ง
ของอัตราทีก่ าหนดดังกล่าว  

มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ให้น ามาตรา ๑๔ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๒  ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณา 
ได้แก่ 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการ 



ส าหรับ (๒) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่องที่ผู้นั้น 
ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเท่านั้น 

มาตรา ๒๓  เมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังได้พิจารณาและมีมติ 
ในเรื่องใดแล้ว ให้เสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป โดยเรื่องที่เสนอนั้น 
อย่างน้อยต้องระบุ 

(๑) ข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
(๒) เหตุผลของมติ 
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง 
(๔) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด  
มาตรา ๒๔  เพ่ือประโยชน์ในการช าระเงินที่เป็นโทษปรับทางปกครองตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด ให้ค าวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือน
ที่สั่งโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจ และวิธีการช าระค่าปรับของโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในค าวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการปรามผู้ละเมิดวินัยโดยทั่วไป คณะกรรมการจะน าค าวินิจฉัยลงโทษ 
ทางวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

มาตรา ๒๕  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังไม่เป็นการตัดอ านาจ
ของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจ  
ที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าว จะต้องเป็นโทษสถานอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นโทษ 
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

  
หมวด ๒ 

ผูว้า่การตรวจเงนิแผน่ดนิ 
____________ 

  
มาตรา ๒๖  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารทั่วไป

ซึ่งงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
มาตรา ๒๗  ให้ผู้ว่าการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรง 

ต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มี  
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 



ในกิจการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือการนี้ผู้ว่าการจะมอบอ านาจให้ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา ๒๘5  (ยกเลิก) 
มาตรา ๒๙  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
มาตรา ๓๐6  (ยกเลิก) 
มาตรา ๓๑7  (ยกเลิก)  
มาตรา ๓๒  ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาก าไร 

หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑ ประธานวุฒิสภาจะน าความขึ้นกราบบังคมทูล 

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นผู้ว่าการ และให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ 
ต่อไป  

มาตรา ๓๓  ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 

ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ว่าการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่  
  

                                                           
5  มาตรา ๒๘ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

6  มาตรา ๓๐ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

7  มาตรา ๓๑ ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 



มาตรา ๓๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่ง 
เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ 
(๖) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

หรือบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน
สมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของวุฒิสภา 

มาตรา ๓๕  เมื่อผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๓๓ หรือต าแหน่งผู้ว่าการว่างลง 
เพราะเหตุอ่ืนตามมาตรา ๓๔ ให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจาก
ต าแหน่ง โดยให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ถ้าผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่งในระหว่างปิดสมัย
ประชุมรัฐสภา ให้ด าเนินการสรรหาและเลือกผู้ว่าการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้เปิดสมัยประชุมรัฐสภา  

มาตรา ๓๖  ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
เทียบเท่ากรรมการ และให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๗  นอกจากอ านาจหน้าที่ ในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ แล้ว ผู้ว่าการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกค าสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ก าหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะต้องตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบ
และการเสนอรายงานตรวจสอบส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
(๔) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพื่อช่วย  

การปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๕) ให้ค าปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ 
(๖) จัดจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือส านักงานเอกชน ในการปฏิบัติงาน

ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือการนี้ และตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนด 



(๗) ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทน หรือ
ค่าตอบแทนอ่ืนในการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการปฏิบัติราชการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ต่อคณะกรรมการ 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 
หมวด ๓ 

ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิ 
_______________ 

  
มาตรา ๓๘  ให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ 

ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
มาตรา ๓๙   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับราชการทั่วไป 

ของคณะกรรมการ และให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืน 
ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอ่ืน  
หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่ 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) ให้แสดงความเห็น
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย 

(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะ
การเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบ 
ต่อการจัดท างบประมาณ 
  



(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนของหน่วยรับตรวจ 
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้  
ให้มีอ านาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อ่ืนที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย 
และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้ เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด  
ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระท าที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงินแผ่นดิน
ให้กระท าได้เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไป  
อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

(๓) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอต่อ 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๘ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
ตามมาตรา ๔๙ 

(๔) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามท่ีปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีหรือรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
มาตรา ๔๐  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการลับ

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 
มาตรา ๔๑  ให้ผู้ว่าการมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องแสดง

บัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแบบที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๔๒  ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีอ านาจตรวจสอบ 

เงินและทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่าย และหลักฐานอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมาเพ่ือสอบสวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจ
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท าขึ้น
หรือมีไว้ในครอบครอง 

(๒) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 



(๓) เรียกบุคคลใด ๆ มาให้การเป็นพยานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือให้ส่งมอบ 
บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 

(๔) มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน หรืออายัดเงิน 
หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมาย  
ห้ามการเปิดเผยข้อมูลหรือห้ามบุคคลอ่ืนใดเข้าไปในเขตพ้ืนที่หรือสถานที่แห่งใด หากผู้ว่าการได้มี  
หนังสือแจ้งผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  
เป็นการได้รับยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว 

การเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยานหรือให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน
ตาม (๓) ให้ท าเป็นหนังสือและน าไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 
ของผู้รับ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ท าการของผู้รับ  

มาตรา ๔๓  ให้ผู้ว่าการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นเรื่อง 
ที่คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมายให้ผู้ว่าการพิจารณาด าเนินการได้เอง และเมื่อผู้ว่าการด าเนินการ 
เป็นประการใดแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้น ามาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๔  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง
เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการมีหนังสือ 
แจ้งให้หน่วยรับตรวจชี้แจงหรือแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง หรือให้ด าเนินการตามกฎหมาย  
หรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามควรแก่กรณี และให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในหกสิบวัน  
เว้นแต่คณะกรรมการจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจปฏิบัติได้ หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์
ต่อราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ถ้าผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการแจ้ง 
ต่อกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด าเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจก าหนดแก่ผู้รับตรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบ  
ตามควรแก่กรณี 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือไม่อาจด าเนินการตามมาตรานี้ได้ ให้คณะกรรมการรายงาน 
ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 



มาตรา ๔๕  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง
ของหน่วยรับตรวจ เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ ให้คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวง  
เจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี ทราบ 
เพ่ือก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ และเมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด าเนินการไปประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด โดยคณะกรรมการอาจก าหนดระยะเวลารายงานความคืบหน้า 
ไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีพฤติการณ์  
น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สิน 
ของราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดี และให้คณะกรรมการแจ้งผล  
การตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับตรวจ หรือกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับ หรือรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือที่หน่วยรับตรวจ
ก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้วย 

การด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนน ารายงานการตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินมาใช้เป็นหลักในการสอบสวนด้วย 

เมื่อพนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือ
รบัผิดชอบของหน่วยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการไปประการใดแล้วให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายใน
ทุกเก้าสิบวัน 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับ
หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร ให้คณะกรรมการ
รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  

มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมีผู้กระท าการ
โดยมิชอบ เป็นเหตุให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ของหน่วยรับตรวจต้องเสียหายหรือให้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีอ านาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
เพ่ือรายงานให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

มาตรา ๔๘  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในทุกด้าน เว้นแต่ในเรื่อง
หรือข้อที่ตรวจพบนั้น ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับ  
หรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

รายงานดังกล่าวเมื่อผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนได้  



มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจ าเป็นหรือเหมาะสมเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
จะท ารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เป็นรายงานระหว่างปี  
เมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได้ แล้วให้น ามาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐  เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานตามมาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ แล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร 
หรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๕๑  ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) (ก) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
อาจว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือส านักงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับแห่งวิชาชีพให้ด าเนินการตามเงื่อนไข
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้ 

ให้ผู้ว่าการเป็นผู้ก าหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
มาตรา ๕๒  นอกจากอ านาจหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดินตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการด าเนินการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและขอบเขตหน้าที่ 
ของส่วนราชการดังกล่าว 

(๒) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
การโอน การย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ   
การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษ 
ทางวินัย การร้องทุกขแ์ละการอุทธรณ์การลงโทษส าหรับข้าราชการและลูกจ้างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในต าแหน่งของข้าราชการส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

(๔) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๕) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย 
(๖) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดิน 
  



(๙) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้ง
การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย และการจัดสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์อ่ืนของลูกจ้างส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้  

มาตรา ๕๓  การก าหนดต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
สามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และค าว่า 
“ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง  
ต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

มาตรา ๕๔  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๕๕  การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่า 
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และน าความกราบบังคมทูล เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
มาตรา ๕๖ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินอาจกระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัด  
แล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด
ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่เงินเดือนที่จะได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญงานในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ซึ่ง โอนมา 
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
มาเป็นข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระท ามิได้  
  



มาตรา ๕๗  ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุ 
และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมาย 
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน  

มาตรา ๕๘   ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติ 
ของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการ และส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ 
ของคณะกรรมการ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในรายงานการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ  
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยให้แนบความเห็นของคณะกรรมการ 
ร่วมไปด้วย 

มาตรา ๕๙  ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี 
และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจ านวนหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบ  
ให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๓๙ (๒) (ก) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐  นอกจากเงินที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อาจมีรายได้ดังนี ้

(๑) เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติ  
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒) 
รายได้ตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมาย 

ว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้ใช้จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวเพ่ือประโยชน์  
ในการพัฒนาการตรวจสอบและเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามผลงาน  
และความสามารถ ทั้งนี้ เว้นแต่ทรัพย์สินที่ผู้อุทิศให้ได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เป็นประการอ่ืน 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามระเบียบ  
ที่คณะกรรมการก าหนด  



มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการ 
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 
_________ 

  
มาตรา ๖๒  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการ และ  
มิใช่เป็นการกระท าตามหน้าที่ราชการหรือเพ่ือประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวน หรือเพ่ือประโยชน์  
แก่ราชการหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

มาตรา ๖๓  ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
ผู้ใดละเลยไม่ด าเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  

มาตรา ๖๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือไม่ปฏิบัติ 
ตามค าสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕  ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใด
ที่ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย  
หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
บทเฉพาะกาล 
________ 

  
มาตรา ๖๖  ให้ด าเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ 
ก าหนดวันดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา  

  



มาตรา ๖๗  ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหว่างที่ยังไม่มีประธานศาลปกครองสูงสุด 
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ (๑) มีจ านวนสิบสี่คน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน 
และผู้แทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วน  
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองหรือกลุ่มพรรคการเมืองที่มีอยู่ในสภาผู้ แทนราษฎร  
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน เป็นกรรมการสรรหา  

มาตรา ๖๘  ให้กรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเพียงสามปี 

มาตรา ๖๙  การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๒๒ 
ที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กระท ามาก่อนและหรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการตรวจสอบต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

มาตรา ๗๐  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้บังคับ 
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มี การ 
แบ่งส่วนราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๗๑  ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ 
ของผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับ
อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง  
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง 
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ 

มาตรา ๗๒  บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด 
ที่อ้างถึงส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้ถือว่าบทกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี   ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  

มาตรา ๗๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และ 
เงินงบประมาณของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ โอนไปตามวรรคหนึ่งด ารงต าแหน่งและ ได้รับเงินเดือน 
และสิทธิประโยชน์อื่นรวมทั้งเงินประจ าต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเดิม 



มาตรา ๗๔  ให้ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

   
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๑๒ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้การตรวจเงินแผ่นดินกระท าโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระ และเป็นกลาง และให้การก าหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
การสรรหาและการเลือก และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมาตรา ๓๓๓ บัญญัติให้
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินในการวางนโยบาย การก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การก าหนดโทษปรับทางปกครอง 
การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด และ 
การพิจารณาเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนการจัดให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ที่เป็นอิสระเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการด าเนินการอ่ืน 
และมาตรา ๓๒๙ บัญญัติให้ด าเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ 
เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลใช้บังคับต่อไป8 
 

ข้อ ๑9  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมิให้กระทบกระเทือนการบังคับใช้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๒ โดยพระราชบัญญัติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงใช้บังคับต่อไป เว้นแต่บทบัญญัติ 
ในส่วนที่ ๑ หมวด ๑ จนกว่าจะมีกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ซ่ึงด ารงต าแหนง่อยู่ในวนัท่ี ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ พ้นจากต าแหน่ง  

ข้อ ๒10  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คงอยู่ในต าแหน่งต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐  

                                                           
8  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๘ ก/หนา้ ๑/๒๔ กันยายน ๒๕๔๙ 

9  ข้อ ๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

10  ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๒๙ เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ 
กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 



ข้อ ๓  การใดท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
  
ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๒๙ 
เรื่อง แก้ไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๙11 
 

ข้อ ๓  ให้ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดินใหม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๒ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามข้อ ๒ ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ ๑๒ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช 
๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฉบับนี้พ้นจากต าแหน่ง 

ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน 

  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
มีผลบังคับใช้ต่อไป12 
 
                 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                  ๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                 ๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                 ๔. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                 ๕. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                   ทั้งนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
  

                                                           
11  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หนา้ ๑๕/๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
12  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๙ ง/หน้า ๑/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 



ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อ านาจ
หน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน13 (ยกเลิก) 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่ง 
แทนต าแหน่งที่ว่าง14 

 
ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ศาลทั้งหลาย องค์กรอิสระ  
และองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงมีอ านาจด าเนินการพิจารณา
และพิพากษาอรรถคดี หรือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แล้วแต่กรณี นั้น เพ่ือให้การด าเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่  
ของศาลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นไปได้โดยต่อเนื่อง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ
ดังต่อไปนี้ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการ  
การเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่เคยด าเนินการสรรหามาแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  
และหากในการสรรหาดังกล่าวไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใด ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ต้องมีคณะกรรมการสรรหาด้วย 
ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่มีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่างเกินกว่าหนึ่งคน  
แต่มีผู้ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบไม่ครบจ านวน และมีกรณีที่ผู้ได้รับเลือกต้องประชุมและเลือกกันเอง  
ให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลหรือประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ การลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) 
หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบวิชาชีพอิสระตาม (๔) ของมาตรา ๒๐๗  
วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ผู้ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบ
ต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกหรือได้รับความเห็นชอบครบจ านวน15 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

                                                           
13  ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗/๒๕๕๗ เร่ือง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่แทน

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗  
เร่ือง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

14  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๙๕ ง/หน้า ๔/๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

15  วรรคสามของประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง เพิ่มโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและการด าเนินการเพื่อสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 



ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน16 
 

ข้อ ๓  ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินจ านวนเจ็ดคน ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่  
ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกอีกจ านวนหนึ่งคน  
โดยให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าหน้าที่ธุรการคณะกรรมการสรรหา 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม  
ที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด 

ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้แล้วเสร็จ  
ภายในหกสิบวันนับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  

ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้มีความช านาญและประสบการณ์
ทางด้านบัญชีและด้านกฎหมายด้านละสองคน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านอื่น  
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินอีกด้านละหนึ่งคน โดยผู้ได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย  
โดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

บุคคลที่สมควรได้รับการสรรหาตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ .ศ. ๒๕๔๒ และต้องมีคุณสมบัติ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) เคยเป็นข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า หรือเป็น 
หรือเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า 

(๒ )  เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ ในสถาบัน อุดมศึกษาและด ารงต าแหน่ งไม่ต่ ากว่ า 
รองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

(๓) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ หรือต าแหน่งเทียบเท่าที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนของธุรกิจ ซึ่ งเป็นบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

บุคคลที่ได้รับการสรรหาตามวรรคหนึ่งต้องมีความช านาญหรือประสบการณ์ทางด้าน  
การตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยสองคน  

                                                           
16  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง/หน้า ๕/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



ข้อ ๕  ให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจ านวนเจ็ดคน ประกอบด้วย 
ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่  
ศาลฎีกาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดคัดเลือกอีกจ านวนหนึ่งคน 
โดยให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาท าหน้าที่ธุรการคณะกรรมการสรรหา 

บุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาและที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดเลือกตามวรรคหนึ่ง 
ต้องไม่ใช่ผู้พิพากษาหรือตุลาการ และต้องไม่เป็นกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ในขณะเดียวกัน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม 
ที่คณะกรรมการสรรหาประกาศก าหนด 

ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาผู้ ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้แล้ว เสร็จ  
ภายในหกสิบวันนับแต่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  

ข้อ ๖17  ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ได้รับการสรรหา 
ซึ่งต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
มีวุฒิการศึกษาในระดับตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี  
หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน และต้องเคยเป็นข้าราชการไม่ ต่ ากว่าระดับ ๑๐  
หรือเทียบเท่า หรือเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าและต้อง  
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒  

ข้อ ๗  เมื่อด าเนินการสรรหาเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
น าขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป และให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

ข้อ  ๘   ให้คณะกรรมการตรวจเง ินแผ่นดินและผู ้ว ่าการตรวจเง ินแผ่นดินมีวาระ  
การด ารงต าแหน่งสามปีนับแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยมิให้น าบทบัญญัติที่ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว
เพียงวาระเดียวมาใช้บังคับ เว้นแต่ผู้นั้นได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ว่าการ  
ตรวจเงินแผ่นดินอีกวาระหนึ่ง ให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้  
ไม่เกินสามปี และใหผู้้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ไม่เกินสองปี  

ข้อ ๙  ในระหว่างการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่แทน
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปพลางก่อน  

                                                           
17  ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ 



ข้อ ๑๐18  ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในต าแหน่งใดในคณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๓ 
หรือข้อ ๕ ให้คณะกรรมการสรรหาดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 
 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการด าเนินการเพื่อสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ19 
                    

ข้อ ๑  ให้ยกเว้นการใช้บังคับมาตรา ๑๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามประกาศคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ในวันก่อนวันที่
ค าสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยไม่ต้องด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลใด  
แทนต าแหน่งทีว่่าง จนกว่าจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
                   ข้อ ๒  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
เพ่ิมเติมอีก หากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นยังมีจ านวนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปให้คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
                   ในกรณีที่ประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่ประธานกรรมการ  
                   ข้อ ๓  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ
และเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีจ านวนน้อยกว่าห้าคน ให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
หยุดการปฏิบัติหน้าที่ และให้ด าเนินการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามข้อ ๓ แห่งประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ในระหว่างนั้นให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ใช้อ านาจ
หน้าที่แทนประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

                                                           
18  ข้อ ๑๐ เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๑/๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ 

19  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง/หน้า ๒๐/๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ 


