พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไวโดย
คําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกวา “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.๒๕๔๒/๑๑๕ก/๑/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒]
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจเงินแผนดิน
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน
่ ที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวง
หรือกรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
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๒
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย
รับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น
“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใชจาย การใชประโยชน
การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ และผลประโยชนของหนวยรับตรวจที่ไดมาจากเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศ
หรือตางประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบต
ั ิหนาที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ
ทั้งนี้ ไมวาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนดังกลาวจะเปนของหนวยรับตรวจหรือหนวยรับตรวจมี
อํานาจหรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชน ทั้งนี้ เพื่อใหการดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารการเงินของรัฐและเปนมาตรการปองกันการทุจริต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอัน
จําเปนแกการตรวจสอบดังกลาวดวย
“เจาหนาที่ตรวจสอบ” หมายความวา ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งผูวา
การตรวจเงินแผนดินแตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวย
รับตรวจหรือผูดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
มาตรา ๕ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
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๓

สวนที่ ๑
การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนํา
ของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบรู ณ และมีคุณสมบัติ
ในแตละประเภท ประเภทละสองคน ดังตอไปนี้
(๑) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทาซึ่งมี
ความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน
(๒) เปนผูที่มค
ี วามชํานาญและประสบการณดานการบัญชี การสอบบัญชี หรือ
การตรวจสอบภายใน
(๓) เปนผูที่มค
ี วามชํานาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลังหรือ
การบริหารธุรกิจ
(๔) เปนผูที่มค
ี วามชํานาญและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร รัฐศาสตร
หรือศาสตรสาขาอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน
(๕) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ
กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นของธุรกิจ ซึ่งเปนบริษท
ั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป
สําหรับบุคคลตาม (๒) ถึง (๔) ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ดวย
(๑) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือ
(๒) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา หรือ
(๓) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาสิบป
มาตรา ๗ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลก
ั ษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(๒) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองในระยะหนึ่งปกอนดํารง
ตําแหนง
(๓) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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๔
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(๗) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๘) ติดยาเสพติดใหโทษ
(๙) เปนบุคคลลมละลาย
(๑๐) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
ของรัฐ
(๑๒) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง
มาตรา ๘ การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน
ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด อธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุก
พรรคที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึง่ เลือกกันเองใหเหลือหาคน และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาที่สรรหาและ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗ เปน
จํานวนสองเทาของแตละประเภทเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยไดรับความยินยอมของผูไดรับการเสนอ
ชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีเหตุที่ใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติ
ในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเทาที่มีอยู
(๒) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใน
บัญชีตาม (๑) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา เปน
ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาจํานวนผูไดรับเลือกในประเภทใดมีจํานวนไมครบสองคน ใหนํารายชื่อ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อที่เหลืออยูทั้งหมดในประเภทนั้นมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน
เลือกอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีนี้ ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุด และมี
คะแนนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
ถาในประเภทเดียวกันมีผูไดรับคะแนนเทากัน อันเปนเหตุให มีผูไดรับเลือกเกินสองคน ใหประธาน
วุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก ในกรณีที่บัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทใดไมมีผูได
รับเลือกเปนกรรมการหรือไดรับเลือกเปนกรรมการเพียงคนเดียว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการ
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๕
สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทนั้นตาม (๑) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหม
อีกครั้งหนึ่ง
ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (๒) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหนึ่ง เปนประธาน
กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการ
มาตรา ๙ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวน
ทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒) ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แลว ซึ่งตอง
กระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาทีก
่ ําหนดใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และใหดําเนินการ
สรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน
มาตรา ๑๐ กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และใหมี
วาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการ
ชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมเปนการลวงหนาตามสมควร
มาตรา ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) อายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ
(๓) ลาออก
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๖
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๙
(๖) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๓
(๗) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหกรรมการเทาที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได และใหถือวา
คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึงเจ็ดคน
มาตรา ๑๒ เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๑ ใหเริ่มดําเนินการตาม
มาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในกรณีนี้ ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชี
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่งพนจากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงในระหวางที่อยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให
ดําเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูมีสท
ิ ธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพื่อใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการพนจากตําแหนงเพราะเหตุที่
กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือบกพรองตอหนาที่อยางรายแรง
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนกรรมการที่มีอยู จึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการผูนั้นไมมี
สิทธิเขาประชุม
การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่กําหนดไวในมาตรานี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๕ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย การตรวจเงิน
แผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธี
พิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะใหมี
การแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณา
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๗
วินิจฉัยความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด การพิจารณาเลือกผูสมควร
ดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และการดําเนินการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ และ
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน
(๒) ใหคําแนะนําแกฝายบริหารในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การควบคุมเงินของรัฐ เมื่อไดรับคํารองขอจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
(๓) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และ
การควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสําหรับหนวยรับตรวจ ดังตอไปนี้
(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบ
ภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ข) มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจหนวยใดหนวย
หนึ่งหรือหลายหนวยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นวาอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใชจายเงินโดยหนวยรับ
ตรวจ
(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานที่จําเปนสําหรับการตรวจเงิน
แผนดินที่หนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนประจํา
(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๔) เสนอแนะใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะในประการอืน
่ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ตลอดจนติดตามการดําเนินการแกไขและการปฏิบัติตามคําแนะนํา
(๕) กํากับและเปนองคกรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและ
การคลังตามบทบัญญัติในสวนที่ ๒ ของหมวดนี้
(๖) เสนอชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนผูวาการตอวุฒิสภา โดยผาน
ประธานวุฒิสภาตามมาตรา ๓๐
(๗) ใหคําแนะนําแกผูวาการในการปฏิบต
ั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ อันไดแก
(ก) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจาหนาที่ตรวจสอบ
(ข) การจัดทํางบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
(ค) ใหคําแนะนําในการทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงานผล
การปฏิบัติงานระหวางปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
(๘) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดจางและการกําหนดคาจางที่ปรึกษา
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๘
ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๕๑
(๙) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑกําหนดคาตรวจสอบบัญชีและคาธรรมเนียมตาง ๆ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตาม
มาตรา ๖๐
(๑๑) แตงตั้งกรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา ๒๐
(๑๒) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๓) พิจารณาคํารองของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ที่ขอให
ตรวจสอบหนวยรับตรวจเปนกรณีเฉพาะราย และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกหนวยรับตรวจ
(๑๔) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตามอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผนดินซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
นโยบายการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหนึ่ง ตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อทราบ
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏวาหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการ
ปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไมมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการ มีอํานาจเสนอขอสังเกตและ
ความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้นตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการ
ของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ รวมทั้งแจงไปยังคณะกรรมาธิการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอไป
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให
คณะกรรมการมีอํานาจ
(๑) เรียกผูรับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการดําเนินการของหนวยรับตรวจตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการที่ไดใหไว
(๒) เรียกหรือติดตอประสานงานกับหัวหนาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อขอคําชี้แจง รายงาน และขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๘ เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธาน
กรรมการและกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
สวนที่ ๒
วินัยทางงบประมาณและการคลัง
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๙

มาตรา ๑๙ เพื่อใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีวินัย ใหมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
แตงตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๐ มีอํานาจหนาที่พิจารณาและกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนแก
เจาหนาที่หรือพนักงานของหนวยรับตรวจที่ฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอกําหนดใดที่การฝาฝนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตองระบุไว
โดยชัดแจง
(๒) เจาหนาทีท
่ ี่เกี่ยวของกับการเงินตําแหนงใดหรือเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรงในเรื่องใด ๆ ที่จะตองเปนผูที่ตองรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลังเมื่อมีการฝาฝน
ขอกําหนดดังกลาว จะตองระบุไวโดยชัดแจง
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง
ในการกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนนั้น ใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลังคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของผูกระทําผิดวินัย ความสําคัญของมาตรการ
ควบคุมการเงินของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผูกระทําผิดวินัยและ
หลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบดวย กรรมการ
ตรวจเงินแผนดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งใหเปนประธานกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
การคลังและกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาสี่คน แตไมเกิน
เจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มีความเชี่ยวชาญดานบัญชี ดานการตรวจสอบภายใน ดาน
การเงินการคลัง ดานนิติศาสตร หรือดานการบริหาร
กรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองปนับแต
วันที่คณะกรรมการแตงตั้ง การพนจากตําแหนงเพราะเหตุอื่น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดคานกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการวินยั ทาง
งบประมาณและการคลัง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด แตทั้งนี้ตองใหโอกาสแกผูถูก
กลาวหาวาตองรับผิดทางวินัยมีสิทธิชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และตองมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สํานวนคนหนึ่งมีหนาที่ในการทําสํานวน รวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
กรรมการวินยั ทางงบประมาณและการคลัง ไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการ
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๑๐
กําหนดในกรณีที่กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเปนขาราชการ ใหผูนั้นไดรับคาตอบแทน
กึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดดังกลาว
มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ใหนํา
มาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ผูมีสิทธิเสนอเรือ
่ งใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
พิจารณา ไดแก
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) เจาหนาทีต
่ รวจสอบโดยอนุมัติผูวาการ
สําหรับ (๒) ใหเสนอไดเฉพาะเจาหนาที่ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่องทีผ
่ ูนั้น
ไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเทานั้น
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังไดพิจารณาและมีมติ
ในเรื่องใดแลวใหเสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป โดยเรื่องทีเ่ สนอนั้น
อยางนอยตองระบุ
(๑) ขอเท็จจริงแหงการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
(๒) เหตุผลของมติ
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง
(๔) ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตอไป
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการชําระเงินที่เปนโทษปรับทางปกครองตามที่
คณะกรรมการกําหนด ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผลทางกฎหมายเชนเดียวกับ
คําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่งโดยผูบังคับบัญชาของหนวยรับตรวจ และวิธีการชําระคาปรับของโทษปรับ
ทางปกครองใหเปนไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่กําหนดไวในคําวินิจฉัยและตามระเบียบ
คณะกรรมการวาดวยการนี้
เพื่อประโยชนในการปรามผูละเมิดวินัยโดยทั่วไป คณะกรรมการจะนําคําวินิจฉัยลงโทษ
ทางวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๒๕ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังไมเปนการตัด
อํานาจของผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบการบริหารของหนวย
รับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แตโทษดังกลาว จะตองเปนโทษสถานอื่น
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๑๑
ซึ่งมิใชเปนโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน
หมวด ๒
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๒๖ ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหนึ่ง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
การบริหารทั่วไปซึ่งงานตรวจเงินแผนดิน
ใหผูวาการเปนเจาหนาที่ของรัฐและเปนผูด
 ํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๒๗ ใหผูวาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินโดยใหมีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูชวยสั่งและปฏิบต
ั ิราชการ
ในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปน
ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพื่อการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจใหขาราชการสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ ตองเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๘ ผูที่จะไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ
(๓) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือมีวุฒิการศึกษา
ในระดับตั้งแตปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร นิติศาสตร หรือการบริหารจาก
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือจากสถาบันการศึกษาในตางประเทศที่คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ และ
(๔) มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมต่ํากวาระดับ ๑๐ หรือเทียบเทา ซึ่งมี
ความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินหรือดานอื่นที่เปนประโยชนแกงานการตรวจ
เงินแผนดิน หรือ
(ข) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
รองศาสตราจารยโดยสอนวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร หรือนิติศาสตรเปนเวลาไมนอยกวาสิบปหรือ
(ค) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ
กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาที่เรียกชื่ออยางอื่นของธุรกิจ ซึ่งเปนบริษัท
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๑๒
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนงดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอย
กวาสิบป
มาตรา ๒๙ ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
มาตรา ๓๐ ใหคณะกรรมการมีหนาที่สรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๘ และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เพื่อเสนอตอประธานวุฒิสภา
เมื่อคณะกรรมการไดสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่งแลว ตองไดรับความยินยอมของ
บุคคลนั้นกอนเสนอรายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๑ เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายชื่อบุคคลตามมาตรา ๓๐ แลว ใหเสนอ
วุฒิสภาเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการใหความเห็นชอบผูที่สมควรดํารงตําแหนงผูวาการ ใหวุฒิสภาลงมติโดยตองมี
คะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหความเห็นชอบ ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
เมื่อวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบแลว ใหประธานวุฒิสภานําความขึ้นกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และในกรณีที่วุฒิสภาไมใหความเห็นชอบ ใหคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไมมลี ักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙ เสนอวุฒส
ิ ภา
เพื่อใหความเห็นชอบตอไปจนกวาวุฒิสภาจะใหความเห็นชอบ
ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน
มาตรา ๓๒ ผูไดรับเลือกเปนผูวาการตอง
(๑) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(๒) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือราชการสวน
ทองถิ่นหรือไมเปนกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานของรัฐ
(๓) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ โดยมุงหา
กําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด
(๔) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูวาการ
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑ ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แลวซึ่งตอง
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๑๓
กระทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูนั้นมิไดลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาทีก
่ ําหนด ใหถือวาผูนั้นมิไดเคยรับเลือกใหเปนผูวาการ และใหดําเนินการตาม
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ตอไป
มาตรา ๓๓ ผูวาการตองปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และใหมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง และใหดํารงตําแหนง
ไดเพียงวาระเดียว
ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาผูวาการ ซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมจะเขารับหนาที่
มาตรา ๓๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผูวาการพนจาก
ตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๙
(๕) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๒
(๖) คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอยาง
รายแรงหรือบกพรองในหนาที่อยางรายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา
มาตรา ๓๕ เมื่อผูวาการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๓๓ หรือตําแหนงผูวาการวางลง
เพราะเหตุอื่นตามมาตรา ๓๔ ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวน
ั ที่
พนจากตําแหนง โดยใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ถาผูวาการพนจากตําแหนงใน
ระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา ใหดําเนินการสรรหาและเลือกผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดเปด
สมัยประชุมรัฐสภา
มาตรา ๓๖ ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชนตอนแทนอื่น
เทียบเทากรรมการ และใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น
ของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๗ นอกจากอํานาจหนาที่ในฐานะผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบสํานักงาน
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๑๔
การตรวจเงินแผนดินตามมาตรา ๒๗ แลว ผูวาการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ออกคําสั่งหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๒) กําหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะตองตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการ
ตรวจสอบและการเสนอรายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบ
(๓) แตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑
(๔) แตงตั้งทีป
่ รึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตาง ๆ เพื่อชวยการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๕) ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินแกคณะกรรมการ
(๖) จัดจางและกําหนดคาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนใน
การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยตองอยูภายในวงเงินที่ไดรบ
ั การจัดสรรเพื่อการนี้
และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) กําหนดคาตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมบริการทีป
่ รึกษาและคาตอบแทน หรือ
คาตอบแทนอื่นในการปฏิบต
ั ิงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๘) รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาในการปฏิบัติราชการของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินตอคณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
หมวด ๓
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

มาตรา ๓๘ ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการที่เปนหนวยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
มาตรา ๓๙ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
คณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) ตรวจสอบการเงินแผนดิน ดังตอไปนี้
(ก) ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและทรัพยสินอื่นของ
หนวยรับตรวจ หรือที่อยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม และอาจตรวจสอบการใชจายเงิน การใชจาย
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๑๕
ทรัพยสินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน งานหรือโครงการของหนวยรับตรวจ และแสดง
ความเห็นวาเปนไปตามวัตถุประสงค เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคาหรือไม
ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) ใหแสดง
ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปดวย
(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ และงบแสดง
ฐานะการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมายและตาม
ความเปนจริงหรือไม
(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป และแสดงความเห็นวาเปนไปตาม
กฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม
(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบตอ
การจัดทํางบประมาณ
(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นของ
หนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี
หรือไม ในกรณีนี้ใหมีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บคาธรรมเนียม และรายไดอื่น
ที่หนวยรับตรวจจัดเก็บดวย และหนวยรับตรวจตองเปดเผยขอมูลที่ไดมาจากผูเสียภาษีอากร ผูชําระ
คาธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด ใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามที่รองขอดวย และใหถือวาการให
ขอมูลดังกลาวเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงิน
แผนดินใหกระทําไดเฉพาะการตรวจสอบวาการรับจายและการใชเงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพยสิน
ลงทุนเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม โดยวิธีการตรวจสอบนั้นใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด
(๓) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนอ
ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๘ และการรายงานผลการปฏิบต
ั ิงาน
ระหวางปตามมาตรา ๔๙
(๔) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปหรือรายงานผลการปฏิบัติงานระหวางป
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด
มาตรา ๔๐ การตรวจสอบการใชจายเงินราชการลับหรือเงินที่มีลักษณะคลายกับเงิน
ราชการลับใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๑ ใหผูวาการมีอํานาจแตงตั้งขาราชการในสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เจาหนาที่ตรวจสอบตอง
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๑๖
แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวของเจาหนาที่ตรวจสอบ ใหเปนไปตามแบบที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ ในการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการและเจาหนาที่ตรวจสอบ มีอํานาจ
ตรวจสอบเงินและทรัพยสินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใชจาย และหลักฐานอื่นที่อยู
ในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และใหมีอํานาจดังตอไปนี้ดวย
(๑) เรียกผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจมาเพื่อสอบสวน หรือสั่งให
ผูรับตรวจหรือเจาหนาที่ของหนวยรับตรวจสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่
หนวยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไวในครอบครอง
(๒) อายัดเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยูใน
ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
(๓) เรียกบุคคลใด ๆ มาใหการเปนพยานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ หรือใหสงมอบ
บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับหนวยรับตรวจเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๔) มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัด
เงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานเกี่ยวกับหนวยรับตรวจเทาที่จําเปน
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหนวยรับตรวจเปนหนวยงานที่มีกฎหมายหาม
การเปดเผยขอมูลหรือหามบุคคลอื่นใดเขาไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แหงใด หากผูวาการไดมีหนังสือ
แจงผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจแลว ใหการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งเปน
การไดรับยกเวนจากกฎหมายดังกลาว
การเรียกบุคคลมาใหการเปนพยานหรือใหสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นตาม (๓) ใหทําเปนหนังสือและนําไปสงในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการของผูรับ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทําการของผูรับ
มาตรา ๔๓ ใหผูวาการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เวนแตเปนเรื่องที่
คณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายใหผูวาการพิจารณาดําเนินการไดเอง และเมื่อผูวาการดําเนินการ
เปนประการใดแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบ และใหนํามาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี
ขอบกพรองเนื่องจากไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการ
มีหนังสือแจงใหหนวยรับตรวจชี้แจงหรือแกไขขอบกพรองหรือปฏิบต
ั ิใหถูกตอง หรือใหดําเนินการตาม
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๑๗
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่หนวยรับตรวจซึ่ง
เปนผูรับผิดชอบตามควรแกกรณี และใหหนวยรับตรวจแจงผลการดําเนินการใหคณะกรรมการทราบ
ภายในหกสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาขอบกพรองเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน หรือไมอาจปฏิบัติได หรือหากปฏิบัติแลวจะ
เสียประโยชนตอราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจหนาที่ในเรื่องนั้น ๆเพื่อพิจารณาดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขตอไป
ถาผูรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการแจง
ตอกระทรวงเจาสังกัด หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจดําเนินการตามกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดแกผูรับตรวจและเจาหนาที่หนวยรับตรวจ
ผูรับผิดชอบตามควรแกกรณี
ในกรณีที่มีขอโตแยงหรือไมอาจดําเนินการตามมาตรานี้ได ใหคณะกรรมการรายงาน
ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี
ขอบกพรองของหนวยรับตรวจ เนื่องจากไมมีขอกําหนดใหหนวยรับตรวจตองปฏิบัติ ใหคณะกรรมการ
แจงใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ
แลวแตกรณี ทราบ เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ และเมื่อกระทรวง
เจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจดําเนินการไป
ประการใดแลว ใหแจงใหคณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด โดย
คณะกรรมการอาจกําหนดระยะเวลารายงานความคืบหนาไวดวยก็ได
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวามี
พฤติการณนาเชื่อวาเปนการทุจริตหรือมีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกเงิน
หรือทรัพยสินของราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี และให
คณะกรรมการแจงผลการตรวจสอบดังกลาวใหผูรับตรวจ หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา
หรือผูควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ดําเนินการตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือที่หนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดวย
การดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานสอบสวนนํารายงานการตรวจสอบของ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชเปนหลักในการสอบสวนดวย
เมื่อพนักงานสอบสวน ผูรบ
ั ตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ
หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ดําเนินการไปประการใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการ
ทราบภายในทุกเกาสิบวัน
ในกรณีที่พนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุม

© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๘
กํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันควร ให
คณะกรรมการรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏวามีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะมี
ผูกระทําการโดยมิชอบ เปนเหตุใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนของหนวยรับตรวจตองเสียหายหรือ
ใหประโยชนนอยกวาที่ควร สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเพื่อรายงานใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
มาตรา ๔๘ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
เสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานที่สําคัญในทุกดาน เวนแต
ในเรื่องหรือขอที่ตรวจพบนั้น ผูวาการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นวาควรแกการรักษาไวเปน
ความลับหรือมีกฎหมายหามมิใหเปดเผย
รายงานดังกลาวเมื่อผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
แลวใหเผยแพรตอหนวยงานที่เกี่ยวของและตอสาธารณชนได
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ปรากฏวามีความจําเปนหรือเหมาะสมเพื่อใหสภาผูแทนราษฎร
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีไดทราบผลการตรวจสอบไดทันเหตุการณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
จะทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เปนรายงาน
ระหวางปเมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได แลวใหนํามาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับรายงานตาม
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๔๙ แลว ใหจัดสงรายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมาธิการของ
สภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แลวแตกรณี ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการติดตามผล
การใชจายเงินงบประมาณเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป
มาตรา ๕๑ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) (ก) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
อาจวาจางที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนที่เปนที่ยอมรับแหงวิชาชีพใหดําเนินการตาม
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินก็ได
ใหผูวาการเปนผูกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๒ นอกจากอํานาจหนาที่ในการตรวจเงินแผนดินตามบทบัญญัติใน
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๑๙
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการดําเนินการ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและขอบเขตหนาที่
ของสวนราชการดังกลาว
(๒) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงตั้ง การทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ การโอน การยาย การเลื่อนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน คาตอบแทน
พิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและ
การลงโทษทางวินัย การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบต
ั ิราชการแทนในตําแหนงของขาราชการ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๔) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
(๕) การแตงตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะมอบหมาย
(๖) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน
(๙) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
รวมทั้งการกําหนดเครื่องแบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการ หรือการสงเคราะหอื่นของลูกจาง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม และเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๕๓ การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนของขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสวนทีเ่ กี่ยวกับขาราชการ
พลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คําวา “ก.พ.” ใหหมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
และคําวา “สวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี” ใหหมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
มาตรา ๕๔ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา
ตําแหนงของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา
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๒๐
ตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม
การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๕๕ การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินและการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง
(๑) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือเทียบเทา
ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
แตงตั้ง
(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงอื่น ใหผูวาการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง
มาตรา ๕๖ การโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุทําความตกลงกับเจาสังกัด
แลวเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับใด และไดรับ
เงินเดือนเทาใดใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณากําหนด แตเงินเดือนที่จะไดรับจะตองไมสูงกวา
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับ
เดียวกัน
เพื่อประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่งโอนมา
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เปนขาราชการนั้น เปนเวลาราชการของขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ดวย
การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการที่อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
มาเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทํา
มิได
มาตรา ๕๗ ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดแกบุคคลซึ่งไดรับการบรรจุ
และแตงตั้งใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญตามกฎหมาย
วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน
มาตรา ๕๘ ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนองบประมาณรายจายตามมติของ
คณะกรรมการตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรเปนเงินอุดหนุนแกคณะกรรมการ และสํานักงาน
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๒๑
การตรวจเงินแผนดินไวในรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม แลวแตกรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรายงานการเสนอราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใหแนบ
ความเห็นของคณะกรรมการรวมไปดวย
มาตรา ๕๙ ในการตรวจสอบการรับจายเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎรรวมกันแตงตั้งผูตรวจสอบจํานวนหนึ่งและรายงาน
ผลการตรวจสอบใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๓๙ (๒) (ก) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๐ นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินอาจมีรายไดดังนี้
(๑) เงินคาธรรมเนียมที่ไดรับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัตห
ิ นาที่อื่นตามที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
(๓) ดอกผลหรือประโยชนอื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒)
รายไดตาม (๑) (๒) และ (๓) ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมาย
วาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และใหใชจายเงินรายไดดังกลาวเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาการตรวจสอบและเพื่อเปนสิ่งจูงใจและตอบแทนแกเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ผลงานและความสามารถ ทั้งนี้ เวนแตทรัพยสินที่ผูอุทิศใหไดกําหนดเงื่อนไขไวเปนประการอื่น
การใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ใหผูวาการ
และเจาหนาที่ตรวจสอบเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
บทกําหนดโทษ
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๒๒
มาตรา ๖๒ ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลที่ไดมาเนื่องจากการปฏิบต
ั ิ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผูวาการ
และมิใชเปนการกระทําตามหนาที่ราชการหรือเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวน หรือเพื่อ
ประโยชนแกราชการหรือเพิ่มประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูรับตรวจหรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจผูใด ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ใหถือวาผูนั้นกระทํา
ผิดวินัย
มาตรา ๖๔ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของผูวาหรือเจาหนาที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นใดที่ผูวาการหรือเจาหนาที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไป
เสียหรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๖๖ ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา ๘ ใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ
กําหนดวันดังกลาวตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการในระหวางที่ยังไมมีประธานศาลปกครอง
สูงสุดใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ (๑) มีจํานวนสิบสี่คน ประกอบดวยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือก
กันเองใหเหลือเจ็ดคน และผูแทนพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือ
ใกลเคียงกับอัตราสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือกลุมพรรคการเมือง
ที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน เปนกรรมการสรรหา
มาตรา ๖๘ ใหกรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา ๓๑๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแหง
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๒๓
ราชอาณาจักรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพียงสามป
มาตรา ๖๙ การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดกระทํามากอนและหรืออยูในระหวางการดําเนินการของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการ
ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดําเนินการตรวจสอบตอไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๐ พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่ใช
บังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ใหใชบังคับไดตอไปจนกวาจะไดมี
การแบงสวนราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๑ ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือ
ของผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการตรวจเงิน
แผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใชบังคับ
มาตรา ๗๒ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ที่อางถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูอํานวยการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหถือวาบท
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอางถึงคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดินแลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัด
หรือแยงตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๗๓ ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒
ไปเปนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใหขาราชการและลูกจางที่โอนไปตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือนและ
สิทธิประโยชนอื่นรวมทั้งเงินประจําตําแหนงไมต่ํากวาเดิม
มาตรา ๗๔ ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ
การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบต
ั ิหนาที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนีจ้ นกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้งผูวาการตรวจเงินแผนดินตาม
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๒๔
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๑๒
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหการตรวจเงินแผนดินกระทําโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระ และเปนกลาง และใหการกําหนดคุณสมบัติ
ลักษณะตองหาม การสรรหาและการเลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและ
ผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการตรวจเงิน
แผนดินและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจ
เงินแผนดิน ซึ่งมาตรา ๓๓๓ บัญญัติใหกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินในการวางนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและงบประมาณและ
การคลังในฐานะที่เปนองคกรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงิน
แผนดิน รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ตลอดจนการจัดใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินที่เปนอิสระเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอื่น และมาตรา ๓๒๙ บัญญัติใหดําเนินการ
ตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตวัน
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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