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หมวด 2  ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
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พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. 2542 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

เปนปท่ี 54 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงิน

แผนดิน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไว

โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2522 

 

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

“กรรมการ” หมายความวา กรรมการตรวจเงินแผนดิน 

“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

“หนวยรับตรวจ” หมายความวา 

(1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปน 

กระทรวง ทบวง หรือกรม 

(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 

(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 

(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 

(5) หนวยงานอื่นของรัฐ 

(6) หนวยงานท่ีไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการท่ีไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจาก

หนวยรับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) 

(7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการท่ีไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายกําหนดให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 116/ตอนท่ี 115 ก/หนา 1/18 พฤศจิกายน 2542 



“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 

“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงาน

ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

“ตรวจสอบ” หมายความวา การตรวจบัญชี  ตรวจการรับ การใชจ าย  

การใชประโยชน การเก็บรักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพยสิน สิทธิ  และ

ผลประโยชนของหนวยรับตรวจท่ีไดมาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู 

เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินชวยเหลือจากแหลงในประเทศหรือตางประเทศ 

อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงคของหนวยรับตรวจ  

ท้ังน้ี ไมวาเงิน ทรัพยสิน สิทธิ หรือผลประโยชนดังกลาวจะเปนของหนวยรับตรวจ

หรือหนวยรับตรวจมีอํานาจหรือสิทธิในการใชจายหรือใชประโยชน  ท้ังน้ี เพ่ือให 

การดังกลาวเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ 

แบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงิน

ของรัฐและเปนมาตรการปองกันการทุจริต และใหหมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่น

อันจําเปนแกการตรวจสอบดังกลาวดวย 

“เจาหนาท่ีตรวจสอบ” หมายความวา ขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน ซึ่งผูวาการตรวจเงินแผนดินแตงต้ังขึ้นตามมาตรา 41 เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของ

หนวยรับตรวจหรือผูดํารงตําแหนงอื่นท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

 



มาตรา 5  ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเพ่ือปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหน่ึงท่ีมีผลเปนการท่ัวไป เมื่อไดประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 



หมวด 1 

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

   

 

สวนท่ี 1 

การแตงตั้งคณะกรรมการและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 

   

 

มาตรา 6  ใหมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะหน่ึง ประกอบดวย  

ประธานกรรมการคนหน่ึง และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกเกาคน ซึ่งพระมหากษัตริย

ทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุ 

ไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณ และมีคุณสมบัติในแตละประเภท ประเภทละสองคน 

ดังตอไปน้ี 

(1) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 10 หรือเทียบเทา  

ซึ่งมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดิน 

(2) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานการบัญชี การสอบบัญชี หรือ 

การตรวจสอบภายใน 

(3) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง 

หรือการบริหารธุรกิจ 

(4) เปนผูท่ีมีความชํานาญและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตร นิติศาสตร 

รัฐศาสตร หรือศาสตรสาขาอื่นท่ีเปนประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน 

(5) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ 

กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของธุรกิจ  



ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนง

ดังกลาวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

สําหรับบุคคลตาม (2) ถึง (4) ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ดวย 

(1) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือ 

(2) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 10 หรือเทียบเทา หรือ 

(3) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 

รองศาสตราจารยมาแลวไมนอยกวาสิบป 

 

มาตรา 7  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตองไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี 

(1) เปนสมาชิกสภาผู แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 

(2) เปนหรือเคยเปนผูดํารงตําแหนงของพรรคการเมืองในระยะหน่ึงปกอนดํารง

ตําแหนง 

(3) เปนกรรมการการเลือกตั้ง ผู ตรวจการแผนดินของรัฐสภา กรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ 

(4) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(5) เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 

(6) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(7) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

(8) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(9) เปนบุคคลลมละลาย 



(10) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ 

(12) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 

(13) เคยถูกวุฒิสภามีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนง 

 

มาตรา 8  การสรรหาและการเลือกกรรมการใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหประธานวุฒิสภาจัดใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการจํานวนสิบหาคน 

ประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 

อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือ 

เจ็ดคน ผูแทนพรรคการเมืองทุกพรรคท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

จํานวนตามหรือใกลเคียงกับอัตราสวนของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่งเลือก

กันเองใหเหลือหาคน และใหคณะกรรมการสรรหามีหนาท่ีสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7  

เปนจํานวนสองเทาของแตละประเภทเสนอตอประธานวุฒิสภา โดยไดรับความยินยอม

ของผูไดรับการเสนอชื่อน้ัน  ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีเหตุท่ีใหตองมีการ

เลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาว มติในการเสนอชื่อตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ของจํานวนกรรมการสรรหาท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

(2) ใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติเลือกบุคคลผูไดรับการเสนอ

ชื่อในบัญชีตาม (1) ซึ่งตองกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการน้ีใหผูซึ่งไดรับการเสนอ

ชื่อในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวน



สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ แตถาจํานวน 

ผูไดรับเลือกในประเภทใดมีจํานวนไมครบสองคน ใหนํารายชื่อของบุคคลท่ีไดรับการ

เสนอชื่อท่ีเหลืออยูท้ังหมดในประเภทน้ันมาใหสมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนน

เลือกอีกคร้ังหน่ึง ในกรณีน้ี ใหผูซึ่งไดรับการเสนอชื่อในแตละประเภทซึ่งไดรับคะแนน

สูงสุด และมีคะแนนมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา

เปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการ ถาในประเภทเดียวกันมีผูไดรับคะแนนเทากัน อันเปน

เหตุใหมีผูไดรับเลือกเกินสองคน ใหประธานวุฒิสภาจับสลากวาผูใดเปนผูไดรับเลือก 

ในกรณีท่ีบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทใดไมมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการหรือ

ไดรับเลือกเปนกรรมการเพียงคนเดียว ใหคณะกรรมการสรรหาดําเนินการสรรหาและ

จัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิในประเภทน้ันตาม (1) เพ่ือเสนอวุฒิสภาลงมติเลือก

ใหมอีกคร้ังหน่ึง 

ใหผูไดรับเลือกเปนกรรมการตาม (2) ประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึง  

เปนประธานกรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังประธาน

กรรมการและกรรมการ 

 

มาตรา 9  ผูไดรับเลือกเปนกรรมการตอง 

(1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือ 

ราชการสวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

ของรัฐ 

(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุ นสวน บริษัท หรือองคการที่ดําเนินธุรกิจ  

โดยมุงหากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 



(4) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ท่ีขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการ 

เมื่อ วุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา 8 (2) ประธานวุฒิสภาจะนําความ 

ขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังไดตอเมื่อผูไดรับเลือก 

ไดลาออกจากการเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวา

ตนไดเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (4) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวัน 

นับแตวันท่ีไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผูน้ันมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพ

อิสระภายในเวลาท่ีกําหนดใหถือวาผู น้ันมิไดเคยรับเลือกใหเปนกรรมการ และ 

ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการใหมแทน 

 

มาตรา 10  กรรมการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง 

และใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหกปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงต้ัง และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการ 

ซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 

เพ่ือใหไดมาซึ่งกรรมการชุดใหมเขามาปฏิบัติหนาท่ีเมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการ

ชุดเดิม ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการชุดใหมเปนการลวงหนาตามสมควร 

 

มาตรา 11  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการ 

พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 6 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 



(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 9 

(6) วุฒิสภามีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 13 

(7) วุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนงตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ใหกรรมการเทาท่ีเหลืออยูปฏิบัติหนาท่ีตอไปได และให

ถือวาคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาท่ีมีอยู เวนแตมีกรรมการเหลืออยูไมถึง

เจ็ดคน 

 

มาตรา 12  เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามมาตรา 11 ใหเร่ิมดําเนินการ 

ตามมาตรา  8  ภายในสามสิ บ วัน นับแต วั น ท่ีพ นจ าก ตํ าแหน ง  ในกรณี น้ี  

ใหคณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนจํานวนสองเทาของผูซึ่ง 

พนจากตําแหนงเสนอตอประธานวุฒิสภา 

ในกรณีท่ีกรรมการพนจากตําแหนงในระหวางท่ีอยูนอกสมัยประชุมของรัฐสภา 

ใหดําเนินการตามมาตรา 8 ภายในสามสิบวันนับแตวันเปดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 

มาตรา 13  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวาหน่ึงในสี่ของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิรองขอตอประธานวุฒิสภาเพ่ือใหวุฒิสภามีมติใหกรรมการ 

พนจากตําแหนงเพราะเหตุท่ีกรรมการน้ันมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรงหรือ

บกพรองตอหนาท่ีอยางรายแรง 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหน่ึงตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 

ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 

มาตรา 14  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม 

ไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู จึงเปนองคประชุม 



ใหประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน 

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

ในการประชุม ถามีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการผูใดมีสวนไดเสีย กรรมการ 

ผูน้ันไมมีสิทธิเขาประชุม 

การประชุมคณะกรรมการนอกจากท่ีกําหนดไวในมาตราน้ี ใหเปนไปตามระเบียบ

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 15  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการวางนโยบาย  

การตรวจเงินแผนดิน การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเร่ืองวินัยทางงบประมาณและการคลัง  

การใหคําปรึกษาและคําแนะนํา การเสนอแนะใหมีการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับ 

การตรวจเงินแผนดิน การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย 

ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเปนองคกรสูงสุด การพิจารณา

เลือกผูสมควรดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน และการดําเนินการอื่นตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี ในเร่ืองดังตอไปน้ี 

(1) ใหคําปรึกษาแกประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ และ

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดิน 

(2) ใหคําแนะนําแกฝายบริหารในการแกไขกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

เกี่ยวกับการควบคุมเงินของรัฐ เมื่อไดรับคํารองขอจากคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร 



(3) ออกระเบียบหรือประกาศกําหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และ

การควบคุมการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสําหรับหนวยรับตรวจ ดังตอไปน้ี 

(ก ) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบั ติหนา ท่ีของ 

ผูตรวจสอบภายในเพ่ือใหหนวยรับตรวจนําไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวางระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการปองกันหรือควบคุมความเสียหายใหหนวยรับตรวจหนวยใด

หนวยหน่ึงหรือหลายหนวยปฏิบัติ ในกรณีท่ีเห็นวาอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับ 

การใชจายเงินโดยหนวยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทําและแบบการรายงานท่ีจําเปนสําหรับการตรวจ

เงินแผนดินท่ีหนวยรับตรวจตองจัดสงใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนประจํา 

(ง) มาตรการอื่นท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

(4) เสนอแนะใหหนวยรับตรวจแกไขขอบกพรองหรือปฏิบั ติใหถูกตอง 

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเสนอแนะในประการอื่น

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ตลอดจนติดตามการดําเนินการแกไขและการปฏิบัติ

ตามคําแนะนํา 

(5) กํากับและเปนองคกรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณ

และการคลังตามบทบัญญัติในสวนท่ี 2 ของหมวดน้ี 

(6) เสนอชื่อผูท่ีสมควรไดรับการพิจารณาแตงต้ังเปนผูวาการตอวุฒิสภา โดยผาน

ประธานวุฒิสภาตามมาตรา 30 

(7) ใหคําแนะนําแกผูวาการในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี อันไดแก 

(ก) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบของเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

(ข) การจัดทํางบประมาณของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 



(ค) ใหคําแนะนําในการทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปและรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานระหวางปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือเสนอตอ 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 48 และมาตรา 49 

(8) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดจางและการกําหนดคาจาง 

ท่ีปรึกษาผู เชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนในการปฏิบั ติงานของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินตามมาตรา 51 

(9) ออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑกําหนดคาตรวจสอบบัญชีและคาธรรมเนียม

ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(10) วางระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินตามมาตรา 60 

(11) แตงต้ังกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังตามมาตรา 20 

(12) แตงต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(13) พิจารณาคํารองของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ท่ีขอให

ตรวจสอบหนวยรับตรวจเปนกรณีเฉพาะราย และกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือก

หนวยรับตรวจ 

(14) ออกระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตามอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการตรวจ

เงินแผนดินซึ่งกําหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

นโยบายการตรวจเงินแผนดินตามวรรคหน่ึง ตองเสนอตอรัฐสภาเพ่ือทราบ 

 

มาตรา 16  ในกรณีท่ีปรากฏวาหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลย  

ในการปฏิบัติการตามมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไมมีเหตุ 

อันสมควร คณะกรรมการมีอํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมท้ังพฤติการณ



ของหนวยรับตรวจน้ันตอประธานรัฐสภา เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภา 

ท่ี เกี่ ยวข อ ง เ พ่ื อ พิจ ารณา ดํ า เ นินการตามอํ านาจหน า ท่ี  รวม ท้ั งแจ ง ไป ยัง

คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา เพ่ือประกอบ 

การพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอไป 

 

มาตรา 17  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหคณะกรรมการมีอํานาจ 

(1) เรียกผูรับตรวจมาชี้แจงเพ่ือติดตามผลการดําเนินการของหนวยรับตรวจ 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการท่ีไดใหไว 

(2) เรียกหรือติดตอประสานงานกับหัวหนาของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ ตลอดจนภาคเอกชน เพ่ือขอคําชี้แจง รายงาน และขอมูลตาง ๆ เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

 

มาตรา 18  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่น 

ของประธานกรรมการและกรรมการ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

 



สวนท่ี 2 

วินัยทางงบประมาณและการคลัง 

   

 

มาตรา 19 1

๒  เพ่ือใหระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผนดินเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพและมีวินัย ใหมีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

คณะหน่ึง ซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังขึ้นตามมาตรา 20 มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาและ

กําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนแกเจาหนาท่ีหรือพนักงานของหนวยรับตรวจ 

ท่ีฝาฝนมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐท่ีคณะกรรมการกําหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐตามวรรคหน่ึง อยางนอยตองมี

สาระสําคัญดังตอไปน้ี 

(1) ขอกําหนดใดท่ีการฝาฝนจะมีโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ตองระบุไวโดยชัดแจง 

(2) เจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของกับการเงินตําแหนงใดหรือเจาหนาท่ี ท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองใด ๆ ท่ีจะตองเปนผูท่ีตองรับผิดทางวินัยทางงบประมาณ

และการคลังเมื่อมีการฝาฝนขอกําหนดดังกลาว จะตองระบุไวโดยชัดแจง 

(3) อัตราโทษปรับทางปกครอง 

                                                 
๒ “เจาหนาท่ีหรือพนักงานของหนวยรับตรวจ” ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง หมายความรวมถึง

บุคคลใดๆ ซึ่งมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามมาตรการเก่ียวกับการควบคุมการเงินของรัฐท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดินกําหนดขึ้น ไมวาบุคคลนั้นจะมีฐานะเปนขาราชการหรือไม และไมวาจะเปนขาราชการ

ประจํา หรือขาราชการการเมืองก็ดี และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินยอมมีอํานาจกําหนดโทษปรับ

ทางปกครองตอบุคคลผูนั้นไดเชนกัน (เรื่องเสร็จท่ี 595/2543) 



ในการกําหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องตนน้ัน ใหคณะกรรมการวินัย 

ทางงบประมาณและการคลังคํานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตําแหนงของผูกระทํา

ผิดวินัย ความสําคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐท่ีมีการละเมิด ความเสียหาย

ท่ีเกิดขึ้นกับราชการ เจตนาของผูกระทําผิดวินัยและหลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่น 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 20  คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังประกอบดวย 

กรรมการตรวจเงินแผนดินคนหน่ึงซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังใหเปนประธานกรรมการ

วินัยทางงบประมาณและการคลัง และกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง

ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาสี่คน แตไมเกินเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจากผูท่ีมี

ความเชี่ยวชาญดานบัญชี  ด านการตรวจสอบภายใน ด านการเงินการคลัง  

ดานนิติศาสตร หรือดานการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 

สองปนับแตวันท่ีคณะกรรมการแตงต้ัง การพนจากตําแหนงเพราะเหตุอ่ืน ใหเปนไป

ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง การคัดคาน

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง และเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ี

ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด แตท้ังน้ีตองใหโอกาสแกผูถูกกลาวหาวาตองรับผิดทางวินัย 

มีสิทธิชี้แจงและนําสืบแกขอกลาวหา และตองมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบสํานวนคนหน่ึง 

มีหนาท่ีในการทําสํานวน รวบรวมขอเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก

คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 



กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง ได รับคาตอบแทนตามอัตรา 

ท่ีคณะกรรมการกําหนด ในกรณีท่ีกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

เปนขาราชการ ใหผูน้ันไดรับคาตอบแทนกึ่งหน่ึงของอัตราท่ีกําหนดดังกลาว 

 

มาตรา 21  การประชุมของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ใหนํามาตรา 14 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 22  ผูมีสิทธิเสนอเรื่องใหคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ 

การคลังพิจารณา ไดแก 

(1) ประธานกรรมการ 

(2) เจาหนาท่ีตรวจสอบโดยอนุมัติผูวาการ 

สําหรับ (2) ใหเสนอไดเฉพาะเจาหนาท่ีตรวจสอบท่ีความผิดน้ันปรากฏในเร่ืองท่ี 

ผูน้ันไดรับมอบหมายใหตรวจสอบเทาน้ัน 

 

มาตรา 23  เมื่อคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังไดพิจารณาและ

มีมติในเร่ืองใดแลว ใหเสนอมติในเร่ืองน้ันไปยังคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย

ตอไป โดยเร่ืองท่ีเสนอน้ันอยางนอยตองระบุ 

(1) ขอเท็จจริงแหงการกระทําความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

(2) เหตุผลของมติ 

(3) อัตราโทษปรับทางปกครอง 

(4) ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยตอไป 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด 

 



มาตรา 24  เพ่ือประโยชนในการชําระเงินท่ีเปนโทษปรับทางปกครองตามท่ี

คณะกรรมการกําหนด ใหคําวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผล 

ทางกฎหมายเชนเดียวกับคําสั่งลงโทษตัดเงินเดือนท่ีสั่งโดยผูบังคับบัญชาของหนวย

รับตรวจ และวิธีการชําระคาปรับของโทษปรับทางปกครองใหเปนไปตามเงื่อนไขและ

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในคําวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการวาดวยการน้ี 

เพ่ือประโยชนในการปรามผูละเมิดวินัยโดยท่ัวไป คณะกรรมการจะนําคําวินิจฉัย

ลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยก็ได  

ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 25  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทางงบประมาณและการคลังไมเปนการ

ตัดอํานาจของผูบังคับบัญชาของผูถูกลงโทษทางวินัยในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบการ

บริหารของหนวยรับตรวจท่ีจะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันน้ีอีก  

แตโทษดังกลาว จะตองเปนโทษสถานอื่นซึ่งมิใชเปนโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น

เงินเดือน 



หมวด 2 

ผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

   

 

มาตรา 26  ใหมีผูวาการตรวจเงินแผนดินคนหน่ึง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

การบริหารท่ัวไปซึ่งงานตรวจเงินแผนดิน 

ใหผูวาการเปนเจาหนาท่ีของรัฐและเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 

มาตรา 27  ใหผูวาการรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินขึ้นตรงตอประธานกรรมการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยใหมีรองผูวาการตรวจเงินแผนดินเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการ 

ในกิจการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีเกี่ยวกับบุคคลภายนอก  

ใหผูวาการเปนผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เพ่ือการน้ีผูวาการจะมอบอํานาจ

ใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปฏิบัติราชการเฉพาะอยางแทนก็ได  ท้ังน้ี 

ตองเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 28  ผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(2) มีอายุไมตํ่ากวาสี่สิบหาปบริบูรณในวันเสนอชื่อ 

(3) เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี หรือมีวุฒิ

การศึกษาในระดับต้ังแตปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร 



นิติศาสตร หรือการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ หรือจากสถาบันการศึกษา

ในตางประเทศท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ และ 

(4) มีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 

(ก) เปนหรือเคยเปนขาราชการในตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 10 หรือเทียบเทา 

ซึ่งมีความชํานาญและประสบการณดานการตรวจเงินแผนดินหรือดานอื่นท่ีเปน

ประโยชนแกงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ 

(ข) เปนหรือเคยเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาและดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา

รองศาสตราจารย โดยสอนวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร หรือนิติศาสตรเปนเวลา 

ไมนอยกวาสิบป หรือ 

(ค) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับประธานกรรมการ 

กรรมการ กรรมการผูจัดการ หรือตําแหนงเทียบเทาท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของธุรกิจ  

ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยตองดํารงตําแหนง

ดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวาสิบป 

 

มาตรา 29  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตองไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 7 

 

มาตรา 30  ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีสรรหาและจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติตามมาตรา 28 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 เพ่ือเสนอตอ

ประธานวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมการไดสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึงแลว ตองไดรับความยินยอม

ของบุคคลน้ันกอนเสนอรายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา 



หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 31  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายชื่อบุคคลตามมาตรา 30 แลว  

ใหเสนอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ในการใหความเห็นชอบผูท่ีสมควรดํารงตําแหนงผูวาการ ใหวุฒิสภาลงมติ 

โดยตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยู

ของวุฒิสภา 

ในการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหความเห็นชอบ ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ 

เมื่อวุฒิสภาไดใหความเห็นชอบแลว ใหประธานวุฒิสภานําความขึ้นกราบบังคม

ทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง และในกรณีท่ีวุฒิสภาไมใหความเห็นชอบ 

ใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 28 และไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา 29 เสนอวุฒิสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตอไปจนกวาวุฒิสภาจะให

ความเห็นชอบ 

ใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงต้ังผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน 

 

มาตรา 32  ผูไดรับเลือกเปนผูวาการตอง 

(1) ไมเปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 

(2) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือราชการ

สวนทองถิ่น หรือไมเปนกรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงาน 

ของรัฐ 



(3) ไมดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจ โดยมุง

หากําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใด 

(4) ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ท่ีขัดตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูวาการ 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา 31 ประธานวุฒิสภาจะนําความขึ้นกราบ

บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังไดตอเมื่อผูไดรับเลือกไดลาออกจาก

การเปนบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเชื่อไดวาตนไดเลิก

ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (4) แลว ซึ่งตองกระทําภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงการไดรับเลือก แตถาผู น้ันมิไดลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ 

ภายในเวลาท่ีกําหนด ใหถือวาผูน้ันมิไดเคยรับเลือกใหเปนผูวาการ และใหดําเนินการ

ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 ตอไป 

 

มาตรา 33  ผูวาการตองปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเปนอิสระและเปนกลาง และ

ใหมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละหาปนับแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

และใหดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว 

ผูวาการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาผูวาการ  

ซึ่งไดรับแตงต้ังใหมจะเขารับหนาท่ี 

 

มาตรา 34  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 33 ผูวาการ 

พนจากตําแหนง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) มีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 28 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 29 



(5) กระทําการอันเปนการฝาฝนมาตรา 32 

(6) คณะกรรมการมีมติเปนเอกฉันทใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

อยางรายแรง หรือบกพรองในหนาท่ีอยางรายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบ 

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา 

 

มาตรา 35 2

๓  เมื่อผูวาการพนจากตําแหนงตามมาตรา 33 หรือตําแหนงผูวาการ

วางลงเพราะเหตุอื่นตามมาตรา 34 ใหดําเนินการสรรหาและคัดเลือกผูวาการภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง โดยใหดําเนินการตามมาตรา 30 และมาตรา 31 

ถาผูวาการพนจากตําแหนงในระหวางปดสมัยประชุมรัฐสภา ใหดําเนินการสรรหาและ

เลือกผูวาการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดเปดสมัยประชุมรัฐสภา 

 

มาตรา 36  ใหผูวาการไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนงและประโยชน 

ตอบแทนอื่นเทียบเทากรรมการ และใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน เงินประจํา

ตําแหนง และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกต้ัง ผูตรวจการแผนดินของ

รัฐสภา ประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผนดิน มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

                                                 
๓ การสรรหาผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อเปนผูวาการตรวจเงินแผนดินแทนผูไดรับการคัดเลือกเดิม 

ซึ่งไดขอถอนตัวกอนท่ีจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ตองดําเนินการภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูไดรับคัดเลือกเดิมถอนตัว  ท้ังนี้ ตามมาตรา 32 

และมาตรา 35 ซึ่งเปนกฎหมายใกลเคียงอยางยิ่ง หากไมสามารถดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

ก็มิไดมีผลใหการสรรหานั้นเสียไปแตอยางใด (เรื่องเสร็จท่ี 651/2548) 



มาตรา 37  นอกจากอํานาจหนาท่ีในฐานะผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรา 27 แลว ผูวาการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) ออกคําสั่งหรือขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(2) กําหนดแผนการตรวจสอบ เร่ืองท่ีจะตองตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต 

แนวการตรวจสอบและการเสนอรายงานตรวจสอบสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

ตรวจสอบ 

(3) แตงต้ังเจาหนาท่ีตรวจสอบตามมาตรา 41 

(4) แตงต้ังท่ีปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการตาง ๆ  

เพ่ือชวยการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(5) ใหคําปรึกษา ความเห็น หรือขอมูลเกี่ยวกับการตรวจเงินแผนดินแก

คณะกรรมการ 

(6) จัดจางและกําหนดคาจางท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชน ในการ

ปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยตองอยูภายในวงเงินท่ีไดรับการ

จัดสรรเพ่ือการน้ี และตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(7) กําหนดคาตรวจสอบบัญชี คาธรรมเนียมบริการท่ีปรึกษาและคาตอบแทน 

หรือคาตอบแทนอื่นในการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตาม

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(8) รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ 

การคลัง 

(9) รายงานผลการตรวจสอบหรือปญหาในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินตอคณะกรรมการ 

(10) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 



หมวด 3 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

   

 

มาตรา 38  ใหมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนสวนราชการท่ีเปน

หนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน 

 

มาตรา 39  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการ

ท่ัวไปของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

(2) ตรวจสอบการเงินแผนดิน ดังตอไปน้ี 

(ก) ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษา และการใชจายเงินและทรัพยสินอื่น

ของหนวยรับตรวจ หรือท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และแสดง

ความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม และ

อาจตรวจสอบการใชจายเงิน การใชจายทรัพยสินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจางตามแผนงาน 

งานหรือโครงการของหนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามวัตถุประสงค 

เปนไปโดยประหยัด ไดผลตามเปาหมายและมีผลคุมคาหรือไม 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา 4 (4) หรือ (5)  

ใหแสดงความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปดวย 

(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณ และ 

งบแสดงฐานะการเงินแผนดินประจําปงบประมาณ และแสดงความเห็นวาเปนไปตาม

กฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม 



(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสํารองเงินตราประจําป และแสดงความเห็นวาเปนไป

ตามกฎหมายและตามความเปนจริงหรือไม 

(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการท่ีจะมีผลกระทบ

ตอการจัดทํางบประมาณ 

(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมและรายไดอื่นของ

หนวยรับตรวจ และแสดงความเห็นวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีหรือไม ในกรณีน้ีใหมีอํานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร  

การจัดเก็บค าธรรมเนียม และรายไดอื่น ท่ีหนวยรับตรวจจัดเก็บดวย และ 

หนวยรับตรวจตองเปดเผยขอมูลท่ีไดมาจากผูเสียภาษีอากร ผูชําระคาธรรมเนียมหรือ

เงินอื่นใด ใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามท่ีรองขอดวย และใหถือวาการให

ขอมูลดังกลาวเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย 

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยรับตรวจตามมาตรา 4 (6) การตรวจสอบ

การเงินแผนดินใหกระทําไดเฉพาะการตรวจสอบวาการรับจายและการใชเงินอุดหนุน 

หรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนเปนไปอยางถูกตอง และเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม 

โดยวิธีการตรวจสอบน้ันใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(3) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

เสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 48 และการรายงาน

ผลการปฏิบัติงานระหวางปตามมาตรา 49 

(4) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตามขอเสนอของสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินตามท่ีปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปหรือรายงานผลการ

ปฏิบัติงานระหวางป 

(5) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 



มาตรา 40  การตรวจสอบการใชจายเงินราชการลับหรือเงินท่ีมีลักษณะ 

คลายกับเงินราชการลับใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 41 3

๔  ใหผูวาการมีอํานาจแตงต้ังขาราชการในสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินเปนเจาหนา ท่ีตรวจสอบเพ่ือปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ี 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี เจาหนาท่ีตรวจสอบ

ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวของเจาหนาท่ีตรวจสอบ ใหเปนไปตามแบบท่ีสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา 42  ในการตรวจเงินแผนดิน ใหผูวาการและเจาหนาท่ีตรวจสอบ  

มีอํานาจตรวจสอบเงินและทรัพยสินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการ 

ใชจาย และหลักฐานอื่นท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ และใหมีอํานาจ

ดังตอไปน้ีดวย 

(1) เรียกผูรับตรวจหรือเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจมาเพ่ือสอบสวน หรือสั่งให

ผูรับตรวจหรือเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นบรรดาท่ีหนวยรับตรวจจัดทําขึ้นหรือมีไวในครอบครอง 

(2) อายัดเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นท่ีมีอยูใน

ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

                                                 
๔ เจาหนาท่ีตรวจเงินแผนดินรวมท้ังขาราชการอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จะเปน 

“เจาหนาท่ีตรวจสอบ” ได ก็ตอเม่ือไดรับแตงต้ังจากผูวาการตรวจเงินแผนดิน (เรื่องเสร็จท่ี 574/2544) 



(3) เรียกบุคคลใด ๆ มาใหการเปนพยานเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ หรือให

สงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับ

หนวยรับตรวจเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) มีอํานาจเขาไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ

หลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานวาเกี่ยวกับ 

หนวยรับตรวจเทาท่ีจําเปน 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากหนวยรับตรวจเปนหนวยงานท่ีมีกฎหมาย

หามการเปดเผยขอมูลหรือหามบุคคลอื่นใดเขาไปในเขตพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีแหงใด  

หากผูวาการไดมีหนังสือแจงผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจแลว  

ใหการปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึงเปนการไดรับยกเวนจากกฎหมายดังกลาว 

การเรียกบุคคลมาใหการเปนพยานหรือใหสงมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นตาม (3) ใหทําเปนหนังสือและนําไปสงในระหวางพระอาทิตยขึ้นและ 

พระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของผู รับ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน  

ณ ถิ่นท่ีอยู หรือสถานท่ีทําการของผูรับ 

 

มาตรา 43  ใหผูวาการรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ เวนแต 

เปนเร่ืองท่ีคณะกรรมการกําหนดหรือมอบหมายใหผูวาการพิจารณาดําเนินการไดเอง 

และเมื่อผูวาการดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบ และ

ใหนํามาตรา 44 มาตรา 45 และมาตรา 46 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 44  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวา 

มีข อบกพร อง เ น่ื องจากไมปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ระ เบี ยบ  ข อบั งคั บ  ห รือ 



มติคณะรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการมีหนังสือแจงใหหนวยรับตรวจชี้แจงหรือแกไข

ขอบกพรองหรือปฏิบัติใหถูกตอง หรือใหดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ 

แบบแผนท่ีราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาท่ีหนวยรับตรวจซึ่งเปน

ผู รับผิดชอบตามควรแกกรณี  และใหหนวยรับตรวจแจงผลการดําเนินการ 

ใหคณะกรรมการทราบภายในหกสิบวัน เวนแตคณะกรรมการจะกําหนดเปนอยางอื่น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวาขอบกพรองเกิดขึ้นเน่ืองจากกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน หรือไมอาจปฏิบัติ

ได หรือหากปฏิบัติแลวจะเสียประโยชนตอราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอผูมีอํานาจ

หนาท่ีในเร่ืองน้ัน ๆ เพ่ือพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 

ถาผูรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหน่ึงโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหคณะกรรมการ

แจงตอกระทรวงเจาสังกัด หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ

ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนท่ีราชการหรือหนวยรับตรวจกําหนดแก

ผูรับตรวจและเจาหนาท่ีหนวยรับตรวจผูรับผิดชอบตามควรแกกรณี 

ในกรณีท่ีมีขอโตแยงหรือไมอาจดําเนินการตามมาตราน้ีได ใหคณะกรรมการ

รายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 45  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวา 

มีขอบกพรองของหนวยรับตรวจ เน่ืองจากไมมีขอกําหนดใหหนวยรับตรวจตองปฏิบัติ  

ใหคณะกรรมการแจงใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ

หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ทราบ เพ่ือกําหนดมาตรการท่ีจําเปน

เพ่ือใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ และเมื่อกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือ 

ผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจดําเนินการไปประการใดแลว ใหแจงให



คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยคณะกรรมการ 

อาจกําหนดระยะเวลารายงานความคืบหนาไวดวยก็ได 

 

มาตรา 46  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแลวปรากฏวา 

มีพฤติการณนาเชื่อวาเปนการทุจริตหรือมีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ กอใหเกิด

ความเสียหายแกเงินหรือทรัพยสินของราชการ ใหคณะกรรมการแจงตอพนักงาน

สอบสวนเพ่ือดําเนินคดี และใหคณะกรรมการแจงผลการตรวจสอบดังกลาว 

ใหผูรับตรวจ หรือกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับ หรือ

รับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี ดําเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบ

แบบแผนท่ีราชการหรือท่ีหนวยรับตรวจกําหนดไวแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดวย 

การดําเนินคดีตามวรรคหน่ึง ใหพนักงานสอบสวนนํารายงานการตรวจสอบของ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาใชเปนหลักในการสอบสวนดวย 

เมื่อพนักงานสอบสวน ผู รับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือ 

ผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจตามวรรคหน่ึง ดําเนินการไปประการ

ใดแลวใหแจงใหคณะกรรมการทราบภายในทุกเกาสิบวัน 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวน ผูรับตรวจ กระทรวงเจาสังกัด ผูบังคับบัญชา หรือ 

ผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหน่ึงภายใน

ระยะเวลาอันสมควร ใหคณะกรรมการรายงานตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ

คณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 47  ในกรณีท่ีผลการตรวจสอบปรากฏวามีความเสียหายเกิดขึ้น เพราะ

มี ผูกระทําการโดยมิชอบ เปนเหตุให เงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนของ 

หนวยรับตรวจตองเสียหายหรือใหประโยชนนอยกวาท่ีควร สํานักงานการตรวจเงิน



แผนดินมีอํานาจประเมินความเสียหายท่ีเกิดขึ้น ตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กําหนดเพ่ือรายงานใหสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

 

มาตรา 48  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

รายงานผลการปฏิบัติงานจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีสําคัญในทุกดาน 

เวนแตในเร่ืองหรือขอท่ีตรวจพบน้ัน ผูวาการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นวา

ควรแกการรักษาไวเปนความลับหรือมีกฎหมายหามมิใหเปดเผย 

รายงานดังกลาวเมื่อผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และ

คณะรัฐมนตรีแลว ใหเผยแพรตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและตอสาธารณชนได 

 

มาตรา 49   ในกรณี ท่ีปรากฏว ามีความจํ า เปนหรือเหมาะสมเ พ่ือให 

สภาผู แทนราษฎร วุฒิสภา  ห รือคณะ รัฐมนต รีไดทราบผลการตรวจสอบ 

ไดทันเหตุการณ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอ

ตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เปนรายงานระหวางปเมื่อสิ้นสุดงาน

ตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได แลวใหนํามาตรา 48 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 

มาตรา 50  เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาไดรับรายงาน

ตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 แลว ใหจัดสงรายงานดังกลาวไปยัง

คณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรหรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แลวแตกรณี  

ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณเพ่ือพิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหนาท่ีตอไป 



 

มาตรา 51  ในการตรวจสอบตามมาตรา 39 (2) (ก) สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินอาจวาจางท่ีปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ หรือสํานักงานเอกชนท่ีเปนท่ียอมรับแหง

วิชาชีพใหดําเนินการตามเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยอยูภายใต 

การควบคุมกํากับดูแลของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินก็ได 

ใหผูวาการเปนผูกําหนดคาจางหรือคาตอบแทนตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการ

กําหนด 

 

มาตรา 52 4

๕  นอกจากอํานาจหนาท่ีในการตรวจเงินแผนดินตามบทบัญญัติ 

ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีแลว ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ

หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ 

การเงินและการคลัง และการดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในเร่ือง

ดังตอไปน้ี 

(1) การแบงสวนราชการภายในของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและขอบเขต

หนาท่ีของสวนราชการดังกลาว 

(2) การกําหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแตงต้ัง การทดลองปฏิบัติ

หนาท่ีราชการ การโอน การยาย การเล่ือนตําแหนง การพนจากตําแหนง การเล่ือนขั้น

เงินเดือน คาตอบแทนพิเศษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การรองทุกขและ 

การอุทธรณการลงโทษสําหรับขาราชการและลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

                                                 
๕ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถกําหนดตําแหนงและสายงานปฏิบัติราชการภายในของ

ขาราชการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินให มีขึ้นได ไมเปนการขัดตอพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินฯ (เรื่องเสร็จท่ี 574/2544) 



(3) 5

๖ การรักษาราชการแทนและการปฏิบั ติราชการแทนในตําแหนงของ

ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(4) การกําหนดเค ร่ืองแบบและการแตงกายของขาราชการสํ านักงาน 

การตรวจเงินแผนดิน 

(5) การแตงต้ังบุคคลหรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินกิจการใด ๆ ตามแตจะ

มอบหมาย 

(6) การบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน 

(7) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน 

(8) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของขาราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(9) การกําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจางลูกจางสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน รวมท้ังการกําหนดเคร่ืองแบบและการแตงกาย และการจัดสวัสดิการ หรือ 

การสงเคราะหอื่นของลูกจางสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหประธานกรรมการเปนผูลงนาม และเมื่อ

ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

                                                 
๖ ตราบท่ียังมิไดมีการออกระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการรักษาราชการ

แทนตามมาตรา 52 (3) สํานักงานการตรวจเงินแผนดินอาจอาศัยอํานาจตามมาตรา 46 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ แตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูวาการตรวจเงินแผนดินได 

(เรื่องเสร็จท่ี 648/2544) 



มาตรา 53  การกําหนดตําแหนงและการใหไดรับเงินเดือนของขาราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สวนท่ีเกี่ยวกับขาราชการพลเรือนสามัญมาใชบังคับโดยอนุโลม  ท้ังน้ี คําวา “ก.พ.” 

ใหหมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และคําวา “สวนราชการท่ีมีฐานะเปนกรม

และมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี” 

ใหหมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

 

มาตรา 54  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจําตําแหนง และการใหไดรับเงินประจํา

ตําแหนงของขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหนํากฎหมายวาดวยเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจายเงินเดือนและเงินประจําตําแหนงใหแกขาราชการสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

 

มาตรา 55  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินและการแตงต้ังใหดํารงตําแหนง ใหผูมีอํานาจดังตอไปน้ีเปนผูสั่งบรรจุและ

แตงต้ัง 

(1) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูวาการตรวจเงินแผนดินหรือ

เทียบเทา ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ และนําความกราบบังคมทูล  

เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

(2) การบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอื่น ใหผูวาการเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุ

และแตงต้ัง 

 



มาตรา 56  การโอนขาราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเปนขาราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินอาจกระทําไดถาเจาตัวสมัครใจ โดยผูมีอํานาจสั่งบรรจุ

ทําความตกลงกับเจาสังกัดแลวเสนอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ท้ังน้ี  

จะแตงต้ังใหดํารงตําแหนงระดับใด และไดรับเงินเดือนเทาใด ใหคณะกรรมการเปนผู

พิจารณากําหนด แตเงินเดือนท่ีจะไดรับจะตองไมสูงกวาขาราชการสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชํานาญงานในระดับเดียวกัน 

เพ่ือประโยชนในการนับเวลาราชการใหถือเวลาราชการหรือเวลาทํางานของผูซึ่ง

โอนมาตามวรรคหน่ึงในขณะท่ีเปนขาราชการน้ัน เปนเวลาราชการของขาราชการ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีดวย 

การโอนขาราชการการเมืองและขาราชการท่ีอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการมาเปนขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีจะกระทํามิได 

 

มาตรา 57  ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ไดแกบุคคลซึ่งไดรับ 

การบรรจุและแตงต้ังใหเปนขาราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวย

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีสิทธิได รับบําเหน็จบํานาญ 

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน 

 

มาตรา 58  ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเสนองบประมาณรายจายตามมติ

ของคณะกรรมการตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาจัดสรรเปนเงินอุดหนุนแก

คณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรางพระราชบัญญัติ



งบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

แลวแตกรณี ในการน้ี คณะรัฐมนตรีอาจทําความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ

ของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไวในรายงานการเสนอ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตอสภา

ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา โดยใหแนบความเห็นของคณะกรรมการรวมไปดวย 

 

มาตรา 59  ในการตรวจสอบการรับจายเงินและทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน 

เอกสาร หรือหลักฐานอื่นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ใหประธานสภา

ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร

ร วมกันแต ง ต้ั ง ผู ตรวจสอบจํ านวนห น่ึงและรายงานผลการตรวจสอบให 

สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให นํ ามาตรา 39 (2)  (ก )  มาตรา 42  

มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 47 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา 60  นอกจากเงินท่ีกําหนดไวในงบประมาณแผนดิน สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินอาจมีรายไดดังน้ี 

(1) เงินคาธรรมเนียมท่ีไดรับจากการตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหนาท่ีอื่น

ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

(2) ทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

(3) ดอกผลหรือประโยชนอื่นใดท่ีเกิดจากเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 

รายไดตาม (1) (2) และ (3) ไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลัง 

ตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และให 



ใชจายเงินรายไดดังกลาวเพ่ือประโยชนในการพัฒนาการตรวจสอบและเพ่ือเปน

สิ่งจูงใจและตอบแทนแกเจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีตามผลงานและความสามารถ  

ท้ังน้ี เวนแตทรัพยสนิท่ีผูอุทิศใหไดกําหนดเงื่อนไขไวเปนประการอื่น 

การใชจายเงินรายไดของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหเปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา 61  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  

ใหผูวาการและเจาหนาท่ีตรวจสอบเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 



หมวด 4 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา 62  ผูใดเปดเผยขอความ ขอเท็จจริง หรือขอมูลท่ีไดมาเน่ืองจาก 

การปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี โดยมิไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการหรือผูว าการ และมิใช เปนการกระทําตามหนา ท่ีราชการหรือ 

เพ่ือประโยชนแกการตรวจสอบหรือไตสวน หรือเพ่ือประโยชนแกราชการหรือ 

เพ่ือประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 

หน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 63  ผูรับตรวจหรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบ 

ของหนวยรับตรวจผูใด ละเลยไมดําเนินการตามมาตรา 44 มาตรา 45 หรือมาตรา 46 

ใหถือวาผูน้ันกระทําผิดวินัย 

 

มาตรา 64  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา 17 หรือ 

ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของผูวาการหรือเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ตามมาตรา 42 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา 65  ผูใดครอบครองหรือรักษาทรัพยสิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นใดท่ีผูวาการหรือเจาหนาท่ีตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกใหสง ทําให



เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหายหรือทําใหไรประโยชน  

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 66  ใหดําเนินการสรรหาและเลือกกรรมการตามมาตรา 8 ใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ 

กําหนดวันดังกลาวตามวรรคหน่ึง ใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของรัฐสภา 

 

มาตรา 67  ในกรณีท่ีมีการสรรหากรรมการในระหวางท่ียังไมมีประธาน 

ศาลปกครองสูงสุด ใหคณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา 8 (1) มีจํานวน 

สิบสี่คน ประกอบดวยประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีเปนนิติบุคคลทุกแหงซึ่งเลือกกันเองใหเหลือเจ็ดคน และ

ผูแทนพรรคการเมืองท่ีมีสมาชิกเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนตามหรือ

ใกลเคียงกับอัตราสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของแตละพรรคการเมืองหรือ 

กลุมพรรคการเมืองท่ีมีอยูในสภาผูแทนราษฎร ซึ่งเลือกกันเองใหเหลือหาคน  

เปนกรรมการสรรหา 

 

มาตรา 68  ใหกรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา 315 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยมีมติเลือก มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงเพียงสามป 

 

มาตรา 69  การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2522 

ท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดกระทํามากอนและหรืออยูในระหวางการดําเนินการ

ของสํานักงานตรวจเงินแผนดินอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใชบังคับ ใหถือวาเปนการดําเนินการของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และให



สํานักงานการตรวจเงินแผนดินดําเนินการตรวจสอบตอไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 70  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการของสํานักงานตรวจเงินแผนดินท่ี

ใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ใหใชบังคับได

ตอไปจนกวาจะไดมีการแบงสวนราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

มาตรา 71  ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งของสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน หรือของผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการ

ตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2522 ซึ่งใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญน้ีใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  ท้ังน้ี จนกวาจะไดมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีออกใชบังคับ 

 

มาตรา 72  บรรดากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ ง  หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือผูอํานวยการสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน ใหถือวาบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ 

มติคณะรัฐมนตรีน้ันอางถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน หรือผูวาการตรวจเงินแผนดิน แลวแตกรณี  ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยง 

ตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 



มาตรา 73  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ีสิน ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติการตรวจเงิน

แผนดิน พ.ศ. 2522 ไปเปนของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

ใหขาราชการและลูกจางท่ีโอนไปตามวรรคหน่ึงดํารงตําแหนงและไดรับเงินเดือน

และสิทธิประโยชนอื่นรวมท้ังเงินประจําตําแหนงไมตํ่ากวาเดิม 

 

มาตรา 74  ใหผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติ 

การตรวจเงินแผนดิน พ .ศ .  2522 ปฏิบั ติหนา ท่ี ผู ว าการตรวจเงินแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ีจนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

แตงต้ังผูวาการตรวจเงินแผนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ 

โดยท่ีมาตรา 312 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหการตรวจเงิน

แผนดินกระทําโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ี

เปนอิสระ และเปนกลาง และใหการกําหนดคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม การสรรหา

และการเลือก และการพนจากตําแหนงของกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการ

ตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูวาการ

ตรวจเงินแผนดินและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนไปตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งมาตรา 333 บัญญัติใหกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาวตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินในการวางนโยบาย การกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน

แผนดิน การกําหนดหลักเกณฑและวิธีพิจารณาในเร่ืองวินัยทางงบประมาณและ 

การคลัง การกําหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางวินัยและ

งบประมาณและการคลังในฐานะท่ีเปนองคกรสูงสุด และการพิจารณาเลือกผูสมควร

ดํารงตําแหนงผูวาการตรวจเงินแผนดิน รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน และผูวาการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนการจัดใหมีสํานักงาน 

การตรวจเงินแผนดินท่ีเปนอิสระเพ่ือดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดําเนินการอื่น และมาตรา 329 บัญญัติให

ดําเนินการตรากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดินใหแลวเสร็จ

ภายในสองปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตอง

ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี 

 



ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 12 เรื่อง ใหพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

บางฉบับมีผลใชบังคับตอไป6

๗ 

 

ขอ 1  การยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มิใหกระทบกระเทือนการ

บังคับใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 

โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 

ยังคงใชบังคับตอไป เวนแตบทบัญญัติในสวนท่ี 1 หมวด 1 จนกวาจะมีกฎหมายแกไข

เพ่ิมเติมหรือยกเลิกและใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี 

18 กันยายน พ.ศ. 2549 พนจากตําแหนง 

[แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 29 เร่ือง แกไขประกาศคณะปฏิรูปการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 12  

ลงวันท่ี 20 กันยายน พุทธศักราช 2549] 

 

ขอ 2  ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันท่ี 18 กันยายน 

พ.ศ. 2549 คงอยูในตําแหนงตอไป จนถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

[แกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 29 เร่ือง แกไขประกาศคณะปฏิรูป 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 12 

ลงวันท่ี 20 กันยายน พุทธศักราช 2549] 

 
                                                 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนท่ี 98 ก/หนา 1/24 กันยายน 2549 



ขอ 3  การใดท่ีกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ใหเปน

อํานาจหนาท่ีของผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

 

ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข ฉบับท่ี 29 เร่ือง แกไขประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 12 ลงวันท่ี 20 กันยายน พุทธศักราช 

25497

๘ 

 

ขอ 3  ใหดําเนินการสรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและ 

ผูวาการตรวจเงินแผนดินใหมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 

การตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีผูวาการตรวจเงิน

แผนดินตามขอ 2 ของประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ฉบับท่ี 12 ลงวันท่ี 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศฉบับน้ีพนจากตําแหนง 

ในระหวางท่ียังไมมีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงิน

แผนดินตามวรรคหน่ึง ใหผูวาการตรวจเงินแผนดินท่ีพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง

ยังคงปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน 

ไปพลางกอน 

 

                                                 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 123/ตอนท่ี 105 ก/หนา 15/3 ตุลาคม 2549 
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