
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรด
เกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป1 

                                                           
1 ใช้บังคับตั้งแต่ ๒๒ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ 



 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๒) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

(๓) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พุทธศักราช 
๒๕๕๗ 

(๔) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๙/๒๕๕๘ เรื่อง การเลือกกรรมการ
แทนต าแหน่งที่ว่างในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และการด าเนินการเพ่ือสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งในองค์กรอิสระ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๕) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
ความต่อเนื่องของผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๖) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๒๓/๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 

(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกซื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกระทรวง 
ทบวง หรือกรม 

(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 

(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 

(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและตามกฎหมายอ่ืน 

(๕) ทุนหมุนเวียน 

(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๗) หน่วยงานที่รัฐมิได้จัดตั้งขึ้นแต่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สิน
ลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือ
กิจการดังกล่าว 

(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการใดที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ หรือที่
มีกฎหมายก าหนดให้มีสิทธิร้องขอให้ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน 
หรือทุนหมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้อง
น าส่งคลัง 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

“ตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า ตรวจสอบการเงินของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึงตรวจ
การจัดเก็บรายได้ การรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความครอบครองหรืออ านาจใช้จ่าย
ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการ หรือไม่ และตรวจว่าการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ประหยัด เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมตลอดถึงการตรวจสอบรายงานการเงิน



ของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นต่อผลของการตรวจสอบ และการตรวจสอบอื่นที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า ตรวจเงินแผ่นดิน 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

มาตรา ๕  ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มิได้ก าหนดไว้เป็นประการอ่ืน 
การใดท่ีก าหนดให้แจ้ง ยื่น หรือส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลใดเป็นการเฉพาะ ถ้าได้แจ้ง ยื่น 
หรือ ส่งหนังสือหรือเอกสารให้บุคคลนั้น ณ ภูมิส าเนาหรือที่อยู่ที่ปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ให้ถือว่าได้แจ้ง ยื่น หรือส่งโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว และในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้ประกาศ
หรือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ให้ถือว่าการประกาศหรือเผยแพร่ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือวิธีการอ่ืนใดที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก 
เป็นการด าเนินการโดยชอบด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว 

ในกรณีที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดให้คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมี
อ านาจก าหนดหรือมีค าสั่งเรื่องใด ถ้ามิได้ก าหนดวิธีการไว้เป็นการเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือ
ผู้ว่าการก าหนดโดยท าเป็นระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี และถ้าระเบียบ ประกาศ 
หรือค าสั่งนั้นใช้บังคับแก่บุคคลทั่วไป ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้ด าเนินการประกาศ
ตามวรรคหนึ่งด้วย  ทั้งนี้ ถ้าระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งใดมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 
คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนด้วย 

  

มาตรา ๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการและผู้ว่าการต้องให้ความร่วมมือและความ
ช่วยเหลือองค์กรอิสระทุกองค์กร ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
แต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอ่ืน ให้คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการมี
หนังสือแจ้งองค์กรอิสระที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปโดยไม่ชักช้า 

ในกรณีที่คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของผู้ว่าการเห็นว่าการด าเนินการเรื่องใดที่อยู่ใน
หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจเข้าลักษณะเป็นการกระท าที่อยู่ในหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรอิสระอ่ืนด้วย ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับองค์กรอิสระอ่ืนที่เก่ียวข้อง



เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและไม่ซ้ าซ้อนกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคสอง ให้ประธานกรรมการมีอ านาจเชิญประธาน
องค์กรอิสระอ่ืนมาร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางร่วมกันได้ ในการประชุม
ดังกล่าวให้ผู้ว่าการร่วมประชุมด้วย และให้องค์กรอิสระทุกองค์กรปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว 

  

มาตรา ๗  ภายใต้บังคับวรรคสาม ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรืออาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และ
เป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่มีอ านาจจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่
กรณี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือของ
หน่วยงานอื่นนั้น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีพฤติการณ์อัน
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบ และให้
มีอ านาจด าเนินการไต่สวนเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด การไต่สวนเบื้องต้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ใน
ฐานะพนักงานไต่สวนหรือเข้าตรวจส านวนการไต่สวนของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เมื่อผลการไต่สวน
เบื้องต้นปรากฏเป็นประการใด ให้ส่งส านวนการไต่สวนเบื้องต้นให้คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นว่าการด าเนินการของผู้ว่าการจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จะแจ้งให้ผู้ว่า
การยุติการด าเนินการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 



  

มาตรา ๘  เพ่ือประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแก่การเงินการ
คลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง 
ต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน ในกรณีท่ีประชุมร่วมมีมติเห็นพ้องกับผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการที่ลงคะแนน 
ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และประธานกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกันลงนามในหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อ
ทราบด้วย 

ให้กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมตามวรรคสอง ในกรณีที่กรรมการ
ผู้ใดไม่มาประชุมโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือมาประชุมแล้วไม่ลงคะแนนเสียงหรืองดออกเสียง ให้
ถือว่าเป็นการจงใจฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะ
ลาออกจากต าแหน่งก่อนวันประชุม หรือก่อนลงมติ แล้วแต่กรณี 

ในการประชุมตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าการมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นได้
ด้วย แต่ไม่มีสิทธิลงคะแนน 

การประชุมของที่ประชุมร่วมตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ที่
ประชุมร่วมก าหนด 

  

มาตรา ๙  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

 

 



 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  

มาตรา ๑๐  การตรวจเงินแผ่นดินต้องกระท าด้วยความสุจริต รอบคอบ โปร่งใส เที่ยง
ธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

การตรวจสอบต้องค านึงถึงการด าเนินการตามหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงความคุ้มค่า ความสงบเรียบร้อย ความไว้วางใจของสาธารณชน การ
ด าเนินงานโดยสุจริต ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ และการ
ปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐด้วย 

  

มาตรา ๑๑  ในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และให้โอกาสเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจได้ชี้แจงเหตุผลและแสดง
พยานหลักฐานของตน 

  

หมวด ๒ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 มาตรา ๑๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดย
คณะกรรมการสรรหา 

ผู้ซึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน  ทั้งนี้ เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสิบปี 

  



มาตรา ๑๓  นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ แล้ว กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไม่ต ่ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

(๓) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

มาตรา ๑๔  กรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระใด 

(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 

(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 

(๗) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง 

(๙) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 

(๑๐) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือถือว่ากระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 



(๑๑) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงท่ีสุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 

(๑๓) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 

(๑๔) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

(๑๕) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัตติ หรือ
การกระท าด้วยประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ 
มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย 

(๑๖) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองมีค าพิพากษาว่าฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง หรือ
เป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติ หรือกระท าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่
หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

(๑๗) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนของพรรคการเมืองในระยะสิบปี
ก่อนเข้ารับการสรรหา 

(๒๐) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 

(๒๑) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ 



(๒๒) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผล
ก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๒๓) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 

(๒๔) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 

  

มาตรา ๑๕  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องสรรหาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมาตรา 
๑๒ ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ 

(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นกรรมการ 

(๔) บุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้งจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 
๑๔ และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ในศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระ องค์กรละหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 

ใหเ้ลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหา และใหส้ านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหา 

ในการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลตาม (๔) ให้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการเสนอชื่อบุคคลซึ่งองค์กรนั้นแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา
ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิการวุฒิสภา โดยให้คัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความเป็น
กลาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีความเข้าใจในภารกิจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้จะได้รับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงเกินก่ึงหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนน
เสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในการลงคะแนนครั้งนี้ ถ้ามีผู้เข้ารับการคัดเลือกเกิน
สองคน ให้น าเฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมาลงคะแนนใหม่ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเกินสองคน ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกซ่ึง
ได้คะแนนเท่ากันนั้นจับสลากเพ่ือให้เหลือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสองล าดับแรกเพียงสองคน ในการ
ลงคะแนนครั้งหลังนี้ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ



ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือกรรมการองค์กรอิสระ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการเพ่ือคัดเลือกใหม่ 
โดยจะคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีชื่ออยู่ในการคัดเลือกครั้งแรกมิได้ 

ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายชื่อกรรมการสรรหาตาม (๔) ให้ประชาชนทราบเป็นการ
ทั่วไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาตาม (๒) หรือกรรมการสรรหาตาม (๔) มีไม่
ครบไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือพ้นก าหนดเวลาการคัดเลือกตามวรรคสามแล้วมิได้มีการเสนอชื่อ 
ให้คณะกรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้
ถือว่าคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าท่ีมีอยู่ 

ให้กรรมการสรรหาตาม (๔) อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันก่อนวันที่มีกรณีท่ีต้อง
สรรหากรรมการใหม่ แต่ไม่รวมถึงการสรรหาใหม่หรือสรรหาเพ่ิมเติมตามมาตรา ๑๖ วรรคสี่ 
มาตรา ๑๗ วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา ๑๘ และให้กรรมการสรรหาดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนวาระเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 

ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาตาม (๔) แล้ว จะเป็นกรรมการสรรหาใน
คณะกรรมการสรรหาส าหรับศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระอ่ืนในขณะเดียวกันมิได้ 

ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

  

มาตรา ๑๖  ในการสรรหากรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพ่ือคัดสรรให้ได้
บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรม
เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลส าเร็จ โดย
นอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจากบุคคลซึ่งมีความ
เหมาะสมทั่วไปได้ด้วยแต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงความหลากหลาย
ของประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันในแต่ละด้านประกอบด้วย และเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาใช้วิธีการสัมภาษณ์หรือให้แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เก่ียวกับหน้าที่และ
อ านาจของคณะกรรมการ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยและให้กรรมการสรรหาแต่ละคนบันทึก
เหตุผลในการเลือกไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการสรรหาต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของคณะกรรมการสรรหา 



ถ้าไม่มีบุคคลใดได้รับคะแนนเสียงตามวรรคสาม หรือมีแต่ยังไม่ครบจ านวนที่จะต้อง
สรรหา ให้มีการลงคะแนนใหม่ส าหรับผู้ได้คะแนนไม่ถึงสองในสาม ถ้ายังได้ไม่ครบตามจ านวนให้มี
การลงคะแนนอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีท่ีการลงคะแนนครั้งหลังนี้ยังได้บุคคลไม่ครบตามจ านวนที่
จะต้องสรรหาให้ด าเนินการสรรหาใหม่ส าหรับจ านวนที่ยังขาดอยู่ 

ภายในสามวันนับแต่วันปิดรับสมัคร ให้เลขาธิการวุฒิสภาประกาศรายช่ือผู้เข้ารับการ
สรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ประกาศดังกล่าวให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และประวัติการท างานตามท่ีคณะกรรมการสรรหาก าหนดด้วย 

  

มาตรา ๑๗  ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ของ
วุฒิสภา 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้ด าเนินการสรรหาบุคคล
ใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

เมื่อมีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว หากเป็นกรณีท่ีประธานกรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งด้วย ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบประชุมร่วมกับกรรมการซึ่งยังด ารงต าแหน่งอยู่ ถ้ามี เพื่อ
เลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ ในกรณีท่ีผู้ซึ่ง
วุฒิสภาให้ความเห็นชอบยังได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องสรรหา แต่เมื่อรวมกับกรรมการซึ่งยังด ารง
ต าแหน่งอยู่ ถ้ามี มีจ านวนถึงห้าคนก็ให้ด าเนินการประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการได้ และเมื่อ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไปพลาง
ก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้
ด าเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจ านวนที่ต้องสรรหาต่อไปโดยเร็ว 

ให้ประธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

  

มาตรา ๑๘  ผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เป็นกรรมการโดยที่ยังมิได้พ้นจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๑๔ (๒๐) (๒๑) หรือ (๒๒) หรือยังประกอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๔ (๒๓) อยู่ 
ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพดังกล่าวแล้ว ต่อประธานวุฒิสภาภายใน
เวลาที่ประธานวุฒิสภาก าหนด ซึ่งต้องเป็นเวลาก่อนที่ประธานวุฒิสภาจะน าความกราบบังคม



ทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งกรรมการ ในกรณีท่ีไม่ได้แสดงหลักฐานภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้
นั้นสละสิทธิและให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

  

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้
ได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

การเสนอเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

การวินิจฉัย ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม แต่กรรมการสรรหาที่ ถูก
กล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามจะอยู่ในที่ประชุมในขณะพิจารณาและ
วินิจฉัยมิได้ 

  

มาตรา ๒๐  ให้ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาได้รับเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอ่ืนตามที่ประธานวุฒิสภาก าหนด แต่ส าหรับเบี้ยประชุมให้ก าหนดให้ได้รับเป็นรายครั้ง
ที่มาประชุมในอัตราไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภาได้รับในแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๒๑  กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน 

  

มาตรา ๒๒  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 



(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

(๔) พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

เมื่อประธานกรรมการพ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการ ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
ด้วย 

ในกรณีที่มีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม (๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

ในระหว่างที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ และยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ถ้ามีกรรมการเหลืออยู่ไม่ ถึงสี่
คน ให้กระท าได้แต่เฉพาะการที่จ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ในกรณีที่กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการใหม่ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่กรรมการครบวาระ แต่ถ้ากรรมการพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจาก
การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการสรรหากรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่ง
ว่างลง 

  

มาตรา ๒๓  เมื่อมีผู้ร้องขอโดยมีหลักฐานตามสมควรว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๒๒ (๒) หรือ (๓) ให้เลขาธิการวุฒิสภาเสนอเรื่องต่อประธานกรรมการสรรหาภายในห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ และให้คณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ในการ
วินิจฉัยให้ถือเสียงข้างมากและให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย ในกรณีท่ีมีเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
กรรมการสรรหาออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

หลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด 

  

มาตรา ๒๔  ในกรณีท่ีกรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟูอง และมีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี



คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการท าหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราว
ให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่ในฐานะกรรมการได้จนกว่ากรรมการที่ตนท าหน้าที่
แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทน 

  

มาตรา ๒๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ วรรคห้า การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่กรรมการคนใดไม่อาจมาประชุม
ไดใ้ห้จดแจ้งเหตุนั้นไว้ในรายงานการประชุม 

การลงมติในการประชุมของคณะกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยประธานในที่
ประชุมและกรรมการที่มาประชุมต้องลงคะแนนเสียงเพ่ือมีมติ และให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ในกรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การไม่เข้าประชุมหรือไม่อยู่ในที่ประชุมตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็น
การจงใจฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม ให้
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประชุมที่คณะกรรมการก าหนด 

ในการประชุมของคณะกรรมการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการที่จะเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจง
แสดงความคิดเห็นด้วย เว้นแต่เป็นการประชุมเพ่ือมีมติตามมาตรา ๕๐ (๔) 

ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเท่ากับกรรมการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ 

  

มาตรา ๒๖  กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจ
ของคณะกรรมการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้
ดุลพินิจ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการจะเข้ารับการศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตร
หรือโครงการที่คณะกรรมการเป็นผู้จัดขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการ 

  

 



มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) ก ากับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (๑) และ (๒) และตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในการ
แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน 

(๕) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 

(๖) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายอ่ืน 

ในการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตาม (๒) ให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นของ
หน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

  

มาตรา ๒๘  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๑) ให้คณะกรรมการวาง
เป็นนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีและนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว ซึ่งอย่าง
น้อยต้องมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการจัดท าแล้ว ให้แจ้งสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

  



มาตรา ๒๙  หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด
ขึ้นตามมาตรา ๒๗ (๒) ต้องสอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นที่
ยอมรับของสากล และให้ใช้ได้จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหน่วยรับ
ตรวจ ต้องมีระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจเพียงพอที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงใหม่ 

หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้เผยแพร่ให้หน่วยรับ
ตรวจและประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

ในกรณีท่ีหน่วยรับตรวจเห็นว่าหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน หรือยังไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการ จะแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์มาตรฐาน หรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการของทางราชการ
ดังกล่าวตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้ 

  

มาตรา ๓๐  หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) อย่าง
น้อย ต้องประกอบด้วย 

(๑) วิธีการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละด้าน 

(๒) ความเคร่งครัดในจริยธรรมแห่งวิชาชีพในการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) ระยะเวลาในการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๔) วิธีปฏิบัติในการเข้าตรวจ 

(๕) วิธีการให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาแก่หน่วยรับตรวจ 

(๖) วิธีการเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจง 

(๗) วิธีการรายงาน การแจ้ง และการเผยแพร่ผลการตรวจ 

  



มาตรา ๓๑  การวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและการก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๒๗ (๑) และ (๒) หากผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดมีผลเป็นการเลือกปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ หรือท าให้มี
การตรวจสอบใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ หรือมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ว่าการจะขอให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนก็ได้ 

มติของคณะกรรมการในการพิจารณาทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นที่สุด เว้นแต่ในกรณีที่
ผู้ว่าการเห็นว่านโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวมีผลให้ผู้ว่าการไม่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ว่าการมีสิทธิยื่นค าร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพ่ือมีค าวินิจฉัยต่อไป 

  

มาตรา ๓๒  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การก ากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓) 

(๒) การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานโดยผู้ประเมินอิสระ 

(๓) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงาน 

(๔) การอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อการด าเนินงานของผู้ว่าการหรือส านักงาน หรือการท าให้บุคคล
ดังกล่าวท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การออกระเบียบตาม (๑) จะก าหนดให้ผู้ว่าการต้องจัดท ารายงานผลการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยสรุปเป็นรายไตรมาสก็ได้ 

  

มาตรา ๓๓  ในการก ากับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๓) ถ้าความปรากฏต่อ
คณะกรรมการว่าการตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด หรือตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ผู้ว่าการรับไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข 
หรือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 

ก่อนสั่งการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการต้องน าค าชี้แจงและความเห็นของผู้ว่าการมา
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วย 

  



มาตรา ๓๔  ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่ามีปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน และ
ประสงค์จะได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการ ให้ผู้ว่าการปรึกษาหารือคณะกรรมการเพ่ือขอ
ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

  

มาตรา ๓๕  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าผู้ว่าการหรือผู้ได้รับมอบหมายด าเนินการ
ตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน หน่วยรับตรวจมีสิทธิยื่นค าร้องไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่จ าเป็นต้องได้ข้อมูลหรือมีการศึกษาเรื่องใด คณะกรรมการจะขอให้
ส านักงานจ้างบุคคลหรือสถาบันซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด าเนินการในเรื่องนั้นได้ตามที่
จ าเป็น หรือในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
แทนก็ได้ โดยต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้น  ทั้งนี้ ก่อนการจ้างหรือแต่งตั้ง 
คณะกรรมการต้องก าหนดเปูาหมาย ผลสัมฤทธิ์ และระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไว้ให้
ชัดเจน 

หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง และค่าตอบแทน ของบุคคลหรือสถาบัน หรือการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ การพ้นจากต าแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และวิธีปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจขอให้หน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานหรือ
พยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และเรียกผู้รับตรวจมาให้ถ้อยค า เพ่ือประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ 

  

มาตรา ๓๘  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 



ให้กรรมการได้รับเงินค่ารับรองเหมาจ่ายเป็นรายเดือนตามอัตราที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเงินประจ าต าแหน่งของประธานกรรมการหรือกรรมการ แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๓๙  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่น้อยกว่าหนึ่งปี มีสิทธิได้รับบ าเหน็จตอบแทน
เป็นเงินซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่อพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครบวาระ 

(๒) ตาย 

(๓) ลาออก 

(๔) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 

ในการค านวณบ าเหน็จตอบแทนนั้น ให้น าอัตราเงินเดือนตามมาตรา ๓๘ คูณด้วยจ านวน
ปีที่ด ารงต าแหน่ง เศษของปีให้นับเป็นหนึ่งปี 

สิทธิในบ าเหน็จตอบแทนนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไม่ได้ เว้นแต่กรณีตาย ให้ตกได้แก่
คู่สมรสและทายาทท่ีได้แจ้งไว้ และถ้าการตายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ได้รับเป็นสองเท่าของบ าเหน็จตอบแทนที่ก าหนดไว้ตามวรรคสอง 

  

หมวด ๓ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

มาตรา ๔๐  ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของ
วุฒิสภา โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ 

ผู้ว่าการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ 

  

มาตรา ๔๑  เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องแต่งตั้งผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาบุคคล
ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ 



  

มาตรา ๔๒  ในการสรรหาผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้า
รับการสรรหาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ซึ่งต้องกระท าโดยเปิดเผย และให้มีการ
ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพ่ือรับฟังข้อมูล
เกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้เข้ารับการสรรหาดังกล่าวเพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรรหา
ด้วย 

หลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขการสมัคร และระยะเวลาที่จะใช้ในการสรรหาทุกข้ันตอน 
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือเพ่ือคัดเลือกให้ได้บุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบ
ภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้ที่มีความ
รับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม รวมตลอดทั้งมีทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดผลส าเร็จ 

  

มาตรา ๔๔  ในการสรรหา ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผย และให้กรรมการแต่ละคน
บันทึกเหตุผลในการลงคะแนนของตนไว้ด้วย 

ผู้ซึ่งจะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต้องได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามของ
จ านวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ได้รับคะแนนเสียงถึงสองในสามให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีมีผู้สมัครคนเดียว ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

(๒) ในกรณีมผีู้สมัครสองคนให้ลงคะแนนใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึง
สองในสาม ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

(๓) ในกรณีมีผู้สมัครเกินสองคนขึ้นไป ให้น าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดสองล าดับแรกมา
ลงคะแนนใหม่ ถ้ายังไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงถึงสองในสาม ให้ด าเนินการสรรหาใหม่ 

ถ้ามีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกินสองคน ให้ประธาน
กรรมการจับสลากผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันเพ่ือให้เหลือสองคนแล้วจึงลงคะแนน 



  

มาตรา ๔๕  เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการได้
แล้ว ให้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อประธานวุฒิสภา 

ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๘ มาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๔๖  ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ด าเนินการสรรหาบุคคลใหม่
แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป โดยผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาในครั้งนี้จะเข้ารับการสรรหาในครั้งใหม่นี้ไม่ได้ 

ใหป้ระธานวุฒิสภาน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งผู้ว่าการ และเป็นผู้ลงนามรับ
สนองพระบรมราชโองการ 

  

มาตรา ๔๗  ให้ผู้ว่าการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

  

มาตรา ๔๘  ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าการพึงรับฟังค าแนะน า ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วง
ติงของคณะกรรมการซึ่งต้องไม่กระทบต่อความเป็นอิสระในการตรวจเงินแผ่นดินของผู้ว่าการ 

  

มาตรา ๔๙  ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และการปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ านาจ
ของผู้ว่าการต้องเป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 
และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางจริยธรรม ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง ผู้ว่าการจะเข้า
รับการศกึษาหรืออบรมในหลักสูตรหรือโครงการใด ๆ มิได้ เว้นแต่เป็นหลักสูตรหรือโครงการที่จัด
ขึ้นโดยเฉพาะส าหรับกรรมการและผู้ว่าการ 



  

มาตรา ๕๐  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๔ 

(๔) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู ่เนื่องจากจงใจฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนดและเมื่อคณะกรรมการ
สั่งให้แก้ไขแล้วไม่ด าเนินการภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ทางราชการ 

(๕) พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ 

(๖) ไม่สามารถท างานได้เต็มเวลา 

  

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ผู้ว่าการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูกกล่าวหาและศาลฎีกาหรือ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองประทับรับฟูอง ให้รองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหน้าที่แทน จนกว่าผู้ว่าการจะปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งผูด้ ารงต าแหน่งผู้ว่าการแทน 

หลักเกณฑ์การก าหนดอาวุโสตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๕๒  ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่ารับรองเหมาจ่ายและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเช่นเดียวกับกรรมการ 

  

มาตรา ๕๓  ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 



(๑) ตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๒) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม (๑) และ (๒) 

(๔) ก ากับและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตาม (๓) 

ในการตรวจเงินแผ่นดินส าหรับหน่วยรับตรวจตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรับตรวจ” ตาม
มาตรา ๔ (๗) ให้ตรวจเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุน
จากหน่วยรับตรวจตามบทนิยามค าว่า “หน่วยรับตรวจ” ตามมาตรา ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ 
(๖) ว่ามีการใช้จ่ายไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

  

มาตรา ๕๔  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๕๓ ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปีเพื่อให้ส านักงานถือปฏิบัติ และเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือทราบ 

(๒) ตรวจสอบรายงานการเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไป
ตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย
และตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(๔) แจ้งผลการตรวจสอบและติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจเพื่อให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบ 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของส านักงานเท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบหรือประกาศ
หรือมติของคณะกรรมการ 

(๖) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพ่ือช่วยการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(๗) จัดจ้างและก าหนดค่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



(๘) มอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติการตาม (๒) (๓) และ (๔) และมาตรา ๗ วรรค
สาม รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การก าหนดแผนการตรวจสอบตาม (๑) ต้องสอดคล้องกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๕๕  การใช้หน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ นั้น ห้ามมิให้ผู้ว่า
การหรือเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการมอบหมายด าเนินการสอบบัญชีโดยมีการเรียกค่าใช้จ่ายจากหน่วย
รับตรวจ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 

  

มาตรา ๕๖  ห้ามมิให้มีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการให้สาธารณชนทราบ จนกว่าจะได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตรวจสอบนั้นแล้ว เว้นแต่เป็น
กรณีจ าเปน็เพ่ือประโยชน์ในการระงับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ทางราชการ ผู้ว่าการจะ
เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ดังกล่าวก็ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด แต่
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด การเปิดเผยต้องไม่มีลักษณะเป็นการวินิจฉัยว่ามีการกระท าความผิดเกิดข้ึน
แล้ว 

  

มาตรา ๕๗  ในกรณีที่หน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือในเรื่องท่ี
อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการ ให้ผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตอบข้อสอบ
ถามเป็นหนังสือโดยเร็ว ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันได้รับการสอบถาม 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ีหน่วยงานที่เป็น
ผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการได้แจ้งให้ทราบแล้ว มิให้ถือว่าเป็นการกระท าที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อง แต่ไม่ตัด
อ านาจผู้ว่าการท่ีจะแก้ไขค าตอบหรือโต้แย้งกับหน่วยงานที่เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการดังกล่าว และใน
กรณีท่ีมีข้อยุติที่แตกต่างไป มิให้มีผลกระทบกับการกระท าที่ได้ด าเนินการไปก่อนแล้ว 

  



 

 

หมวด ๔ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

มาตรา ๕๘  ให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าการ 

ให้ส านักงานท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการ 

  

มาตรา ๕๙  ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการ และด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

(๒) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ 

(๓) ด าเนินการเพ่ือให้หน่วยรับตรวจมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ 

(๔) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของ
ส านักงาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบ 

(๕) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

(๖) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ หรือข้อท้วงติง และพิจารณาเห็นชอบก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๗) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของส านักงาน 



(๘) รวบรวมค าสั่งของผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ที่มีถึงหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาวางหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและประชาชนทราบ 

(๙) เผยแพร่ผลการตรวจสอบให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการก าหนด 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการมอบหมาย 

  

มาตรา ๖๐  ในการก ากับดูแลส านักงาน ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบหรือ
ประกาศ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานและขอบเขตหน้าที่และอ านาจของส่วน
ราชการดังกล่าว 

(๒) การก าหนดต าแหน่ง การจัดประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง และการเทียบ
ต าแหน่ง อัตราเงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์
อ่ืนของเจ้าหน้าที่ 

(๓) การก าหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การออกจากราชการ วินัย 
การร้องทุกข์ และการอ่ืนที่จ าเป็นในการบริหารงานบุคคลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

(๔) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของส านักงาน รวมตลอดทั้งอัตรา
เงินเดือน เงินเพ่ิม และค่าตอบแทนพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นของลูกจ้างของส านักงาน 

(๕) การก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน รวมตลอดทั้งค่าจ้างหรือค่าตอบแทนอ่ืนของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ 

(๖) การบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน การงบประมาณ และการพัสดุของส านักงาน 

(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของส านักงาน 

(๘) การก าหนดเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบของกรรมการ ผู้ว่าการ เจ้าหน้าที่ และ
บุคลากรอ่ืนของส านักงาน 

การด าเนินการตาม (๑) และ (๒) ต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว 



การก าหนดตาม (๒) และ (๔) ต้องค านึงถึงค่าครองชีพ และความเพียงพอในการด ารงชีพ
และภาระความรับผิดชอบที่แตกต่างกันของบุคลากรแต่ละสายงานและระดับด้วย 

ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึง
ความเที่ยงธรรม ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่ลงนามในระเบียบหรือประกาศท่ีคณะกรรมการมีมติ
เห็นชอบแล้ว และเมื่อประกาศในราชกิจจาบุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

การด าเนินการตามมาตรานี้ ต้องไม่มีผลเป็นการให้คณะกรรมการหรือกรรมการมีอ านาจ
ในการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย เลื่อนต าแหน่ง หรือขึ้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นกรณีของรอง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า คณะกรรมการจะก าหนดให้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนก็ได้ 

เมื่อมีกรณีท่ีจะต้องแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า 
ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแต่งตั้งต่อไป 

  

มาตรา ๖๑  ข้าราชการส านักงาน ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

การใดอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้น า
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับแก่การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่
ด้วยโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส านักงาน ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  

มาตรา ๖๒  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐ วรรคหก และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
มาตรา ๖๑ ให้คณะกรรมการท าหน้าที่เป็น ก.พ. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
และมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานได้ โดยมี
องค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 



ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจ า
กระทรวง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ ก.พ. หรือ อ.ก.พ. 
แล้วแต่กรณี 

  

มาตรา ๖๓  ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่และ
บุคลากรอ่ืนของส านักงาน  ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่าการฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษอย่างใด 

  

มาตรา ๖๔  การโอนข้าราชการตามกฎหมายอ่ืนมาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงาน อาจ
กระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอ
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใดและได้รับเงินเดือน
เท่าใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่เงินเดือนที่จะให้ได้รับ
จะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญงานในระดับ
เดียวกัน 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาราชการ ให้ถือเวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ซึ่งโอนมา
ตามวรรคหนึ่งในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการส านักงานตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมา
เป็นข้าราชการส านักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระท ามิได้ 

  

มาตรา ๖๕  ในกิจการของส านักงานที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของ
ส านักงาน  เพ่ือการนี้ ผู้ว่าการจะมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแทนก็ได้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๖๖  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ว่าการ 
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอ่ืน ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 



บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้ว่าการก าหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๖๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธาน
กรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ และ
มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา ๖๘  ให้ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนองบประมาณรายจ่าย
เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการและส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 

ในกรณีท่ีผู้ว่าการเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้ไม่เพียงพอ ให้ผู้ว่าการโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเสนอค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
ของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายดังกล่าวให้ผู้ว่าการพิจารณาผลการตรวจสอบของคณะผู้
ตรวจสอบตามมาตรา ๗๔ ประกอบด้วย 

ในการเสนองบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
คณะรัฐมนตรีทราบถึงรายได้และทรัพย์สินที่มีอยู่ด้วย 

  

มาตรา ๖๙  เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณหรือ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมตามมาตรา ๖๘ ใช้บังคับแล้ว ให้ส านักงานจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบเป็นการทั่วไป 

การใช้จ่ายเงินของส านักงานต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเป็นการเฉพาะกรณี 

ในการเบิกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ให้ส านักงานส่งข้อมูลค าขอเบิกงบประมาณต่อ
กรมบัญชีกลาง โดยให้ระบุจ านวนเงินที่จะต้องใช้ในแต่ละงวด งวดละสามเดือน และให้
กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายเงินให้แก่ส านักงานภายในสามวันก่อนวันขึ้นงวดใหม่ แต่ในกรณีท่ีส านักงานมี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ในงวดใด ให้กรมบัญชีกลางจ่ายให้ตามที่ส านักงานร้อง
ขอ 



 

  

มาตรา ๗๐  รายได้และทรัพย์สินในการด าเนินกิจการของส านักงาน ประกอบด้วย 

(๑) เงินอุดหนุนที่ได้รับตามมาตรา ๖๘ 

(๒) ทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้แก่ส านักงาน 

(๓) ดอกผลหรือประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของส านักงาน 

(๔) รายได้อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 

ในการรับทรัพย์สินตาม (๒) ให้ค านึงถึงความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีท่ี
คณะกรรมการเห็นว่าการรับทรัพย์สินดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของส านักงาน จะสั่งให้ส านักงานไม่รับทรัพย์สินนั้นหรือให้คืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้อุทิศให้ก็ได้ 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๗๑  รายได้ของส านักงานไม่เป็นรายได้ที่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลัง กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอ่ืน 

ให้ส านักงานจัดท ารายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเม่ือสิ้นปีงบประมาณทุกปี 

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งส านักงานได้กรรมสิทธิ์มาไม่ว่าจากการซื้อ หรือมีผู้ยกให้ ให้เป็นที่ ราช
พัสดุ แต่ส านักงานมีอ านาจในการปกครองดูแล ใช้ หรือหาประโยชน์ได้ 

  

มาตรา ๗๒  ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี และผู้ใดจะยก
อายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้มิได้ 

  

มาตรา ๗๓  ให้มีคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบเพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบส านักงานของคณะผู้ตรวจสอบ และดูแลให้คณะผู้ตรวจสอบมีความ
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบส านักงาน ประกอบด้วย 



(๑) ประธานวุฒิสภาเป็นประธานกรรมการ 

(๒) ประธานองค์กรอิสระทุกองค์กร ยกเว้นประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นกรรมการ 

ใหอ้ธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ 

  

มาตรา ๗๔  ให้กรมบัญชีกลางโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับการ
ตรวจสอบแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในกรมบัญชีกลางขึ้นคณะหนึ่งตามจ านวนที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบส านักงาน โดยให้คณะผู้ตรวจสอบมี
หน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับที่ผู้ว่าการมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินของหน่วยรับ
ตรวจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๒๗ (๒) แล้วท า
รายงานเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ คณะกรรมการ สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบและด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
รายงานดังกล่าวให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้คณะผู้ตรวจสอบมีหน้าที่และอ านาจเช่นเดียวกับผู้ว่า
การตามมาตรา ๙๓ 

  

มาตรา ๗๕  ให้ส านักงานจัดท ารายงานการเงินประจ าปีซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของส านักงานส่งคณะผู้
ตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  

มาตรา ๗๖  ให้ส านักงานจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ของส านักงานและกองทุน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  

มาตรา ๗๗  ให้ส านักงานท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ภายในสองร้อยสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณ  ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้ว่าการมา
แถลงรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีด้วย 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญในทุก
ด้าน โดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ เวน้แต่เป็น
เรื่องท่ีคณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

ในกรณีเพ่ือประโยชน์ทางราชการ ส านักงานจะจัดท ารายงานเผยแพร่เป็นครั้งคราว
นอกเหนือจากรายงานตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

  

หมวด ๕ 
กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

มาตรา ๗๘  ให้มีกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินในส านักงานกองทุนหนึ่ง มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  

มาตรา ๗๙  กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๑๑๒ 

(๒) รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของส านักงาน 

(๓) เงินรายได้ตามมาตรา ๗๐ (๑) ที่ด าเนินการแล้วมีเหลือจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ 

(๔) เงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีผู้บริจาคให้กองทุน 

(๕) ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่งไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

  

มาตรา ๘๐  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นค่าใช้จ่ายกรณีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอหรือที่ไม่อาจเบิกจ่ายจาก
งบประมาณแผ่นดินได้ 



(๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) สมทบเป็นค่าตอบแทนพิเศษ และสวัสดิการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรอ่ืนของ
ส านักงาน 

(๔) เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และลูกจ้างเพ่ือช่วยในการปฏิบัติหน้าที่
ของส านักงาน 

(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานตามที่
คณะกรรมการกองทุนก าหนด 

การใช้จ่ายเงินกองทุนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุน
ก าหนด 

  

มาตรา ๘๑  เงินกองทุนให้น าฝากกระทรวงการคลังหรือธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือ
น าไปลงทุน  ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกองทุนก าหนด แต่ในการลงทุน คณะกรรมการกองทุน จะ
ก าหนดให้ลงทุนอ่ืนใดนอกจากการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลัง
เป็นผู้ค้ าประกันไม่ได้ 

  

มาตรา ๘๒  ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย 
ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าการมอบหมาย และผู้แทนส านักงบประมาณ 
เป็นกรรมการ 

ใหผู้้อ านวยการส านักการเงินและการคลัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น
เลขานุการ และผู้ว่าการจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่งก็ได ้

  

มาตรา ๘๓  ให้คณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารจัดการ อนุมัติการจ่ายเงินกองทุน และก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินกองทุนให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 



(๒) วางและรักษาไว้ซึ่งระบบบัญชีที่เหมาะสมเพ่ือให้สามารถจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงินของกองทุน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

(๓) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการกองทุน 

ให้คณะกรรมการกองทุนส่งรายงานการเงินของกองทุนตาม (๒) ให้คณะผู้ตรวจสอบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

  

มาตรา ๘๔  ให้คณะผู้ตรวจสอบตามมาตรา ๗๔ เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน ท าหน้าที่
ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุนและแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินนั้น และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

  

หมวด ๖ 
หน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบของผู้ว่าการ 

  

มาตรา ๘๕  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้ผู้รับตรวจทราบเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข และควบคุมหรือก ากับมิให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นอีก แต่ผู้ว่าการต้องรับฟังค าชี้แจง
และเหตุผลหรือความจ าเป็นของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจที่ไม่เก่ียวกับ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพื่อให้
มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับ
ตรวจด าเนินการเป็นประการใดแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการทราบ 

ในกรณีที่ผลการตรวจสอบประกอบกับค าชี้แจงของหน่วยรับตรวจปรากฏว่ากฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการใดไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ หรือการปฏิบัติตามจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือประชาชน ให้เป็นหน้าที่
ของผู้ว่าการที่จะเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 



ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมต่อไป ในกรณีเช่นนั้น 
การด าเนินการของหน่วยรับตรวจที่บกพร่องให้เป็นอันพับไป เว้นแต่เป็นกรณีทุจริต 

  

มาตรา ๘๖  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจจัดเก็บรายได้หรือ
ผลตอบแทนไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือสัญญา ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยรับตรวจเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือสัญญา และให้หน่วยรับ
ตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่
ผู้ว่าการก าหนด 

ในกรณีที่ผู้ว่าการไม่เห็นด้วยกับการชี้แจงเหตุผลของหน่วยรับตรวจ หรือเห็นว่าการ
ด าเนินการไม่เป็นไปตามข้อเสนอแนะหรือไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้ง
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วย
รับตรวจ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ว่าการมีหลักฐานอันน่าเชื่อว่าหน่วยรับตรวจมีข้อบกพร่องในการจัดเก็บภาษี
อากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด ผู้ว่าการมีอ านาจขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลโดยรวม
ที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืนใด โดยต้องระบุหลักฐานให้หน่วยรับ
ตรวจทราบตามสมควร และให้ถือว่าการที่หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าการเป็น
การกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

อ านาจในการขอให้หน่วยรับตรวจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคสาม ถ้าเป็นกรณีเก่ียวกับภาษี
อากรประเมิน ผู้ว่าการจะมอบหมายให้รองผู้ว่าการกระท าการแทนก็ได้ แต่จะมอบให้เจ้าหน้าที่อื่น
มิได้ 

ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากรประเมินตามวรรคสามต้องไม่มีลักษณะเข้าไปใช้
อ านาจประเมินแทนหน่วยรับตรวจ หรือเป็นการวินิจฉัยการประเมินของผู้มีอ านาจประเมิน 

  

มาตรา ๘๗  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏว่า หน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่และอ านาจ
บริหารจัดการ ดูแลรักษา และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน ละเว้นหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือ
ด าเนินการให้ถูกต้อง โดยให้หน่วยรับตรวจชี้แจงเหตุผลหรือแจ้งผลการด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนด 



ในกรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการแจ้งรัฐมนตรีเจ้า
สังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายก าหนดให้มีหน้าที่ก ากับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับตรวจ หรือ
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป หรือใน
กรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ผู้ว่าการมีอ านาจด าเนินการอย่างใดต่อไป ก็ให้ผู้ว่าการด าเนินการไป
ตามนั้น 

  

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระท าด้วย
ประการใด ๆ ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระท า
การหรืออนุมัติให้กระท าการหรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วแต่มิได้สั่งยับยั้ง หรือพบว่ามี
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจจัดท าโครงการหรืออนุมัติหรือจัดสรรเงินงบประมาณโดยรู้ว่ามีการ
ด าเนินการดังกล่าว ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อ
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในการด าเนินการของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่ารายงานและเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการจัดส่งให้คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนหรือสอบสวนของคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

  

มาตรา ๘๙  ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ ต้องตรวจสอบเมื่อการ
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เว้นแต่ผู้ว่าการจะเห็นว่ามีการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดที่เห็นได้ชัดเจนว่า
จะไม่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือขาดประสิทธิภาพ จะแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบก่อนหรือในระหว่าง
ด าเนินการก็ได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้ว่าการต้องแนะน าวิธีด าเนินการที่ถูกต้องให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ
ด้วย และในกรณีที่หน่วยรับตรวจเห็นว่าการด าเนินการที่ผู้ว่าการแนะน านั้นไม่อาจหรือไม่สมควร
ด าเนินการโดยมีเหตุผลอันสมควร ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าการ หน่วยรับตรวจ และหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจะร่วมกันหารือเพ่ือหาข้อยุติโดยเร็ว เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายขึ้น เมื่อได้ข้อยุติประการใด
แล้ว ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการไปตามข้อยุตินั้น 

  

มาตรา ๙๐  ในการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยรับ
ตรวจ ให้ผู้ว่าการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบและแสดงความเห็นว่าเป็นไปโดยประหยัด เกิด
ผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนดไว้หรือไม่ และให้จัดท า



ข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยรับตรวจในการเพ่ิมผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยรับตรวจ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึงประเพณี วัฒนธรรม สังคม และความนิยมของ
ท้องถิ่น รวมถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยให้รับฟูงเหตุผลและความจ าเป็น
ของหน่วยรับตรวจประกอบด้วย 

  

มาตรา ๙๑  ให้ผู้ว่าการตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณหรือตามท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง แล้วแจ้งผลการตรวจสอบไปยังหน่วยรับ
ตรวจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนดตาม
มาตรา ๒๗ (๒) 

  

มาตรา ๙๒  การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงิน
ราชการลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องไม่ก าหนด
ในลักษณะที่จะขัดต่อวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินราชการลับ 

  

มาตรา ๙๓  ในการตรวจสอบ ให้ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการมอบหมายมีอ านาจ
ตรวจสอบเงินและทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐาน
อ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง มาให้ถ้อยค า 
หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท าขึ้นหรือมีไว้ใน
ครอบครองเพ่ือประโยชน์ไนการตรวจสอบ 

(๒) อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ 

(๓) ให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 



(๔) มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาท าการ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืน หรืออายัด
เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็น 

ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง จะให้มีอ านาจทั้งหมดหรือบางส่วนให้ระบุให้ชัด
แจ้ง โดยค านึงถึงสถานะของเจ้าหน้าที่ในแต่ละระดับ 

  

มาตรา ๙๔  บรรดาบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบ ถ้าเปน็
ภาษาต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ไม่อาจเข้าใจได้ จะขอให้หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทย
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

  

หมวด ๗ 
วินัยการเงินการคลัง 

  

มาตรา ๙๕  ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
หากข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่มีลักษณะเป็นการทุจริต และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ
หน่วยรับตรวจ ผู้ว่าการจะแจ้งให้ผู้รับตรวจทราบเพื่อก ากับดูแลมิให้เกิดข้อบกพร่องอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะเป็นการทุจริต ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 
และให้น าความในมาตรา ๘๘ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่ข้อบกพร่องที่ตรวจพบมีลักษณะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยรับ
ตรวจหรือมีลักษณะเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ผู้ว่า
การแจ้งให้ผู้รับตรวจพิจารณาด าเนินการเพ่ือให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อรัฐหรือหน่วยรับตรวจ
ต่อไป หรือด าเนินการทางวินัย แล้วแต่กรณี และเมื่อผู้รับตรวจด าเนินการแล้วให้แจ้งให้ผู้ว่าการ
ทราบ 

ในกรณีที่ผู้รับตรวจไม่ด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคสามภายในเวลาอันสมควร ผู้ว่า
การจะแจ้งให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดก็ได้ 

  



มาตรา ๙๖  ผู้รับตรวจผู้ใดไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ผู้ว่าการก าหนดตามมาตรา ๘๕ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๙๕ วรรคสี่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ว่าการจะเสนอต่อคณะกรรมการให้
ลงโทษทางปกครองแก่ผู้รับตรวจผู้นั้นก็ได้ 

ในการเสนอเพ่ือให้ลงโทษตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าการสรุปข้อเท็จจริง และพฤติการณ์ที่เป็น
เหตุอันควรลงโทษทางปกครอง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโทษท่ีสมควรลงด้วย 

  

มาตรา ๙๗  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและเป็นกรณีที่ไม่อาจ
ด าเนินการตามมาตรา ๙๕ วรรคสาม หรือมาตรา ๙๖ ให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการให้ลงโทษ
ทางปกครองแก่ผู้นั้น โดยให้น าความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๙๘  โทษทางปกครอง มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาคทัณฑ์ 

(๒) ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 

(๓) ปรับทางปกครอง 

ในการลงโทษปรับทางปกครอง จะลงโทษปรับเป็นเงินเกินเงินเดือนสิบสองเดือนของผู้ถูก
ลงโทษมิได้ 

ในการพิจารณาโทษทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการค านึงถึงความร้ายแรง
แห่งพฤติกรรมที่กระท าผิดและความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น 

  

มาตรา ๙๙  ในการพิจารณาวินิจฉัยเพ่ือลงโทษทางปกครอง ให้คณะกรรมการใช้รายงาน
ผลการตรวจสอบของผู้ว่าการเป็นหลัก แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจ้งแสดงหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาด้วย 

การแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และการยื่นค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

  



มาตรา ๑๐๐  ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้ใดกระท าความผิดตามท่ี
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ เพราะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หากปรากฏพยานหลักฐาน
ว่าผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้นั้นได้โต้แย้งหรือคัดค้านค าสั่งนั้นไว้แล้ว ให้ได้รับ
ยกเว้นโทษทางปกครองตามที่ก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

  
 มาตรา ๑๐๑  การด าเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย 

(๒) ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาห้าปนีับแต่วันที่กระท าความผิด 

  

มาตรา ๑๐๒  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอ่ืนซึ่งมิใช่
เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

  

มาตรา ๑๐๓  ผู้ถูกส่ังลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณต่์อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

  

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

  

มาตรา ๑๐๔  ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเปิดเผยสรุปผลการตรวจสอบที่เสร็จสิ้นแล้วโดยไม่
ระบุชื่อบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือเป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๕๖ หรือเป็นการเปิดเผยต่อ
ศาล พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามผลการตรวจสอบของส านักงาน หรือตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือเป็นการกระท าตาม
หน้าที่ราชการ 



 มาตรา ๑๐๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๓๗ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่ง หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๐๖  ผู้ใดครอบครองเงินหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นใดท่ีผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๙๓ ยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ท าให้เสียหาย 
ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๐๗  เจ้าหน้าที่ผู้ใด ละเลยหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย และให้ผู้ว่าการด าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป 

  

บทเฉพาะกาล 

  

มาตรา ๑๐๘  ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่ง
ด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินและกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ โดยให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับ
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

  

มาตรา ๑๐๙  ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยให้นับวาระการด ารงต าแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้รักษาการแทนผูว้่าการตรวจ
เงินแผ่นดินตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษา



การแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการสรรหา คัดเลือก หรือเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการด าเนินการที่ชอบด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและพ้นจากต าแหน่งไปก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ เป็นผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามมาตรา ๑๔ (๑) ประกอบกับมาตรา ๔๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ด้วย 

  

มาตรา ๑๑๐  ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความผูกพันใด ๆ ที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีอยู่กับบุคคลใด
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้โอนมาเป็นของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  

มาตรา ๑๑๑  ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน ข้าราชการ และบุคลากรอ่ืนของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้ถือว่าสิทธิและประโยชน์อื่นใดซ่ึงข้าราชการหรือบุคลากรอ่ืนดังกล่าวได้รับ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสทิธิและ
ประโยชน์อื่นใดท่ีได้รับต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เว้นแต่จะมีระเบียบที่ออก
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  



มาตรา ๑๑๒  ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติ
หน้าที่อื่นซึ่งมิได้น าส่งกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาเป็นของกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

มาตรา ๑๑๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติและค าสั่งของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับต่อไปเสมือน
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติและค าสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้  ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

  

มาตรา ๑๑๔  บรรดาการด าเนินการใด ๆ ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงด าเนนิการก่อนวันท่ี
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ถ้าการนั้นอยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

  

มาตรา ๑๑๕  การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับวินัยทางงบประมาณและการคลังที่ได้กระท า
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปแล้วกอ่น
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ส่วนการด าเนินการต่อไป ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ด าเนินการตามหมวด ๗ วินัยการเงินการคลัง โดยให้ถือว่าเรื่อง
ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับวินัยการเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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๖. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินข้อใดไม่ถูกต้อง 

 ๑. มีสัญชาติไทย 

 ๒. มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี 

 ๓. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

 ๔. มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๗. ใครเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. ประธานศาลฎีกา 

 ๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎร  

 ๓. ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

 ๔. ประธานศาลปกครองสูงสุด  



๘. หน่วยงานใดเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ๒. ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๓. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ๔. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

๙. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระในการด ารงต าแหน่งตามข้อใด 

 ๑. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๒. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 ๓. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๔. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 

๑๐. ข้อใดไม่ใช่สาระส าคัญของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 ๔. ทุกข้อเป็นนโยบาย 

 

๑๑. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งตามข้อใด 

 ๑. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๒. ๖ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 ๓. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว ๔. ๗ ปี ด ารงต าแหน่งไม่เกิน ๒ วาระ 

 

๑๒. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๑. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 



 ๓. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

๑๓. ใครเป็นประธานคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ 

 ๑. ประธานรัฐสภา ๒. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 ๓. ประธานวุฒิสภา ๔. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

๑๔. ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบ 

 ๑. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๔. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 

๑๕. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องจัดท ารายงานการเงินประจ าปีส่งคณะผู้ตรวจสอบ ภายใน
กี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ๑. ๖๐ วัน  ๒. ๙๐ วัน 

 ๓. ๑๒๐ วัน  ๔. ๒๑๐ วัน 

 

๑๖. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ   

 ๑. ๖๐ วัน  ๒. ๙๐ วัน 

 ๓. ๑๒๐ วัน  ๔. ๒๑๐ วัน 

 

 



๑๗. ผู้ด ารงต าแหน่งตามข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการกองทุน 

 ๑. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ๒. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 

๑๘. ต าแหน่งใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการกองทุน   

 ๑. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๓. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

 ๔. ผู้อ านวยการส านักการเงินและการคลัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

๑๙. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องตรวจสอบรายงานการเงินที่หน่วยงานของรัฐส่งให้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ๑. ๖๐ วัน   ๒. ๙๐ วัน 

 ๓. ๑๒๐ วัน   ๔. ๑๘๐วัน 

 

๒๐. ข้อใดไม่ใช่โทษทางปกครอง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 ๑. ลดขั้นเงินเดือน 

 ๒. ภาคทัณฑ์ 

 ๓. ต าหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 ๔. ปรับทางปกครอง 

 

 



 
เฉลยข้อสอบ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-------------------- 

 
 

ข้อ.๑ ๒ ข้อ.๕ ๒ ข้อ.๙ ๓ ข้อ.๑๓ ๓ ข้อ.๑๗ ๒ 

ข้อ.๒ ๓ ข้อ.๖ ๑ ข้อ.๑๐ ๔ ข้อ.๑๔ ๔ ข้อ.๑๘ ๔ 

ข้อ.๓ ๑ ข้อ.๗ ๑ ข้อ.๑๑ ๑ ข้อ.๑๕ ๒ ข้อ.๑๙ ๔ 

ข้อ.๔ ๔ ข้อ.๘ ๓ ข้อ.๑๒ ๒ ข้อ.๑๖ ๔ ข้อ.๒๐ ๑ 

 


