ตารางเปรียบเทียบ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย นี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย นี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....”
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....”
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป
นุเบกษา เป็นต้นไป
นุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๔ ในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า
ตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธาน
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธาน
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน

"ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน

"ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน

"สานักงาน" หมายความว่า สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

"สานักงาน" หมายความว่า สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน

"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ
กรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) ทุนหมุนเวียน

"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ
กรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่ ว นราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือ
กรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่าด้ ว ยวิธีก าร
งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หน่วยงานอื่นของรัฐ

๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่
ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)
(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบหรือ
ร้องขอให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๖) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๗) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่
ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖)
(๘) หน่วยงานอืน่ ใดหรือกิจการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้สานักงานเป็นผู้
ตรวจสอบหรือร้องขอให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ

"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น"
หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น

"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น"
หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น

"ทุนหมุนเวียน" หมายความว่า กองทุน กองทุน
หมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุน
หมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นารายรับ
สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง และตั้งขึ้น
ตามกฎหมายเฉพาะเท่านั้น

"ทุนหมุนเวียน" หมายความว่า กองทุน กองทุน
หมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุน
หมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นารายรับ
สมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง และตั้งขึ้น
ตามกฎหมายเฉพาะเท่านั้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่
ได้รับเงินหรือทรัพย์สิ นลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น”
หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น

๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ
"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ
“ผู้ รั บ ตรวจ” หมายความว่ า หั ว หน้ า ส่ ว น
หรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
“การตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า บรรดา
กระบวนการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน วินิจฉัยและ
ติดตามทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้กระทาตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดินนี้

“การตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า บรรดา
กระบวนการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน วินิจฉัย
ติดตามทรัพย์สิน และการดาเนินการอื่นใดที่ได้กระทา
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

"ตรวจสอบ" หมายความว่า การตรวจบัญชี
ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
ผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน
เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้
ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะ
เป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอานาจหรือ
สิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์หรือดูแลรักษา ทั้งนี้

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจการเงิน
ทั่วไป การตรวจการจัดเก็บรายได้ การตรวจการบริหาร
พัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการดาเนินงาน
และการตรวจสอบลักษณะอื่น ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ
หรือผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน
เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้
ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะ
เป็นของหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยรับตรวจมีอานาจ

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจบัญชี
ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บ
รักษา และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และ
ผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน
เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือ
ต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้
ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะ
เป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอานาจหรือ
สิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้การ

๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติ
ราชการ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บริหารการเงินการคลังของรัฐและเป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึงการ
ตรวจสอบอื่นอันจาเป็นแก่การตรวจสอบดังกล่าวด้วย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
หรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินและ
การคลัง และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต
“การตรวจสอบสืบสวน” หมายความว่า การ
ดาเนินการใดๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลข้อเท็จจริง และ
พยานหลักฐานในเบื้องต้น ซึ่งพนักงานไต่สวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติไปตาม
อานาจและหน้าที่เพื่อที่จะทราบรายละเอียดของ
พฤติการณ์แห่งการกระทาที่อยู่ในหน้าที่และอานาจ
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
“การไต่สวน” หมายความว่า การแสวงหา รวบรวม
และการดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียด และ
พิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ หรือความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการอันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของ
รัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้
หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจาเป็นแก่การ
ตรวจสอบดังกล่าวด้วย

๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
แผ่นดิน หรือพิสูจน์ว่ามีการเอาไปซึ่งทรัพย์สินของรัฐ
โดยมิชอบ เพื่อติดตามเอาคืน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ บุคคล คณะ
บุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นของหน่วยรับตรวจ
และให้หมายความรวมถึงบุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งใช้
อานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครอง
ของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ ไม่ว่าเป็นประจาหรือ
ครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
กรรมการ อนุกรรมการ บุคคล คณะบุคคล หรือ
ผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นของหน่วยรับตรวจ และให้
หมายความรวมถึงบุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจ
หรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐใน
การดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่ว่าเป็นประจาหรือครั้ง
คราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่

"เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ" หมายความว่า ข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๖(๗) เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
พนักงานติดตามทรัพย์สิน หรือพนักงานอื่นใดที่ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า พนักงานไต่
สวน ผู้ชว่ ยพนักงานไต่สวน หรือข้าราชการซึ่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งตามมาตรา ๕๑ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

"พนักงานไต่สวน" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นจากบุคคล
ที่มีพื้นความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา หรือ ปริญญาโททาง
กฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด ซึ่งผ่านการ
อบรมหลักสูตรการไต่สวนของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมาแล้ว และให้หมายความรวมถึง เจ้าพนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง
จากหน่วยงานภายนอกอื่น เพื่อทาหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานและจัดทาสานวนคดีอาญา

"พนักงานไต่สวน" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน ข้าราชการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นจากข้าราชการ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินในสาขากระบวนการ
ยุติธรรม พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และให้หมายความรวมถึง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจาก
หน่วยงานภายนอกอื่น เพื่อทาหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานและจัดทาสานวน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
"ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน" หมายความว่า
"ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน" หมายความว่า
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ว่าการ
ข้าราชการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ว่าการตรวจ
ตรวจเงินแผ่นดิน แต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่มีพื้นความรู้
เงินแผ่นดิน แต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยพนักงานไต่สวนรวบรวม
ทางกฎหมายเพื่อช่วยพนักงานไต่สวนรวบรวม
พยานหลักฐานหรือจัดทาสานวนคดี
พยานหลักฐานหรือจัดทาสานวนคดี
“ผู้ถูกกล่าวหา” หมายความว่า ผู้ซึ่งมี
พฤติการณ์ปรากฏว่าได้มีการกระทาอันเป็นมูลที่จะ
นาไปสู่การดาเนินคดีอาญา หรือผู้ซึ่งถูกกล่าวหาหรือมี
พฤติการณ์ปรากฏว่ามีการเอาทรัพย์สินของรัฐไปโดยมิ
ชอบ
“วินัยการเงินการคลังของรัฐ” หมายความว่า
มาตรการในการควบคุมการบริหารจัดการการเงินการ
คลังของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทาผิดจะต้องรับ
โทษทางปกครอง
“พนักงานคดีวินัย” หมายความว่า ข้าราชการ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทาสานวน
คดีความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
“คู่กรณี” หมายความว่า บุคคลซึ่งถูกกล่าวหา
ว่ากระทาความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

“การติดตามทรัพย์สิน” หมายความว่า การ
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ ตาม
กฎหมายว่าด้วยมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน
จากการเอาไปโดยมิชอบ
"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้
ดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน

"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้
ดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบ
ภายใน

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดารง
ตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้
ดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ ตรวจสอบ
ภายใน

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินรักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือ
ระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบหรือ
ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๕ ให้ ป ระธานกรรมการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ และให้ มี อ านาจออกประกาศหรื อ
ระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ น ดินเพื่ อปฏิบั ติการตามพระราชบั ญ ญั ติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้

๑๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็น
ระเบียบและประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อ
ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็น
การทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
การทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้
ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

หมวด ๑
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

ส่วนที่ ๑
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการ
--------------------------------------

ส่วนที่ ๑
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน
-------------------------------------

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เรียกชื่อย่อว่า “คตง.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ เรียกชื่อย่อว่า “คตง.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกหกคน ซึ่ง
คนหนึ่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกหกคน ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
บริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่
ประจักษ์ มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

หมวด ๑
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------ส่วนที่ ๑
การแต่งตั้งคณะกรรมการและอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ
-------------------------------------มาตรา ๖ ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจเงิ น
แผ่นดินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
หนึ่ ง และกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อื่ น อี ก เก้ า คน ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
จากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่า
สี่ สิ บ ห้ าปี บ ริบู รณ์ และมีคุ ณ สมบั ติในแต่ล ะประเภท
ประเภทละสองคน ดังต่อไปนี้

๑๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ประสิทธิภาพ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เหมาะสมในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้าน
การตรวจเงินแผ่นดิน จานวนสองคน
(๒) เป็นผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย จานวนสองคน
(๓) เป็นผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้าน
การบัญชี หรือการตรวจสอบภายใน จานวนสองคน
(๔) เป็นผู้มีความชานาญและประสบการณ์ด้าน
การเงินการคลัง หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์แก่งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน จานวนหนึ่งคน
และบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
(๒) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาและดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(๓) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สอบบัญชีหรือวิชาชีพบัญชีมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่
ต่ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความชานาญและ
ประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) เป็นผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์
ด้านการบัญชี การสอบบัญชี หรือการตรวจสอบภายใน
(๓) เป็นผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์
ด้ า นเศรษ ฐศาสตร์ การเงิ น การคลั ง ห รื อ การ
บริหารธุรกิจ
(๔) เป็นผู้ที่มีความชานาญและประสบการณ์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือศาสตร์
สาขาอื่นที่เป็นประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๕) ด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง
ผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสิบปี
ส าห รั บ บุ ค ค ล ต าม (๒ ) ถึ ง (๔ ) ต้ อ งมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ด้วย
(๑) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยผู้สอบบัญชี หรือ

๑๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

มาตรา ๗ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน
เจ็ดสิบปี
(๓) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า
(๔) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(๕) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(๖) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย สตง.
ปี และดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานของ
(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่
รัฐ
ต่ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า หรือ
(๔) เคยดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับประธาน
(๓ ) เ ป็ น ห รื อ เค ย เป็ น อ า จ า ร ย์ ใ น
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า รอง
เรียกชื่ออย่างอื่นของธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน ศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องดารง
ตาแหน่งดังกล่าวรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี

๑๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
โดยบุคคลตาม (๖) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่
ต่ากว่าระดับ ผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเทียบเท่า
(ข) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา และดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าห้าปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่
ประจักษ์
(ค) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สอบบัญชีหรือวิชาชีพบัญชี และดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐ
(ง) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสิบปี

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๘ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดารงตาแหนงในองค์กรอิสระใด
(๒) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่ง
อื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการ
คัดเลือกหรือสรรหา
(๓) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การคัดเลือกหรือสรรหา
(๔) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่า
คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๙) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๗ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระใด
(๒) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๓) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจริต
(๔) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่า
คดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(๗) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๘) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง
(๙) ต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่
โดยหมายของศาล
(๑๐) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่
ถึงสิบปีนับถึงวันเข้ารับการสรรหา เว้นแต่ในความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๗ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร สมาชิ ก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ดารงตาแหน่งของพรรค
การเมืองในระยะหนึ่งปีก่อนดารงตาแหน่ง
(๓) เป็ น กรรมการการเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ตุล าการศาลรัฐ ธรรมนู ญ หรือกรรมการป้ องกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(๗) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ
(๙) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เว้ น แต่ เป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรือ ให้ อ อก

๑๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๑๐) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
(๑๑) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขัง
อยู่โดยหมายศาล
(๑๒) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่
ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๓) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือ
ว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอัน
ถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษ
จาคุกเพราะกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริต
(๑๕) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดกฎหมายว่า
ด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่า

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๑๑) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือ
ว่ากระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอัน
ถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษ
จาคุกเพราะกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(๑๓) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทา
โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต
นาเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนัน ใน
ความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
(๑๒) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ารวยผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง

๑๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิด
ฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน
(๑๖) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการ
กระทาอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๗) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามคา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๑๘) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๙) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๑๔) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทา
การอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(๑๕) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง
(๑๖) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๔ หรือ
มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม
(๑๗) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๘) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา
(๑๙) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิก หรือผู้ดารง
ตาแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับ
การสรรหา
(๒๐) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๙ การสรรหาและการคัดเลือก
กรรมการให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจานวน
เก้าคน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ
อื่นตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินแต่งตั้ง องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ ทา
หน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาใน
ตาแหน่งใดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้า
กรรมการสรรหาที่มีอยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๘ การสรรหาและการคัดเลือก
กรรมการให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจานวน
เก้าคน ประกอบด้วย
(ก) ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการสรรหา
(ข) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นา
ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ
(ค) ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น
กรรมการ
(ง) บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและ
องค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญจากบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๐๑ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๐๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ใดๆในศาลรัฐธรรมนูญ
หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่มิใช่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ เพื่อทา
หน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าว

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๘ การสรรหาและการเลือกกรรมการ
ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการ
สรรหากรรมการจ านวนสิ บ ห้ า คน ประกอบด้ ว ย
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลปกครองสู งสุ ด อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐเป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ด
คน ผู้ แ ทนพรรคการเมื อ งทุ ก พรรคที่ มี ส มาชิ ก เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเลือก
กันเองให้ เหลือห้ าคน และให้ คณะกรรมการสรรหามี
หน้าที่สรรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๗ เป็นจานวนสองเท่าของแต่ละประเภทเสนอ
ต่อประธานวุฒิสภา โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อนั้น ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี
เหตุที่ให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
มติในการเสนอชื่อต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๒) ให้ ประธานวุฒิ สภาเรียกประชุมวุฒิ ส ภา
เพื่ อมีมติเลือกบุคคลผู้ได้รับ การเสนอชื่อในบัญ ชีตาม

๑๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้
วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ให้เป็นที่สุด
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา
ปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความ
รับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว ให้
คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาจากบุคคลที่มี
ความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย แต่ต้องได้รับความยินยอม
ของบุคคลนั้น
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเสนอ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้น
ต่อประธานวุฒิสภา
มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๓) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพื่อ
มีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตาม (๒)
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา
ตาม (ข) หรือกรรมการสรรหาตาม (ง) มีไม่ครบไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็น
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็นหน้าที่
และอานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้
วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ให้เป็นที่สุด
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา
ปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความ
รับผิดชอบสูง มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และ
มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
โดยนอกจากการประกาศรับสมัครแล้ว หากมีผู้สมัคร
ในแต่ละด้านไม่ครบตามจานวนหรือเท่าจานวนพอดี
คณะกรรมการสรรหา อาจดาเนินการสรรหาจากบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา ๖ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๗ ได้ด้วย แต่ต้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๑) ซึ่งต้องกระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ให้ผู้ซึ่ง
ได้ รับ การเสนอชื่ อ ในแต่ ล ะประเภทซึ่ งได้ รับ คะแนน
สูงสุดและมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้ งหมดเท่ าที่ มี อ ยู่ข องวุฒิ ส ภา เป็ น ผู้ ได้ รับ เลื อ กเป็ น
กรรมการ แต่ ถ้าจ านวนผู้ ได้รับ เลื อกในประเภทใดมี
จานวนไม่ครบสองคน ให้นารายชื่อของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่ อ ที่ เหลื อ อยู่ ทั้ งหมดในประเภทนั้ น มาให้
สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง ใน
กรณี นี้ ให้ ผู้ ซึ่งได้รั บการเสนอชื่อในแต่ละประเภทซึ่ง
ได้รับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับ
เลื อ กเป็ น กรรมการ ถ้ าในประเภทเดี ย วกั น มี ผู้ ได้ รั บ
คะแนนเท่ากัน อันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินสองคน
ให้ประธานวุฒิสภาจับสลากว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือก ใน
กรณี ที่ บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ในประเภทใดไม่ มี ผู้
ได้รับเลือกเป็นกรรมการหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ
เพียงคนเดียว ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรร
หาและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเภทนั้น
ตาม (๑) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตาม (๒) ประชุม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการแล้ว

๑๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้า
ประชุม ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือก
รายใด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเริ่ม
กระบวนการสรรหาใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้อง
ดาเนินการดังกล่าว
ก่อนประธานวุฒิสภานารายชื่อกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามความใน
วรรคก่อน ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตาม (๓)
ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ แล้วแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย สตง.
(๒) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเสนอ
แจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้น
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
ต่อประธานวุฒิสภา
บรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๓) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา
เพื่อมีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตาม (๒)
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ
ผู้ได้รับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
กรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ในกรณีที่
วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการสรรหารายใด ให้
ดาเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อ
วุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป
เมื่อผู้ได้รับการสรรหาได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาแล้ว ให้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ แล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อ

๒๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานกรรมการ
กรรมการ และเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๑๐ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหากาไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(๕) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ประธาน
วุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้
ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

มาตรา ๙ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหากาไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ประธาน
วุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้
ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือแสดง
หลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือ
วิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายในสิบห้าวันนับ

มาตรา ๙ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการซึ่ ง มี ต าแหน่ ง หรื อ
เงินเดือนประจา
(๒ ) ไม่ เป็ น พ นั ก งา น ห รื อ ลู ก จ้ างข อ ง
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งหากาไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัด
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๘ (๒)
ประธานวุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้
ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
แสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ

๒๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตาม (๕) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้
นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็น
กรรมการ และให้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือก
กรรมการใหม่แทน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
แต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก
หรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่กาหนด ให้
ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่แทน

มาตรา ๑๑ ในการพิจาณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๙ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความ
เห็นชอบครบเจ็ดคน เพื่อให้ประธานวุฒิสภานาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป และเมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้
คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
พลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

มาตรา ๑๐ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามมาตรา ๘ ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา
จานวนไม่น้อยกว่าห้าคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้
ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความ
เห็นชอบครบเจ็ดคน เพื่อให้ประธานวุฒิสภานาความ
กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ต่อไป และเมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้
คณะกรรมการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
พลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
อาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้
นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่กาหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็น
กรรมการ และให้ดาเนินการสรรหาและเลือกกรรมการ
ใหม่แทน

๒๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๑๒ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้
อานาจของตนอย่างอิสระ เป็นกลาง โดยสุจริต เที่ยง
ธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลย
พินิจและให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละเจ็ดปี นับ
แต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ให้
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการชุดใหม่เป็น
การล่วงหน้าตามสมควร

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๑๑ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้
อานาจของตนอย่างอิสระ เป็นกลาง โดยสุจริต เที่ยง
ธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลย
พินิจและให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละเจ็ดปี นับ
แต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ให้
ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการชุดใหม่เป็น
การล่วงหน้าตามสมควร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๑๐ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนอย่ างเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลาง และให้ มี ว าระการ
ดารงตาแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระ
เดียว
กรรมการซึ่ งพ้ น จากต าแหน่ งตามวาระต้ อ ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ มื่ อ สิ้ น สุ ด วาระของกรรมการชุ ด เดิ ม ให้
ดาเนินการสรรหาและเลือ กกรรมการชุดใหม่เป็นการ
ล่วงหน้าตามสมควร

มาตรา ๑๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง
วาระตามมาตรา ๑๒ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
วาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
ตามวาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพ้นจากตาแหน่ง
(๑) ตาย
(๑) ตาย
เมื่อ
(๒) ลาออก
(๒) ลาออก
(๑) ตาย
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะ
(๒) อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ หรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๓) ลาออก
ต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๔) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙
(๔) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖ หรื อ มี

๒๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา
๑๕
(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้น
แต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งลาออก
จากตาแหน่ง ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินด้วย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๕) ต้องคาพิพากษาของศาลฎีกาหรือศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๕ วรรค
สาม
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่
มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน ให้ดาเนินการสรรหา
กรรมการใหม่และในระหว่างนั้นให้ผู้ว่าการเป็นผู้ใช้
อานาจหน้าที่แทนประธานกรรมการและ
คณะกรรมการไปพลางก่อน
กรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๕ วรรค
สาม และมีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน ให้ประธาน
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เช่นเดียวกับกรรมการทาหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการ
ชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่
ในฐานะกรรมการได้ จนกว่ากรรมการที่ตนทาหน้าที่
แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้
ดารงตาแหน่งแทน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙
(๖) วุ ฒิ ส ภามี ม ติ ใ ห้ พ้ น จากต าแหน่ ง ตาม
มาตรา ๑๓
(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีก รณี ตามวรรคหนึ่ ง ให้ กรรมการเท่าที่
เห ลื อ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต่ อ ไป ได้ แ ล ะ ให้ ถื อ ว่ า
คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่
มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเจ็ดคน

๒๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ประธานกรรมการซึ่งลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้น
จากตาแหน่งกรรมการด้วย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๑๔ เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๑๓ ให้เริ่มดาเนินการตามมาตรา ๙ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งในระหว่างที่
อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๙ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปิดสมัยประชุม
ของรัฐสภา
กรณีมีปัญหาว่ากรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใด
พ้นจากตาแหน่งหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหากรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะ
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องกรณีถูกกล่าวหาที่
มีเหตุอันควรสงสัยหรือกรณีอื่น และมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้ประธานศาลฎีกาและประธาน
ศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทา

มาตรา ๑๓ เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๑๒ ให้เริ่มดาเนินการตามมาตรา ๘ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งในระหว่างที่
อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้วุฒิสภาดาเนินการ
ตามมาตรา ๘ (๓) ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปิด
สมัยประชุมของรัฐสภา
กรณีมีปัญหาว่ากรรมการผู้ใดพ้นจากตาแหน่ง
ตามมาตรา ๑๒ (๒) และ (๓)หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และ
อานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้
วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ให้เป็นที่สุด

มาตรา ๑๒ เมื่ อกรรมการพ้ น จากตาแหน่ ง
ตามมาตรา ๑๑ ให้เริ่มดาเนินการตามมาตรา ๘ ภายใน
สามสิ บ วันนั บ แต่วัน ที่ พ้ นจากตาแหน่ ง ในกรณี นี้ ให้
คณะกรรมการสรรหาจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นจานวนสองเท่าของผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งในระหว่าง
ที่อ ยู่น อกสมั ยประชุม ของรัฐ สภา ให้ ดาเนิ น การตาม
มาตรา ๘ ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุม
ของรัฐสภา

๒๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดย
ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่ในฐานะกรรมการได้
จนกว่ากรรมการที่ตนทาหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๑๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มี
สิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้
กรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้น มี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อ
หน้าที่อย่างร้ายแรง
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ต้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๑๖ การประชุมของคณะกรรมการต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มี
สิทธิร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้
กรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้น มี
ความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อ
หน้าที่อย่างร้ายแรง
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่
มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการ
ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข อง
จานวนกรรมการที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
ถ้ าประธานกรรมการไม่ มาประชุมหรือไม่ อาจปฏิ บั ติ
หน้ า ที่ ไ ด้ ให้ ที่ ป ระชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น

๒๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการ
ผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่กาหนดไว้
ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้า
ประชุม
การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่กาหนดไว้
ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม ถ้ า มี ก ารพิ จารณ าเรื่ อ งที่
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้า
ประชุม
การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่กาหนดไว้
ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

มาตรา ๑๗ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
มาตรา ๑๕ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และ
มาตรา ๑๘ เงิน เดื อ น เงิน ประจ าต าแหน่ ง
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ
และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ
กรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
กรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
กรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ส่วนที่ ๒
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
--------------------------------------

ส่วนที่ ๒
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
--------------------------------------

๒๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
หน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ
รัฐสภาเพื่อทราบ ก่อนมอบสานักงานถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่สานักงานจัดทาตามนโยบายเสนอ
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้สานักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวการณ์
(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตาม
หน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๔) กากับให้การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
(๑) (๒) และ (๓) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ไต่สวน
ความผิดคดีอาญา ตามมาตรา ๗๒ (๑)
(๖) พิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินตาม หมวด ๑ ส่วน ๓ และ หมวด ๔ การ
ไต่สวนความผิดคดีอาญาตามหมวด ๕ และการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยรับตรวจต้องถือปฏิบัติในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้
หน่วยรับตรวจนาไปใช้สาหรับการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความ
เสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลาย
หน่วยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดความเสียหาย
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ
(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทาและแบบ
การรายงานที่จาเป็นสาหรับการตรวจเงินแผ่นดิน ที่
หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สานักงานเป็นประจา
(ง) หลักเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรการอื่น
ใดที่เห็นเป็นการจาเป็น
(๓) กากับการตรวจเงินแผ่นดินของสานักงาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับ การวางนโยบาย การตรวจเงิน แผ่ น ดิน การ
ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ม าตรฐานเกี่ ย วกั บ การตรวจเงิ น
แผ่นดิน การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาในเรื่อง
วินัยทางงบประมาณและการคลัง การให้คาปรึกษาและ
ค าแนะน า การเสนอแนะให้ มี ก ารแก้ ไขข้ อ บกพร่อ ง
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การกาหนดโทษปรับทาง
ปกครอง การพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ความผิ ด วิ นั ยทาง
งบประมาณและการคลั งในฐานะที่เป็ น องค์กรสู งสุ ด
การพิจารณาเลือกผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดิน และการดาเนินการอื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับ
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน
(๒) ให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายบริห ารในการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม
เงิ น ของรั ฐ เมื่ อ ได้ รั บ ค าร้ อ งขอจากคณะรั ฐ มนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร

๒๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ตรวจสอบและไต่สวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน
จากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบตามหมวด ๖ ที่ผู้ว่า
การเสนอ
(๗) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะประธานรัฐสภา
เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีต่อรัฐสภา
(๘) ให้คาแนะนาและเสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเงินของรัฐ เมื่อได้รับการร้องขอ หรือ
เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศกาหนดมาตรฐาน
หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณในเรื่องต่างๆ สาหรับหน่วยรับ
ตรวจ
(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้
หน่วยรับตรวจนาไปใช้สาหรับการบริหารจัดการระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความ
เสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลาย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
และการดาเนินการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตาม
(๑) (๒) และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ รวมถึงการดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณากรณีผลการดาเนินการของ
หน่วยรับตรวจแตกต่างจากผลการพิจารณาของผู้ว่า
การ ตามมาตรา ๖๓ (๑) วรรคสอง มาตรา ๖๓ (๒)
วรรคสอง มาตรา ๖๔ วรรคสาม มาตรา ๖๖ วรรคสาม
และมาตรา ๖๘ วรรคสอง
(ข) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การดาเนินการจัดจ้างและการกาหนดค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ สานักงานเอกชน หรือคณะบุคคลเพื่อช่วย
ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
(ค) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การกาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมในการจัด
ฝึกอบรม และค่าธรรมเนียมต่างๆในการปฏิบัติงานของ
สานักงาน
(๔) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะแก่
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยรับ
ตรวจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงการ
แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๓ ) ออกระเบี ยบ ห รื อ ป ระกาศก าห น ด
มาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุม
การตรวจสอบการบริหารงบประมาณสาหรับหน่วยรับ
ตรวจ ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ข องผู้ ต รวจสอบภายในเพื่ อให้
หน่วยรับตรวจนาไปใช้เป็นแนวทางสาหรับการจัดวาง
ระบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความ
เสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลาย
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ในกรณี ที่เห็ น ว่าอาจเกิด ความเสี ยหาย
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ
(ค) มาตรฐานเกี่ ย วกั บ การจั ด ท าและ
แบบการรายงานที่จาเป็นสาหรับการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ ห น่ ว ยรับ ตรวจต้อ งจัด ส่ งให้ แก่ ส านั กงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นประจา
(ง) ม าต รการอื่ น ที่ ค ณ ะกรรม การ
เห็นสมควร
(๔ ) เส น อ แ น ะให้ ห น่ วย รั บ ต รวจ แก้ ไข
ข้ อ บกพร่ อ งหรื อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย

๒๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หน่วยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดความเสียหาย
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ
(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทาและแบบ
การรายงานที่จาเป็นสาหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่
หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นประจา
(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๑๐) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้
คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๑๑) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทา
ผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๑๒) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ว่าการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
(๑๓) สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต่อวุฒิสภา
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ หรือคณะกรรมการอื่น อนุกรรมการ หรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและสั่งลงโทษทาง
ปกครองกรณีมีการกระทาความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๓
(๖) พิจารณาผลการตรวจสอบเพื่อระงับยับยั้ง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๑๗
(๗) เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นผู้ว่าการต่อวุฒิสภาตามมาตรา ๓๙
(๘) ดาเนินการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยม
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดาเนินการให้
ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตการเงินของแผ่นดิน
(๙) ดาเนินการเกี่ยวกับด้านการต่างประเทศ
โดยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน หรือติดตามทรัพย์สิน
ของรัฐคืน หรือดาเนินการตามคาร้องขอความ
ช่วยเหลือจากต่างประเทศในการตรวจสอบไต่สวนเพื่อ
ติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน หรือดาเนินการตามคาร้อง
ขอความช่วยเหลือ จากองค์กรระหว่างประเทศ ในการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีให้กับองค์กรระหว่าง
ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีและข้อตกลง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ ค ณ ะรั ฐ มนตรี และ
เสนอแน ะใน ป ระการอื่ น ตามที่ คณ ะกรรมการ
เห็นสมควร ตลอดจนติดตามการดาเนินการแก้ไขและ
การปฏิบัติตามคาแนะนา
(๕) ก ากั บ และเป็ น องค์ ก รชี้ ข าดสู ง สุ ด ใน
กระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตาม
บทบัญญัติในส่วนที่ ๒ ของหมวดนี้
(๖) เสนอชื่ อ ผู้ ที่ ส มควรได้ รั บ การพิ จ ารณา
แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ว่ า การต่ อ วุ ฒิ ส ภา โดยผ่ า นประธาน
วุฒิสภาตามมาตรา ๓๐
(๗) ให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ ว่ า การในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ อัน
ได้แก่
(ก) การกาหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(ข) การจัดทางบประมาณของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(ค) ให้ ค าแนะน าในการท ารายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างปีของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อเสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิ สภา และคณะรัฐมนตรีตาม

๓๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
คณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ระหว่างประเทศ
(๑๕) ดาเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติ
(๑๐) แต่งตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติและตามกฎหมายอื่นที่ คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
บัญญัติให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
มอบหมาย
ตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๑) พิจารณาคาร้องของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ที่ขอให้ตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเป็นกรณีเฉพาะราย
(๑๒) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑๓) ดาเนินการตามที่กฎหมายอื่นกาหนดให้
เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
(๘) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดจ้างและการกาหนดค่าจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
หรือสานักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๕๑
(๙) ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์กาหนดค่า
ตรวจสอบบั ญ ชี แ ละค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินรายได้
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา ๖๐
(๑๑) แต่งตั้ งกรรมการวินั ยทางงบประมาณ
และการคลังตามมาตรา ๒๐
(๑๒) แต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง าน
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๓) พิจารณาคาร้องของสภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรี ที่ขอให้ตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเป็นกรณีเฉพาะราย และกาหนดหลักเกณฑ์การ
คัดเลือกหน่วยรับตรวจ
(๑๔) ออกระเบี ยบ ข้อ บั งคั บ และประกาศ
ตามอานาจหน้ าที่ ที่ เกี่ยวกับ การตรวจเงินแผ่ นดิ นซึ่ ง
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๓๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง
ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ

มาตรา ๒๐ ให้คณะกรรมการออกระเบียบ
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินให้
สานักงานถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กระบวนการไต่สวนและวิธีพิจารณาวินิจฉัย
ชี้ขาด และการสั่งลงโทษทางปกครองเกี่ยวกับความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๒) การไต่สวนทางอาญาและทางแพ่งตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๓) การจ่ายเงินสินบนและการกันบุคคลไว้เป็น
พยาน
(๔) หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เดินทางและค่าตอบแทนของพยานบุคคล หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๕) ระเบียบอื่นใดที่เห็นเป็นการจาเป็น

๓๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการ
ดาเนินการของสานักงาน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงาน
และขอบเขตหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว
(๒) การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การ
บรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การโอน การย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน เงินเพิ่ม ค่าตอบแทน
พิเศษ และประโยชน์ตอบแทนอื่น การออกจากราชการ
การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
วินัย การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย การร้อง
ทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษสาหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างสานักงาน
(๓) การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติ
ราชการแทนในตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน
(๔) การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของ
ข้าราชการสานักงาน
(๕) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๕๒ นอกจากอ านาจหน้ า ที่ ในการ
ตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ตามบทบั ญ ญั ติ ในพระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ให้คณะกรรมการมีอานาจ
ออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและการ
คลัง และการดาเนิน การของส านั กงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และขอบเขตหน้ า ที่ ข องส่ ว น
ราชการดังกล่าว
(๒) การกาหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การ
บรรจุ การแต่ งตั้ ง การทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
การโอน การย้ า ย การเลื่ อ นต าแหน่ ง การพ้ น จาก
ตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ การ
ออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน วินัย การสอบสวนและการลงโทษทาง
วินัย การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษสาหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) การรั ก ษาราชการแทนและการปฏิ บั ติ
ราชการแทนในตาแหน่งของข้าราชการสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

๓๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ดาเนินกิจการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๖) การบริหารจัดการด้านการงบประมาณ
การเงินการคลัง และการพัสดุของสานักงาน
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่
ข้าราชการสานักงาน
(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการ
เกษียณอายุของข้าราชการสานักงาน
(๙) การกาหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง
ลูกจ้างสานักงาน รวมทั้งการกาหนดเครื่องแบบและ
การแต่งกาย และการจัดสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์
อื่นของลูกจ้างสานักงาน
(๑๐) การใช้จ่ายเงินรายได้ของสานักงาน
(๑๑) การกาหนดค่าเบี้ยประชุม หรือ
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล และ
บุคคลที่คณะกรรมการ หรือผู้ว่าการแต่งตั้ง
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๔) การกาหนดเครื่องแบบและการแต่งกาย
ของข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๕) การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ คณะบุ ค คลเพื่ อ
ดาเนินกิจการใด ๆ ตามแต่จะมอบหมาย
(๖) การบริห ารจัด การงบประมาณและการ
พัสดุของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๗) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๘) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการ
เกษี ย ณอายุ ข องข้ า ราชการส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน
(๙) การกาหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง
ลู ก จ้ า งส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น รวมทั้ งการ
ก าหนดเครื่ อ งแบบและการแต่ ง กาย และการจั ด
สวัสดิการ หรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
ระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้ลงนาม และเมื่อได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

๓๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๑๙ นอกจากหน้าที่และอานาจตาม
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารและ
จัดการสานักงานดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสานักงานและผู้ว่าการถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ
(๒) ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการ
ดาเนินการอื่นๆ ของสานักงาน เว้นแต่เรื่องการ
กาหนดตาแหน่ง และการให้รับเงินเดือนของข้าราชการ
สานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเรื่องอัตรา
เงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้รับเงิน
ประจาตาแหน่งของข้าราชการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นา
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม ส่วนการจ่ายเงินเดือนและเงินประจา
ตาแหน่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๓) ควบคุมและกากับการปฏิบัติหน้าที่ของ
สานักงาน และผู้ว่าการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๓๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เป้าหมาย ตลอดจนระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์
ปฏิบัติที่กาหนดโดยเคร่งครัด
(๔) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ตาม (๒) ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาวการณ์
(๕) จัดให้มีระบบและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน
รวมทั้งทาการประเมินการปฏิบัติหน้าที่นี้ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(๖) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือ
มติคณะรัฐมนตรีและประการอื่นตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินการ แก้ไข
หรือปฏิบัติตามคาแนะนา
(๗) ออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าสอบ
บัญชีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของ
สานักงาน
(๘) ออกระเบียบอื่นที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน
(๙) ปฏิบัติราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๓๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ส่วนที่ ๓
การกากับการตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ส่วนที่ ๓
การพิจารณา การแจ้งผลการตรวจสอบ และการกากับ
การตรวจสอบ
--------------------------------

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการต้องกากับและ
ตรวจสอบผลการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนดและตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา ๒๑ ให้ผู้ว่าการรายงานผลการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดินตามหมวด ๑ ส่วน ๓ และ หมวด
๔ การไต่สวนความผิดคดีอาญาตามหมวด ๕ และการ
ตรวจสอบและไต่สวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน
จากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบ หมวด ๖ ต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่
คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมายให้ผู้ว่าการ
พิจารณาดาเนินการได้เอง และเมื่อผู้ว่าการดาเนินการ
เป็นประการใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ

มาตรา ๖๒ เมื่อดาเนินการรวบรวมเอกสาร
หรือพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว ให้รายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้ว่าการ
เพื่อพิจารณาและแจ้งผลการตรวจสอบ เว้นแต่เป็น
กรณีที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ข้าราชการสานักงาน
พิจารณาดาเนินการได้เอง ในกรณีดังกล่าว ให้นา
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๗ มาตรา
๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๓๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
และให้นามาตรา ๒๒ ถึง มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจาก
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วย
รับตรวจดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ให้ชี้แจง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ หากผู้รับตรวจไม่
ดาเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีข้อโต้แย้ง ให้
คณะกรรมการพิจารณาเพื่อแจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัด
หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
ดาเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนที่
ราชการหรือหน่วยรับตรวจกาหนดแก่ผู้รับตรวจ และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบ ตามควรแก่
กรณี
ในกรณีหน่วยงานซึ่งกากับดูแลของหน่วยรับ
ตรวจไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นไปยัง

มาตรา ๖๓ ในกรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า
มีข้อบกพร่องเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้
ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจ ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ชี้แจง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ หากหน่วยรับตรวจ
ไม่ดาเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ผู้ว่าการ
พิจารณาเพื่อแจ้งผู้กากับดูแลชั้นเหนือขึ้นไปของหน่วย
รับตรวจดังกล่าว เพื่อดาเนินการตามกฎหมาย หรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่หน่วย
รับตรวจซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี
ในกรณีผู้กากับดูแลชั้นเหนือขึ้นไปของ
หน่วยรับตรวจ ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็น
ของผู้ว่าการ ให้เสนอความเห็นไปยังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นพ้องกับ
ผู้ว่าการ ให้คณะกรรมการพิจารณาสั่งการตามที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๓๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรก็
ได้
(๒) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัยหรือดาเนินการในลักษณะเดียวกัน
ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หรือที่หน่วยรับตรวจกาหนดไว้ แก่ผู้รับผิดชอบตามควร
แก่กรณี และให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการทราบภายในทุกหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ หากหน่วยรับ
ตรวจดาเนินการแล้ว ผลการดาเนินการแตกต่างจากผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ ให้หน่วยรับตรวจส่ง
รายงานผลการดาเนินการพร้อมข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจได้รับแจ้ง หาก
คณะกรรมการมีความเห็นเป็นประการใดอาจพิจารณา
แจ้งให้หน่วยรับตรวจทบทวนความเห็นอีกครั้ง หรือ
อาจแจ้งให้หน่วยงานบังคับบัญชา หรือกากับดูแลของ
หน่วยรับตรวจชั้นเหนือขึ้นไปดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจต่อไปเลยก็ได้
(๓) ในกรณีผลการตรวจสอบมีความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
เห็นสมควรหรือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
(๒) ให้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยหรือดาเนินการในลักษณะ
เดียวกันตามกฎหมายที่หน่วยรับตรวจกาหนดไว้ แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามควรแก่กรณี และให้หน่วยรับ
ตรวจแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้ว่าการทราบภายในทุก
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จ
ให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการดาเนินการ
พร้อมรายงานสอบสวนทางวินัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้แก่ผู้ว่าการ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ หากผู้ว่าการพิจารณาแล้วเห็นว่าการ
ดาเนินการของหน่วยรับตรวจไม่ถูกต้องหรือไม่
เหมาะสม ให้แจ้งผู้กากับดูแลชั้นเหนือขึ้นไปของหน่วย
รับตรวจดังกล่าว เพื่อพิจารณาทบทวนให้เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการต่อไป
หากผู้กากับดูแลชั้นเหนือขึ้นไปของหน่วยรับ
ตรวจ ไม่ดาเนินการหรือดาเนินการไม่เหมาะสม ให้
รายงานความเห็นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่ง
การตามที่เห็นสมควร หรือรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๓๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการหรือที่หน่วยรับตรวจกาหนดไว้
ตามควรแก่กรณี สาหรับกรณีเรื่องที่หน่วยรับตรวจไม่
ต้องส่งกระทรวงการคลังให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการ
ดาเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในทุกหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ
หากผลการดาเนินการของหน่วยรับตรวจแตกต่างจาก
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้หน่วยรับตรวจส่ง
รายงานผลการดาเนินการพร้อมข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจได้รับแจ้ง หาก
คณะกรรมการพิจารณาแล้วยืนยันความเห็นเดิม ให้
คณะกรรมการส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา
แล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการและหน่วยรับตรวจทราบ
เรื่องที่คณะกรรมการส่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาตามวรรคหนึ่ง หรือเรื่องที่หน่วยรับตรวจส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หากกระทรวงการคลังมีความเห็น
แตกต่างจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๖๔ ในกรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า
มีความเสียหายเกิดขึ้นจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดตามกฎหมายที่หน่วยรับตรวจ
กาหนดไว้ เพื่อดาเนินการทางละเมิดแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามควรแก่กรณี
กรณีเป็นเรื่องที่หน่วยรับตรวจไม่ต้องส่ง
กระทรวงการคลัง ให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้ว่าการทราบภายในทุกหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ ให้หน่วย
รับตรวจรายงานผลการดาเนินการพร้อมรายงานสอบ
ข้อเท็จจริงทางละเมิดและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ว่า
การ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
หากผู้ว่าการพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้ผู้ว่าการส่งเรื่องให้
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วแจ้งผลให้ผู้ว่าการและ
หน่วยรับตรวจทราบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๔๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
คณะกรรมการยังคงยืนยันความเห็นเดิม
คณะกรรมการอาจแจ้งให้ปลัดกระทรวงการคลัง
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นหัวหน้า
หน่วยงาน เป็นผู้กระทาผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทา
ผิด ให้ทาหนังสือแจ้งกระทรวงเจ้าสังกัด หรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ เพื่อดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓)
แล้วแต่กรณี

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
เรื่องที่ผู้ว่าการส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณา
ตามวรรคสอง หรือเรื่องที่หน่วยรับตรวจส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หากกระทรวงการคลังมีความเห็น
แตกต่างจากผลการพิจารณาของผู้ว่าการ แต่ผู้ว่าการ
ยังคงยืนยันความเห็นเดิม ผู้ว่าการอาจแจ้งให้ปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป หรืออาจเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อดาเนินการ
ตามความเหมาะสมต่อไปก็ได้
มาตรา ๖๕ ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็น
ผู้รับตรวจกระทาผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิด ให้
ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ควบคุมกากับหรือบังคับ
บัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดาเนินการตามมาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่องของหน่วย
รับตรวจ เนื่องจากไม่มีข้อกาหนดให้หน่วยรับตรวจต้อง
ปฏิบัติ ให้คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัด
หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบ

มาตรา ๖๖ ในกรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า
มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่มีข้อกาหนดให้หน่วยรับตรวจ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถือปฏิบัติ ให้ผู้ว่าการแจ้งต่อผู้
มีหน้าที่และอานาจโดยตรง ในการตรากฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการในเรื่องนั้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๔๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อกาหนด
มาตรการที่จาเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ และ
เมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้
ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
ดาเนินการไปประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด โดย
คณะกรรมการอาจกาหนดระยะเวลารายงานความ
คืบหน้าไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อบกพร่อง
เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
หรือไม่อาจปฏิบัติได้ หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสีย
ประโยชน์ต่อราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผู้มี
อานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
หากผู้รักษาการ หรือผู้มีหน้าที่และอานาจตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองมิได้ดาเนินการ หรือไม่แจ้ง
กลับมาภายในระยะเวลากาหนด หรือกรณีมีข้อโต้แย้ง
ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการจาเป็นเพื่อ
ดาเนินการต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ให้ดาเนินการตรากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการในเรื่องนั้น เพื่อใช้บังคับกับหน่วยรับ
ตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไป หากผู้มีหน้าที่และ
อานาจดาเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผลการ
ดาเนินการให้ผู้ว่าการทราบภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการ
กาหนด
ในกรณีผลการตรวจสอบ ปรากฏว่ามี
ข้อบกพร่องเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการในเรื่องนั้น ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน หรือไม่อาจปฏิบัติได้ หรือหาก
ปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อราชการ ให้ผู้ว่าการแจ้ง
ต่อผู้รักษาการตามกฎหมาย หรือผู้มีหน้าที่และอานาจ
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง
หรือหนังสือสั่งการในเรื่องดังกล่าว ให้ดาเนินการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และแจ้งผลการดาเนินการให้
ผู้ว่าการทราบภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการกาหนด
หากผู้รักษาการ หรือผู้มีหน้าที่และอานาจตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองมิได้ดาเนินการ หรือไม่แจ้ง
กลับมาภายในระยะเวลากาหนด ให้ผู้ว่าการรายงาน
คณะกรรมการเพื่อกาหนดมาตรการจาเป็นในการ
ดาเนินการต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๔๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๖๗ กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า
งาน โครงการ สัญญา หรือสัมปทาน ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
ไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ไม่ประหยัด และมีผลไม่
คุ้มค่า รวมถึงมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ให้ผู้ว่า
การเสนอแนะให้หน่วยรับตรวจดาเนินการตามที่
เห็นสมควรต่อไป โดยให้นามาตรา ๑๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือ
การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีพฤติการณ์เป็น
การทุจริตต่อหน้าที่หรือมีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน หรือทรัพย์สินของ
ราชการ ให้สานักงานดาเนินการไต่สวนความผิด
คดีอาญาตามหมวด ๕ กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การกระทาความผิดต่อไป เว้นแต่กรณีมีผู้บริหาร
ระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดทั้งในฐานะ
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือในกรณีมีกฎหมาย

มาตรา ๗๒ ในกรณีผลการตรวจสอบมี
หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน มี
พฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดิน
และอยู่ในอานาจหน้าที่ของผู้ว่าการ ให้สานักงาน
ดาเนินการไต่สวนความผิดคดีอาญาตามหมวด ๓ ส่วน
ที่ ๔ กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
ต่อไป เว้นแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ให้ถือว่า

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๔๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
กาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ไต่สวนความผิดในเรื่องนั้น ให้
ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ
ต่อไป ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในสานวนการ
ตรวจสอบที่ผู้ว่าการจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวน
การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
เอกสารและหลักฐานในสานวนการตรวจสอบที่ผู้ว่าการ
จัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ
เรื่องที่ส่งให้การคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติรายงานให้ผู้ว่าการทราบภายในทุกเก้า
สิบวันนับแต่ได้ที่ได้รับเรื่องจนกว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จ และหากภายในสองปีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยังไม่ดาเนินการไต่สวน
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเร่งรัดการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ต่อไป

กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมิชอบ ให้
สานักงานดาเนินการตรวจสอบไต่สวนตามหมวด ๖
ต่อไป

มาตรา ๗๓ กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐาน
อันควรเชื่อได้ว่ามีการเอาไปหรือได้ไปซึ่งทรัพย์สินของ
รัฐโดยมิชอบ ให้สานักงานดาเนินการไต่สวนตามหมวด
๓ ส่วนที่ ๕ ต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๔๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้
กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทาผิด
ว่ามีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐให้
ของรัฐให้สานักงานดาเนินการไต่สวนความผิดวินัย
สานักงานดาเนินการไต่สวนความผิดวินัยการเงินการ
การเงินการคลังของรัฐต่อไป
คลังของรัฐตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๓ ต่อไป
กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการจงใจใช้
อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
อื่น หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและ
เที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่สามารถจะ
ดาเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีเพื่อ
ทราบและดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป โดย
ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในสานวนการตรวจสอบที่
ผู้ว่าการจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

มาตรา ๗๐ กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามี
การจงใจใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายอื่น หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่
สามารถจะดาเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการแจ้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีเพื่อทราบและดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจต่อไป โดยให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานในสานวนการตรวจสอบที่ผู้ว่าการจัดทาขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนของ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๔๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๒๕ กรณีผลการตรวจสอบมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการไม่ชาระภาษีหรืออากร หรือ
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
หรือชาระไม่เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมาย หรือ
ข้อตกลงที่กาหนดในสัญญา หรือสัมปทาน หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดคานวณภาษี หรือประเมินทุนทรัพย์
หรือค่าธรรมเนียม หรือจัดเก็บรายได้ หรือผลประโยชน์
อื่นใด โดยไม่ชอบ หรือโดยทุจริต ให้คณะกรรมการส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการ
จัดให้มีการชาระภาษีหรืออากร หรือค่าธรรมเนียม
หรือรายได้อื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องตาม
ข้อกาหนดในกฎหมาย หรือข้อตกลงที่กาหนดในสัญญา
หรือสัมปทาน หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินการ
คานวณภาษีหรือประเมินทุนทรัพย์ หรือค่าธรรมเนียม
หรือจัดเก็บรายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงให้ใช้
มาตรการบังคับทางภาษี หรือมาตรการอื่นใด เพื่อ
ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎหมาย หรือ
ข้อตกลงที่กาหนดในสัญญาหรือสัมปทานต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๖๘ กรณีผลการตรวจสอบมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่ามีการไม่ชาระภาษี หรืออากร หรือ
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด
หรือชาระไม่เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมาย หรือ
ข้อตกลงที่กาหนดในสัญญา หรือสัมปทาน หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดคานวณภาษี หรือประเมินทุนทรัพย์
หรือค่าธรรมเนียม หรือจัดเก็บรายได้ หรือผลประโยชน์
อื่นใดโดยไม่ชอบ หรือโดยทุจริต ให้ผู้ว่าการแจ้งไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดให้มีการ
ชาระภาษีหรืออากร หรือค่าธรรมเนียมหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องตามข้อกาหนดในกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่กาหนดในสัญญา หรือสัมปทาน หรือให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการคานวณภาษีหรือประเมิน
ทุนทรัพย์ หรือจัดเก็บรายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด
รวมถึงให้ใช้มาตรการบังคับทางภาษี หรือมาตรการอื่น
ใด เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่กาหนดในสัญญาหรือสัมปทานต่อไป
หากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ไม่ดาเนินการหรือ
ดาเนินการไม่เหมาะสม ให้รายงานความเห็นไปยัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
หรือรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๓๙ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ
และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของ
หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย
และมีผลคุ้มค่าหรือไม่ ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วย
รับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕ ) ให้แสดงความเห็น
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย
(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงิน
แผ่นดินประจาปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่

๔๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ตามอานาจหน้าที่ต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตรา
ประจาปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย
และตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทา
งบประมาณ
(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มี
อานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ
ด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้
เสียภาษีอากร ผู้ชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด
ให้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย
และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้กระทา
ได้เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงิน
อุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง

๔๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการ
ตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา
๔๘ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีตาม
มาตรา ๔๙
(๔) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อเสนอของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

มาตรา ๗๑ กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า มี
การกระทาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ให้ผู้ว่าการเสนอ
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามมาตรา ๑๗ ต่อไป

๔๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการมีอานาจ
(๑) เรียกผู้รับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ได้ให้ไว้
(๒) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหัวหน้าของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อขอคาชี้แจง รายงาน เอกสาร
และข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
คณะกรรมการมีอานาจ
(๑) เรียกผู้รับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการ
ดาเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ
สานักงานที่ได้ให้ไว้
(๒) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหัวหน้าของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อขอคาชี้แจง รายงาน และ
ข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ม าต รา ๑ ๗ ใน ก ารป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป ร ะ ก อ บ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ นี้ ให้
คณะกรรมการมีอานาจ
(๑) เรียกผู้รับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการ
ดาเนิ น การของหน่ วยรับ ตรวจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ได้ให้ไว้
(๒) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหั วหน้ า
ของส่ ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ หรือหน่ ว ยงานของรัฐ
ตลอดจนภาคเอกชน เพื่ อขอค าชี้ แจง รายงาน และ
ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ เพื่ อ ป ระ ก อ บ ก ารพิ จ ารณ าข อ ง
คณะกรรมการ

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจมี
เจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
คณะกรรมการมีอานาจเสนอข้อสังเกตและความเห็น
พร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจ
มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยไม่ปฏิบัติการตาม
มาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามมาตรา ๑๖ (๒) หรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
คณะกรรมการมีอานาจเสนอข้อสังเกตและความเห็น
พร้อมทัง้ พฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อ
คณะรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งไปยัง

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจ
มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติการตาม
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
คณะกรรมการ มีอานาจเสนอข้อสังเกตและความเห็น
พร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่

๔๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
รวมทั้งแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของสภา เพื่อ
ประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
คณะกรรมาธิการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือคณะกรรมาธิการอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
รวมทั้งแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการซึ่งพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือ
ยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐ ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทาที่
ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐและอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ใน
กรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบ
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่
ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกัน
มีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้าและให้เผยผลการ

มาตรา ๑๗ เพื่อประโยชน์ในการระงับยับยั้ง
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
หากคณะกรรมการเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบของ
สานักงานว่ามีการกระทาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ให้
คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้งและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการ
ตรวจสอบนั้น ให้ประธานกรรมการของแต่ละองค์กรลง
นามร่วมกันหรือมอบหมายให้ประธานกรรมการองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า และให้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
รวมทั้งแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของรัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป

๕๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย
เปิดเผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อ
ทราบด้วย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

ส่วนที่ ๔
การสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------มาตรา ๓๘ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่า
การ ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบ
ห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี มีวุฒิการศึกษาในระดับ
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการผู้
ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
ซึ่งเป็นผู้มีความชานาญและประสบการณ์ทางด้านการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๗
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหา
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๗ และ ไม่ ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการ
และจัดทาบัญชีรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา
มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘ เป็นผู้ว่าการ ซึ่งต้อง
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือ ๒๘ และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๒๙ เพื่ อ

๕๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ได้รับความยินยอมจากผู้นั้นแล้วต่อประธานวุฒิสภา
เพื่อสรรหาให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง มีความ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกตาม กล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทาง
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม
กาหนด
เมื่อคณะกรรมการ ดาเนินการสรรหาบุคคลผู้
สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการเสร็จแล้ว ให้เสนอชื่อผู้
ได้รับการสรรหาพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อ
ประธานวุฒิสภา
มาตรา ๓๐ ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุม
วุฒิสภา เพื่อมีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาได้รับ
รายชื่อ
การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้า
ประชุม ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

มาตรา ๔๐ ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุม
วุฒิสภาเพื่อมีมติให้ความเห็นชอบบุคคล ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อตามมาตรา ๓๙ นับแต่วันที่ได้รับรายชื่อโดยไม่
ชักช้า
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการ
เสนอชื่อรายใด ให้คณะกรรมการดาเนินการคัดสรร
บุคคลใหม่แทนผู้นั้น แล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความ
ในกรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ ให้คณะกรรมการ
เห็นชอบต่อไป
เริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อ
วันที่มีเหตุให้สรรหาใหม่ และเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งผู้ว่าการ และเป็นผู้ลง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอต่อประธานวุฒิสภา
เมื่อคณะกรรมการได้สรรหาบุคคลตามวรรค
หนึ่ งแล้ ว ต้ อ งได้ รับ ความยิ น ยอมของบุ ค คลนั้ น ก่ อ น
เสนอรายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๓๑ เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายชื่อ
บุ ค คลตามมาตรา ๓๐ แล้ ว ให้ เ สนอวุ ฒิ ส ภาเพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการให้ ค วามเห็ น ชอบผู้ ที่ ส มควรด ารง
ตาแหน่ งผู้ ว่าการ ให้ วุฒิ ส ภาลงมติโดยต้ องมีค ะแนน
เสี ย งเห็ น ชอบมากกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
ในการออกเสี ย งลงคะแนนเพื่ อ ให้ ค วาม
เห็นชอบ ให้กระทาโดยวิธีลงคะแนนลับ
เมื่ อ วุ ฒิ สภาได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบแล้ ว ให้
ประธานวุฒิ ส ภาน าความขึ้น กราบบั งคมทู ล เพื่ อ ทรง
พระกรุณ าโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และในกรณีที่ วุฒิ สภา

๕๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
คัดเลือกใหม่ต่อประธานวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภา
นามรับสนองพระบรมราชโองการ
ดาเนินการตามวรรคก่อนโดยอนุโลม
ให้นามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การแต่งตั้งผู้ว่า
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
การโดยอนุโลม
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าการ

มาตรา ๓๑ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือน
ประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาผลกาไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(๕) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๒๙ ประธาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามมาตรา ๒๙ เสนอวุฒิ ส ภาเพื่ อให้ ค วามเห็ น ชอบ
ต่อไปจนกว่าวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๒๘ ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่า
การต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเสนอ
ชื่อ
(๓) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สอบบัญชี หรือมีวุฒิการศึกษาในระดับตั้งแต่
ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์
นิติศาสตร์ หรือการบริหารจากสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศ หรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนรับรองวิทยฐานะ และ
(๔) มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตาแหน่ง

๕๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
วุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้
ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตาม (๕) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้
นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นผู้ว่า
การ และให้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการใหม่
แทน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ไม่ต่ากว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า ซึ่งมีความชานาญ
และประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดินหรือด้าน
อื่นที่เป็นประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
(ข) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษาและดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์โดยสอนวิชาการบัญชี เศรษฐศาสตร์
หรือนิติศาสตร์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี หรือ
(ค) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา ๒๙ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
มาตรา ๓๒ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือ
เงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ

๕๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของ
หน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท
หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งหากาไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการ
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา ๓๑
ประธานวุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้
ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือ
แสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบ
อาชีพหรือวิชาชีพตาม (๔) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้
นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นผู้ว่า
การ และให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑
ต่อไป

๕๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละหกปี นับแต่
วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป จนกว่าผู้ว่าการซึ่งได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับ
หน้าที่

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๔๑ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การ
บริหารงานทั่วไปของสานักงาน และหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการ โดยมีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของสานักงาน
เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอานาจให้ข้าราชการ
สานักงานปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๒ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้ง
ปวงในการใช้ดุลพินิจ และให้มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับ
หน้าที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๒๗ ให้ ผู้ ว่ า การรั บ ผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรง
ต่ อ ป ระธาน กรรม การ และเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า
ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการ
ในกิจการของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะ
มอบอานาจให้ข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๓ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ว่าการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้า
รับหน้าที่

๕๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๓๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ง ตาม
วาระมาตรา ๓๒ ผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๕) การกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑
(๖) ไม่ผ่านการประเมินตามที่คณะกรรมการ
กาหนดและคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจาก
ตาแหน่ง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๔๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระตามมาตรา ๔๒ ผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(๔) เมื่อมีเหตุตามมาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ในกรณีมีปัญหาว่าผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่งตาม
(๒) หรือ (๓) หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นที่สุด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้ น จากต าแหน่ ง
ตามวาระตามมาตรา ๓๓ ผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์
(๓) ลาออก
(๔) ขาดคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๒๘ หรื อ มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒
(๖) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออก
เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือ
บกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรง และวุฒิสภามีมติ
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา ๔๔ เมื่อผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๓๕ เมื่อผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่งตาม
มาตรา ๔๒ หรือตาแหน่งผู้ว่าการว่างลงเพราะเหตุอื่น มาตรา ๓๓ หรือตาแหน่งผู้ว่าการว่างลงเพราะเหตุอื่น
ตามมาตรา ๔๓ ให้ดาเนินการสรรหาผู้ว่าการภายใน
ตามมาตรา ๓๔ ให้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง โดยให้
การภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง โดย
ดาเนินการตามมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๐ ถ้าผู้ว่าการ ให้ดาเนินการตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ ถ้าผู้ว่า
พ้นจากตาแหน่งในระหว่างปิดสมัยประชุมรัฐสภา ให้ การพ้นจากตาแหน่งในระหว่างปิดสมัยประชุมรัฐสภา
ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้ว่าการภายในสามสิบวัน ให้ดาเนินการสรรหาและเลือกผู้ว่าการภายในสามสิบ
นับแต่วันที่ได้เปิดสมัยประชุมรัฐสภา
วันนับแต่วันที่ได้เปิดสมัยประชุมรัฐสภา

๕๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ส่วนที่ ๕
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
-------------------------------------------มาตรา ๓๔ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ ถือเป็นการ
กระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจสั่งลงโทษทาง
ปกครองตามฐานความผิด อัตราโทษทางปกครองและ
วิธีพิจารณาตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ส่วนที่ ๒
วินัยทางงบประมาณและการคลัง
--------------------------------------

มาตรา ๒๔ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อพึง
ปฏิบัติหรือข้อห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้ถือเป็นการกระทาผิด
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
คณะกรรมการมีหน้าที่และอานาจในการพิจารณา
วินิจฉัยชี้ขาดและสั่งลงโทษทางปกครองได้
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการไต่สวน
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดและการสั่งลงโทษทางปกครอง
การกาหนดโทษทางปกครอง การชาระค่าปรับทาง
ปกครอง การรอการลงโทษทางปกครอง การเพิ่มโทษ
ทางปกครอง การลดโทษทางปกครอง การยกเว้นโทษ
ทางปกครอง การระงับโทษทางปกครอง และการ
บังคับโทษทางปกครอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๑๙ เพื่อให้ระบบการควบคุมการ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีวินัย ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
การคลังคณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นตาม
มาตรา ๒๐ มีอานาจหน้าที่พิจารณาและกาหนดโทษ
ปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนมาตรการเกี่ยวกับการ
ควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ข้อกาหนดใดที่การฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัย
ทางงบประมาณและการคลังต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง
(๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตาแหน่งใด
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องใด ๆ
ที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดทางวินัยทางงบประมาณ
และการคลังเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อกาหนดดังกล่าว จะต้อง
ระบุไว้โดยชัดแจ้ง

๕๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง
ในการกาหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นนั้น
ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
คานึงถึงระดับความรับผิดชอบของตาแหน่งของ
ผู้กระทาผิดวินัย ความสาคัญของมาตรการควบคุม
การเงินของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ
ราชการ เจตนาของผู้กระทาผิดวินัยและหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคณะ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๖ มีหน้าที่และอานาจพิจารณา
และกาหนดโทษทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนฐานความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐที่คณะกรรมการกาหนด
ในการกาหนดโทษทางปกครองเบื้องต้นนั้น ให้
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐคานึงถึง
ระดับความรับผิดชอบของตาแหน่งของผู้กระทาผิด
วินัย ความสาคัญของวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มี
การละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้น เจตนาของผู้กระทา
ผิดวินัยและหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการ

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณา
วินิจฉัยและสั่งลงโทษทางปกครอง
ในกรณีผู้กระทาความผิดดารงตาแหน่งอธิบดี
หรือเทียบเท่าลงมา คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยและกาหนดโทษทางปกครองเบื้องต้นก่อนก็ได้
ทั้งนี้ไม่เกินห้าคณะ แยกตามความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ประเภทของคดีเป็นการเฉพาะ โดยคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสามคน และให้มีกรรมการวินัยคน
หนึ่งเป็นกรรมการวินัยการเงินการคลังหัวหน้าคณะ
โดยแต่ละคณะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความชานาญและ

ม าต รา ๒ ๐ ค ณ ะก รรม ก ารวิ นั ย ท าง
งบประมาณและการคลังประกอบด้วย กรรมการตรวจ
เงิน แผ่ น ดิ น คนหนึ่ งซึ่ งคณะกรรมการแต่ ง ตั้ งให้ เป็ น
ประธานกรรมการวินั ยทางงบประมาณและการคลั ง
และกรรมการวิ นั ย ทางงบประมาณและการคลั ง
ผู้ท รงคุณ วุฒิ อีกไม่น้ อยกว่าสี่ คน แต่ไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง
คณะกรรมการแต่ งตั้ งจากผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น
บัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลัง
ด้านนิติศาสตร์ หรือด้านการบริหาร
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมี
วาระการด ารงต าแหน่ ง คราวละสองปี นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุ

๕๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
กาหนด
ประสบการณ์ด้านกฎหมาย และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
หรือเคยเป็นข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูงหรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมอยู่ด้วยจึงจะเป็นองค์
คณะ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
องค์ประชุมของคณะกรรมการวินัยการเงินการ
คลังต้องไม่น้อยกว่าสองในสามจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีมีความจาเป็นต้องตั้งคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลังภูมิภาค เนื่องจากมีจานวนคดีเพิ่มมาก
ขึ้นผู้ว่าการอาจเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวินัยการเงินการ
คลังภูมิภาคเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมก็ได้ ทั้งนี้จะต้อง
ไม่มีผลกระทบต่อเงินงบประมาณ
วิธีการสรรหา และวิธีพิจารณาคดีของ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
อื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิ ธี พิ จ ารณ าของคณ ะกรรมการวิ นั ย ทาง
งบประมาณและการคลัง การคัดค้านกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลั ง ให้ เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการ
กาหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าต้องรับ
ผิดทางวินัยมีสิทธิชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา และ
ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวนคนหนึ่งมีหน้าที่ใน
การทาสานวน รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็น
โดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
การคลัง
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนดใน
กรณีที่กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็น
ข้าราชการ ให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตรา
ที่กาหนดดังกล่าว

๖๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐประกอบด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวินัย
การเงินการคลังของรัฐ และกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีอายุไม่ต่ากว่าสี่
สิบห้าปีบริบูรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลัง ด้านนิติศาสตร์
หรือด้านการบริหาร
กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่คณะกรรมการ
แต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น ให้เป็น
ตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ การคัดค้านกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้
โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัย
การเงินการคลังของรัฐ มีสิทธิชี้แจงและนาสืบแก้ข้อ
กล่าวหา และต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวนคน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๖๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หนึ่งมีหน้าที่ในการทาสานวนรวบรวมข้อเท็จจริงและ
เสนอความเห็นโดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ
กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ได้รับ
ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนด ในกรณี
ที่กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นข้าราชการ
ให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่กาหนด
ดังกล่าว

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๒๓ ในกรณีมีการพิจารณาวินิจฉัยและ
กาหนดโทษทางปกครองเบื้องต้นโดยคณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลัง ให้คณะกรรมการจ่ายสานวนให้
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังแยกตามความ
เชี่ยวชาญของแต่ละคณะเป็นการเฉพาะ
มาตรา ๓๗ การประชุมของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลังของรัฐให้นามาตรา ๑๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลังให้นามาตรา ๑๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

๖๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๓๘ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พิจารณา ได้แก่
(๑) ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการ
สาหรับ (๒) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่องที่ผู้นั้นได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบเท่านั้น

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๒๕ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการดาเนินการไต่สวนความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ ได้แก่
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้โดยอนุมัติผู้ว่าการ เฉพาะเรื่องที่
ผู้นั้นได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบหรือไต่สวนแล้ว
ปรากฏความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๓) คณะกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ
กรณีตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการอาจส่งเรื่อง
ให้สานักงานดาเนินการตามมาตรา ๒๖ ก่อนก็ได้
มาตรา ๒๖ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
รวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น สานักงานอาจจัดให้มี
พนักงานคดีวินัยคนหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสานวนและมี
ผู้ช่วยพนักงานคดีวินัยอีกคนหนึ่งเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบก็
ได้
การแต่งตัง้ และการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
คดีวินัย หรือผู้ช่วยพนักงานคดีวินัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ม า ต ร า ๒ ๒ ผู้ มี สิ ท ธิ เส น อ เรื่ อ ง ใ ห้
คณะกรรมการวิ นั ย ทางงบประมาณและการคลั ง
พิจารณา ได้แก่
(๑) ประธานกรรมการ
(๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการ
สาหรับ (๒) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่องที่ผู้นั้นได้รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบเท่านั้น

๖๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๒๗ ให้กรรมการวินัยการเงินการคลัง
หรือพนักงานคดีวินัยเจ้าของสานวนมีหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทาได้ เพื่อ
ประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อัน
เกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ และให้มี
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกให้หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๒) มีหนังสือเรียกให้หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่
ของหน่วยรับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องส่ง
วัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจนั้นมาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคาประกอบการพิจารณา
(๓) มีหนังสือเรียกให้ผู้เสนอเรื่องหรือคู่กรณีมา
ให้ถ้อยคา ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้นาพยานหลักฐาน
มาประกอบการพิจารณา
(๔) มีคาสั่งเป็นหนังสือเรียกให้บุคคลใดที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นมาให้ถ้อยคา หรือให้ส่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๖๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
พยานหลักฐานไม่ว่าจะจัดทาในรูปแบบใดมา
ประกอบการพิจารณา
มาตรา ๒๘ การพิจารณาสานวนคดีความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง จัดให้มีการนั่ง
พิจารณาอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพื่อให้คู่กรณีมีโอกาสมา
ชี้แจงแถลงด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ก่อนการนั่งพิจารณาครั้งแรกให้ส่งสรุป
ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังให้คู่กรณีทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในการนี้ให้คู่กรณีมีสิทธิยื่น
คาชี้แจง รวมทั้งนาเอกสารหลักฐานมาประกอบคา
ชี้แจงดังกล่าวเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงหรือข้อ
กฎหมายเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการหรือคณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลัง ในวันนั่งพิจารณา แต่จะไม่มา
ชี้แจงแถลงด้วยวาจาก็ได้
ในการชี้แจงแถลงด้วยวาจา คู่กรณีสามารถนา
ทนายความหรือบุคคลทีไ่ ว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงแถลง
ด้วยวาจาของตนได้ตามจานวนที่คณะกรรมการหรือ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๖๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังเห็นสมควร แต่
ทนายความหรือบุคคลที่คู่กรณีไว้วางใจดังกล่าวต้อง
มิใช่พยานหรือผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหานั้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้มกี ารพิจารณาวินิจฉัยและกาหนดโทษทางปกครอง
เบื้องต้นโดยคณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
คณะกรรมการอาจพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ต้องจัดให้มี
การนั่งพิจารณาตามมาตรา ๒๘ โดยคณะกรรมการก็ได้
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้
เสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ข้อเท็จจริงแห่งการกระทาผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ
(๒) เหตุผลของมติ
(๓) อัตราโทษทางปกครอง
(๔) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป
ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์คา

มาตรา ๓๐ เมื่อเสร็จสิ้นการชี้แจงด้วยวาจา ให้
มีการนัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลังเพื่อพิจารณาทาความเห็นเรื่องความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
การทาความเห็นของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังต้องทาเป็นหนังสือ
และอย่างน้อยต้องระบุ
(๑) ชื่อ ตาแหน่งและหน่วยงานที่สังกัดของ
คู่กรณี ในขณะกระทาความผิดและในปัจจุบัน
(๒) ชื่อและตาแหน่งกรรมการหรือกรรมการ
วินัยการเงินการคลังผู้ร่วมพิจารณา

มาตรา ๒๓ เมือ่ คณะกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลังได้พิจารณาและมีมติในเรื่องใด
แล้วให้เสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอย่างน้อย
ต้องระบุ
(๑) ข้อเท็จจริงแห่งการกระทาความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง
(๒) เหตุผลของมติ
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง
(๔) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไป

๖๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
วินิจฉัยของคณะกรรมการต่อศาลปกครองสูงสุดได้
(๓) ข้อเท็จจริงแห่งการกระทาความผิดวินัย
ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาวินิจฉัยของ
การเงินการคลังของรัฐ
คณะกรรมการ ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
(๔) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
ต้องคานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและ
(๕) เหตุผลแห่งคาวินิจฉัย
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
(๖) คาวินิจฉัยในประเด็นความผิด
คณะกรรมการ
(๗) อัตราโทษทางปกครอง และเงื่อนไขวิธีการ
ชาระค่าปรับ
(๘) คาบังคับ (ถ้ามี) โดยให้ระบุหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีที่ต้อง
ปฏิบัติตามคาบังคับไว้ด้วย
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังต้องลงลายมือชื่อ
ของกรรมการหรือกรรมการวินัยการเงินการคลังที่ทา
ความเห็นเรื่องนั้น ถ้ากรรมการหรือกรรมการวินัย
การเงินการคลังคนใดมีเหตุจาเป็นไม่อาจลงลายมือชื่อ
ได้ ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการวินัย
การเงินการคลังจดแจ้งเหตุดังกล่าวไว้ในการทา
ความเห็นนั้นด้วย ถ้ากรรมการหรือกรรมการวินัย
การเงินการคลัง คนใดมีความเห็นแย้งให้มีสิทธิทา
ความเห็นแย้งของตนแนบไว้ในสานวน
กรณีคาวินิจฉัยเบื้องต้นของคณะกรรมการวินัย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

๖๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
การเงินการคลัง ให้เป็นไปตามความเห็นของกรรมการ
วินัยการเงินการคลังฝ่ายข้างมาก สาหรับกรณีคา
วินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ใช้มติสองในสาม
ของจานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
มาตรา ๓๔ การอุทธรณ์คาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ให้ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่ได้มีคาวินิจฉัย ถ้ามิได้ยื่นอุทธรณ์ตาม
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด
มาตรา ๓๑ กรรมการหรือกรรมการวินัย
การเงินการคลัง อาจถูกคัดค้านในการพิจารณาทา
ความเห็นเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐได้
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา
(๒) รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณา
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี
(๔) เป็นคู่หมั้น คู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่
น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดากับคู่กรณี
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็น
หุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทาง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๖๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ธุรกิจกับคู่กรณี
การขอถอนตัวจากการพิจารณาทาความเห็น
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการสั่ง
ให้ผู้ถูกคัดค้านงดการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
การสั่งให้กรรมการหรือกรรมการวินัยการเงิน
การคลังผู้ถูกคัดค้านงดการพิจารณาทาความเห็นย่อม
ไม่กระทบกระเทือนถึงการกระทาใดๆ ของกรรมการ
หรือกรรมการวินัยการเงินการคลังผู้ถูกคัดค้านที่ได้
กระทาไปแล้ว

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๔๐ การบังคับโทษทางปกครองตามคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด กรณีที่เป็นการลงโทษ
ปรับทางปกครอง ให้คาวินิจฉัยลงโทษของ
คณะกรรมการมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับคาสั่ง
ลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่งโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับ
ตรวจ และวิธีการชาระค่าปรับของโทษปรับทาง
ปกครองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด
ไว้ในคาวินิจฉัยและระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนี้

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดว่า
คู่กรณีไม่มีความผิดก็ให้ยุติเรื่อง แต่หากวินิจฉัยชี้ขาดว่า
คู่กรณีมีความผิดก็ให้กาหนดโทษทางปกครองแล้วแจ้ง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีทราบ โดยกาหนด
เงื่อนไขการสั่งลงโทษทางปกครอง หรือการชาระ
ค่าปรับทางปกครองให้หน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี
ดาเนินการให้เป็นไปตามคาวินิจฉัยหรือหักเงินเดือน
ตามเงือ่ นไขที่คณะกรรมการกาหนด
หากคู่กรณีถูกลงโทษทางวินัยของหน่วยงานจาก
ผู้บังคับบัญชามาแล้วเพราะเหตุอย่างเดียวกันนี้ และ

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการชาระเงินที่
เป็นโทษปรับทางปกครองตามที่คณะกรรมการกาหนด
ให้คาวินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกับคาสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่ง
โดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจ และวิธีการชาระ
ค่าปรับของโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคาวินิจฉัยและตาม
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนี้

๖๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เพื่อประโยชน์ในการป้องปรามการกระทาผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการจะนาคา
วินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๔๑ การดาเนินการเกี่ยวกับความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐได้ถึงแก่ความตาย
(๒) เสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของ
รัฐให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
โทษทางวินัยของหน่วยงานนั้นเป็นโทษตัดเงินเดือน
หรือลดขั้นเงินเดือน เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาถึง
โทษทางวินัยของหน่วยงานที่คู่กรณีได้รับแล้ว หากเห็น
เป็นการสมควรคณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจกาหนด
โทษทางปกครองน้อยกว่าที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้เพียงใด
หรือไม่กาหนดโทษทางปกครองแก่คู่กรณีเลยก็ได้
ให้คาวินิจฉัยสั่งลงโทษทางปกครองของ
คณะกรรมการ มีผลทางกฎหมายเป็นคาสั่งทาง
ปกครอง
เพื่อประโยชน์ในการป้องปรามการกระทา
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการจะ
นาคาวินิจฉัยลงโทษความผิดวินัยการเงินการคลังของ
รัฐประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรามผู้ ล ะเมิ ด วิ นั ย
โดยทั่วไป คณะกรรมการจะนาคาวินิจฉัยลงโทษทาง
วินัยทางงบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

๗๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
พิจารณาเมื่อพ้นกาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทา
ความผิด
(๓) คณะกรรมการเคยมีคาวินิจฉัยในเรื่องนั้น
มาแล้วโดยอาศัยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน
(๔) เหตุอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงิน
การคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอานาจของผู้บังคับบัญชา
ของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการ
บริหารของหน่วยรับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัย
เพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็น
โทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๓๓ การดาเนินการทางวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ไม่ถือเป็นการดาเนินการทางวินัยของ
หน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่ตัดอานาจ
ของผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
ต้นสังกัดที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยดังกล่าวเพราะ
เหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษที่จะลงจะต้องเป็นโทษสถาน
อื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน
การรับโทษทางปกครองตามความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ย่อมไม่กระทบกระเทือนการ
ดาเนินคดีอาญาหรือการดาเนินการอื่นใดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ต้องรับโทษทางปกครองนั้น
หากการกระทาของผู้ต้องรับโทษทางปกครอง
เป็นความผิดตามกฎหมายอื่นด้วย แม้ผู้ต้องรับโทษทาง
ปกครองผู้นั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายอื่นแล้ว ยังต้อง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๒๕ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทาง
งบประมาณและการคลังไม่เป็นการตัดอานาจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะ
พิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่
โทษดังกล่าว จะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษ
ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน

๗๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
รับโทษในการกระทานั้นสาหรับความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐด้วย
มาตรา ๓๕ กรณีมีคาสั่งลงโทษปรับทาง
ปกครอง หากผู้ต้องรับโทษทางปกครองพ้นจากสถานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คณะกรรมการมีอานาจออกคาสั่ง
เรียกให้ผู้ต้องรับโทษทางปกครองนั้นชาระค่าปรับ
ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด หากผู้ต้องรับ
โทษทางปกครองไม่ชาระ คณะกรรมการอาจใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง โดยให้นากฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
บังคับทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
กรณีผู้ต้องรับโทษทางปกครองพ้นจากสถานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว หากไม่ชาระ หรือชาระไม่
ครบถ้วน หรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองแล้วยังได้
ไม่ครบจานวนที่ต้องชาระทั้งหมด ถ้าผู้ต้องรับโทษทาง
ปกครองนั้นกลับเข้ารับราชการใหม่ภายในระยะเวลา
สิบปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคาวินิจฉัย ให้
หน่วยงานต้นสังกัดใหม่เป็นผู้ดาเนินการหักเงินเดือน
ต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๗๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๓๖ กรณีคณะกรรมการเห็นควรให้ใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ให้ประธานกรรมการเป็น
ผู้มีอานาจออกคาสั่งยึด อายัด หรือขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของผู้ต้องรับโทษปรับทางปกครอง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
ให้กรมบังคับคดีเป็นผู้มีอานาจยึด อายัด หรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินรวมถึงการดาเนินการอื่นใดในการ
บังคับคดีโดยให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งในส่วนของการบังคับคดีมาใช้บังคับโดยอนุโลม

หมวด ๒
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

หมวด ๒
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
-------------------------------------มาตรา ๓๗ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

มาตรา ๔๓ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
โดยได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

หมวด ๒
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

มาตรา ๒๖ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคน
หนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารทั่วไปซึ่ง
งานตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

๗๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ทุจริต
ทุจริต
มาตรา ๔๔ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบเท่า
กรรมการ และให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๕ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบเท่า
กรรมการ และให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับ ประธานกรรมการและกรรมการ มาใช้บังคับกับ
ผู้ว่าการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบเท่า
กรรมการ และให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการและ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และประธานกรรมการและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๔๕ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนสานักงานใน
การก่อนิติสัมพันธ์ หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้ผู้ว่าการอาจมอบอานาจให้
ข้าราชการสานักงานปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็
ได้
ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม
กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการ

มาตรา ๔๒ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้ง
ปวงในการใช้ดุลพินิจ และให้มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับ

มาตรา ๓๓ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระการดารง
ตาแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ผู้ ว่ า การซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระต้ อ ง
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ ว่าการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่
จะเข้ารับหน้าที่

๗๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ใช้ดุลพินิจ
หน้าที่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๒๗ ให้ ผู้ ว่ า การรั บ ผิ ด ชอบการ
มาตรา ๔๑ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรง
ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และเป็น ต่ อ ป ระธาน กรรม การ และเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการปฏิบัติงาน การ
ข้าราชการและลูกจ้างสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
บริหารงานทั่วไปของสานักงาน และหน่วยธุรการของ โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและ
คณะกรรมการ โดยมีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็น ปฏิบัติราชการ
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
ในกิจการของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่
ในกิจการของสานักงานที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทน
บุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนของสานักงาน
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะ
เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอานาจให้ข้าราชการ
มอบอานาจให้ข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
สานักงานปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้อง แผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนที่ ๒
อานาจหน้าที่
--------------------------------------

๗๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๔๖ นอกจากหน้าที่และอานาจในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสูงสุดของสานักงานแล้ว
ผู้ว่าการมีหน้าที่และอานาจในการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่
คณะกรรมการกาหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน โดยกาหนด
ลักษณะการตรวจสอบ บริหารการตรวจสอบ วาง
แผนการตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบ แจ้งผลและ
ติดตามผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
(๒) บริหารและดาเนินการไต่สวนความผิด
คดีอาญาและจัดทาสานวนการไต่สวนเพื่อเสนอสานวน
การไต่สวนความผิดคดีอาญาต่ออัยการสูงสุด หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจ กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้
ว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริต
ต่อหน้าที่หรือมีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
(๓) บริหารและดาเนินการไต่สวนความผิดคดี
เกี่ยวกับมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๔๖ นอกจากหน้าที่และอานาจในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสูงสุดของสานักงานแล้ว
ผู้ว่าการมีหน้าที่และอานาจตรวจเงินแผ่นดินตาม
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนด
และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคาสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานการตรวจเงินแผ่นดินของ
สานักงาน
(๒) กาหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะต้อง
ตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบและการ
เสนอรายงานตรวจสอบสาหรับการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่
(๓) ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ตามหมวด ๓ ส่วนที่
๒
(๔) ดาเนินการไต่สวนความผิดคดีอาญาในเรื่อง
ที่มาจากการตรวจสอบของสานักงาน ซึ่งไม่อยู่ใน
อานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม
หมวด ๓ ส่วนที่ ๔

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๓๗ นอกจากอานาจหน้าที่ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามมาตรา ๒๗ แล้ว ผู้ว่าการมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ออกคาสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
(๒) กาหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะต้อง
ตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบและการ
เสนอรายงานตรวจสอบสาหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๑
(๔) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการหรือในกิจการต่าง ๆ เพื่อช่วยการ
ปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๕) ให้คาปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ
(๖) จัดจ้างและกาหนดค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือสานักงานเอกชน ในการปฏิบัติงาน
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องอยู่ภายใน
วงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการนี้ และตามหลักเกณฑ์

๗๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ได้ไปโดยมิชอบและเสนอสานวนการไต่สวนความผิด
ทางแพ่งเพื่อติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน กรณีผลการไต่
สวนมีพฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการเอาไปซึ่งทรัพย์สินของ
รัฐโดยมิชอบ
(๔) บริหารและดาเนินการเกี่ยวกับการกระทา
ความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามหมวด ๑ ส่วน
ที่ ๕
(๕) รายงานผลการตรวจสอบเงินแผ่นดินต่อ
คณะกรรมการเว้นแต่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกาหนด
หรือมอบหมายผู้ว่าการพิจารณาดาเนินการได้เอง และ
เมื่อผู้ว่าการดาเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้รายงาน
ให้คณะกรรมการทราบ และให้นามาตรา ๒๑ มาตรา
๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
(๖) เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๒๘
(๗) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือมอบหมายมอบ
อานาจให้ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๕) ดาเนินการไต่สวนทางแพ่งเพื่อติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืน ตามหมวด ๓ ส่วนที่ ๕
(๖) ดาเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐตามมาตรา ๒๕ (๒)
(๗) เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 16
(๖) และมาตรา ๗๑
(๘) แจ้งให้หน่วยรับตรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทาที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินแผ่นดิน และรายงาน
ผลต่อสานักงาน
(๙) ร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ไต่สวน
หรือติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน หรือดาเนินการอื่นใด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๑๐) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงกากับ
และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๑) แต่งตัง้ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๗) กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม
บริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่น
ในการปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง
(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการ
ปฏิบัติราชการของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อ
คณะกรรมการ
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย

๗๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ดังกล่าว
(๘) แต่งตั้งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ มาช่วยปฏิบัติงานตาม (๒) (๓)
(๔) และ (๖) เป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น แล้วแต่
กรณี
(๙) ออกข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่
เกี่ยวข้องกับ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) และการส่งเรื่อง
ให้หน่วยรับตรวจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑๐) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการหรือในกิจการต่างๆ เพื่อช่วยการ
ปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑๑) ให้คาปรึกษา รายงาน ชี้แจง และ
เสนอแนะความเห็น หรือข้อมูลข้อเท็จจริง หรือปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่
คณะกรรมการเพื่อทราบ
(๑๒) จัดจ้างและกาหนดค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ หรือสานักงานเอกชน ในการปฏิบัติงาน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
สาขาวิชาการหรือในกิจการต่างๆ เพื่อช่วยในการ
ตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑๒) ให้คาปรึกษา รายงาน ชี้แจง และ
เสนอแนะความเห็น หรือข้อมูลข้อเท็จจริง หรือปัญหา
ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่
คณะกรรมการ
(๑๓) จัดจ้างและกาหนดค่าจ้างที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ สานักงานเอกชน หรือคณะบุคคลในการ
ช่วยตรวจสอบ หรือปฏิบัติงานของสานักงาน รวมทั้งให้
ความเห็นชอบสานักงานเอกชนหรือคณะบุคคลในการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑๔) กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม
บริการทีป่ รึกษาและค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่น
ในการปฏิบัติงานของสานักงานตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการ
มอบหมาย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๗๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ของสานักงาน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการ
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้ปฏิบัติ
จัดสรรเพื่อการนี้
(๑๓) จัดจ้างและแต่งตั้ง และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาครัฐ
(๑๔) กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม
บริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่น
ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตาม
กฎหมายอื่นที่กาหนดให้ปฏิบัติ
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการ
มีหน้าที่และอานาจตาม ดังนี้
(๑) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือสถาบันการเงินใดดาเนินการจัดให้ผู้ว่า
การ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูก
กล่าวหา หรือผู้ถูกตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นที่มี
หลักฐานเพียงพอว่าเกี่ยวข้องในเรื่องที่กล่าวหา หรือ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๗๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ตรวจสอบ ทั้งนี้หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่
ผู้ว่าการตามที่ร้องขอ และให้ถือว่าการให้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบัน
การเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ให้ผู้ว่าการยื่น คา
ร้องขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้มี
การเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
(๒) ร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนตรวจสอบ
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
อาญาตามมาตรา ๔๖ (๒) และ (๓)ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่
และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อออกหมาย
อาญา หรือมีคาสั่งอื่นใด โดยให้นาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาคดีของศาล
นั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่
ตารวจจัดการเพื่อให้มีการจับ และควบคุมผู้ถูกกล่าวหา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๘๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หรือเพื่อส่งอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ป้องกัน การตรวจสอบ และการไต่สวนการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ผู้ว่าการอาจจัดให้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครองพยานในกรณีที่ผู้ว่าการ เห็นว่า
คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้
กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ผู้ให้ถ้อยคา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับ
การทุจริตการเงินของแผ่นดิน หรือข้อมูลอื่นอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
บุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอ
ความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือ
มาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสาหรับบุคคล
เหล่านั้นด้วย ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย
อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการ
ป้องกัน และเพื่อประโยชน์ในการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ว่าการอาจจัด
ให้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครองพยานในกรณีที่ผู้ว่าการ เห็นว่า
คดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้
กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ให้ถ้อยคา หรือผู้ที่
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตการเงินของ
แผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ หรือข้อมูลอื่นอันเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครอง
บุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอ
ความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือ
มาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกล่าวสาหรับบุคคล
เหล่านั้นด้วย ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย
อนามัย ชื่อเสียง ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๘๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ของบุคคลดังกล่าว หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทาผิดอาญาโดยเจตนา
เนื่องจากการดาเนินการหรือการให้ถ้อยคา หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ หรือผู้ว่าการ
หรือสานักงาน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่
จาเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญาด้วย
(๒) เงินสินบนแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อันเป็นสาระสาคัญในการชี้ช่องทางว่ามีการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จน
มีการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด และเมื่อคดีถึงที่สุด ศาล
พิพากษาว่ามีการกระทาผิดเนื่องจากเบาะแสหรือ
ข้อมูลที่ได้ชี้ช่องทางดังกล่าว หรืออาจจัดให้มีรางวัล
ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑)
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่ผู้ว่าการ เห็นว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐดังกล่าวมีการดาเนินการ หรือให้ถ้อยคา หรือ
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ของบุคคลดังกล่าว หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ
บุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทาผิดอาญาโดยเจตนา
เนื่องจากการดาเนินการหรือการให้ถ้อยคา หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ หรือผู้ว่าการ หรือ
สานักงาน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จาเป็นและ
สมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานใน
คดีอาญาด้วย
(๒) เงินสินบนแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อันเป็นสาระสาคัญในการชี้ช่องทางว่ามีการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ จน
มีการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด และเมื่อคดีถึงที่สุดศาล
พิพากษาว่ามีการกระทาผิดเนื่องจากเบาะแสหรือ
ข้อมูลที่ได้ชี้ช่องทางดังกล่าว หรืออาจจัดให้มีรางวัล
ตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑)
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐดังกล่าวมีการดาเนินการ หรือให้ถ้อยคา หรือแจ้ง
เบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน การ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๘๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
การตรวจสอบ และการไต่สวน เป็นอย่างยิ่งและสมควร
ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนโดยทั่วไป ให้ผู้ว่าการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตาแหน่งให้แก่
บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการ
คุ้มครองแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
ให้การเป็นประโยชน์ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวร้องขอต่อผู้ว่าการ ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้
ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและผู้ว่าการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควร
เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมี
มาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๕) การกันพยาน ในกรณีบุคคลหรือผู้ถูก
กล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทา
ความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาราย
อื่น หากได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอัน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ตรวจสอบ และการไต่สวนเป็นอย่างยิ่ง และสมควร
ได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนโดยทั่วไป ให้ผู้ว่าการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตาแหน่ง
ให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการ
คุ้มครองแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
ให้การเป็นประโยชน์ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดังกล่าวร้องขอต่อผู้ว่าการ ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ใน
สังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้
ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและผู้ว่าการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควร
เชื่อได้ว่าน่าจะมีเหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมี
มาตรการอื่นใดตามที่เห็นสมควรต่อไป
(๕) การกันพยาน ในกรณีบุคคลหรือผู้ถูก
กล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้
ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๘๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เป็นสาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
วินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น
นั้น และผู้ว่าการเห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดย
ไม่ดาเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
--------------------------------------

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
สาระสาคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
วินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่น
นั้น และผู้ว่าการเห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดย
ไม่ดาเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หมวด ๓
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
--------------------------------------

มาตรา ๕๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ค.ต.ง.”
(Office of the State Audit Commission) เป็นส่วน
ราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๕๑ สานักงานมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการทั่วไปของคณะกรรมการและให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

มาตรา ๔๘ ให้มีสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เรียกโดยย่อว่า สตง. เป็นส่วนราชการที่เป็นอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

หมวด ๓
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

มาตรา ๓๘ ให้มีสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา ๔๙ สานักงานมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
มาตรา ๓๙ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
ราชการทั่วไปของคณะกรรมการและให้มีอานาจหน้าที่ อานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี้
และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

๘๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๒) ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนด
และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตาม
หมวด ๑ ส่วนที่ ๓ และหมวด ๔
(๓) ไต่สวนความผิดคดีอาญา กรณีผลการ
ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
หรือทรัพย์สินหรือสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ
หรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่
ในการบริหารจัดการการเงินแผ่นดิน หรือกระทา
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เงินหรือทรัพย์สินหรือสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดของ
รัฐ ตามหมวด ๕
(๔) ตรวจสอบและไต่สวนความผิดทางแพ่งกรณี
มีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ของรัฐโดยมิชอบเพื่อติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน ตาม
หมวด ๖
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๕

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๒) ตรวจเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามนโยบาย
การตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนด และ
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๓) ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
(๔) จัดทาสานวนการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตาม
มาตรา ๑๗
(๕) ดาเนินการไต่สวนความผิดคดีอาญา
(๖) ดาเนินการไต่สวนทางแพ่งเพื่อติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ
(๗) ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้แก่บุคคลากรของรัฐ
จากหน่วยงานภายนอก หรือประชาชน
(๘) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของสานักงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๙๓ และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างปี ตามมาตรา ๙๔
(๙) เผยแพร่การตรวจสอบเงินแผ่นดินต่อ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา
และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจ
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่น หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของ
หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย
และมีผลคุ้มค่าหรือไม่ ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วย
รับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๕ ) ให้แสดง
ความเห็นตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
ด้วย
(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับ
จ่ายเงินประจาปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะ
การเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ และแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็นจริง
หรือไม่
(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตรา
ประจาปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย

๘๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๖) จัดทาสานวนการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตาม
มาตรา ๒๘
(๗) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน บุคลากรของรัฐ
จากภายนอก และบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบการเงิน
ของแผ่นดิน
(๘) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของสานักงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖๕ และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างปี ตามมาตรา ๖๖
(๙) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจ
ตามข้อเสนอของสานักงานตามที่ปรากฏในรายงานผล
การปฏิบัติงานประจาปี หรือ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระหว่างปี
(๑๐) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการงบประมาณ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
สาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๐) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อเสนอแนะของสานักงาน
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามนโยบายของ
คณะกรรมการ หรือตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย หรือ
ตามที่กฎหมายกาหนด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
และตามความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
แผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทา
งบประมาณ
(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มี
อานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ
ด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้
เสียภาษีอากร ผู้ชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด
ให้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย
และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้กระทา
ได้เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงิน
อุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการ
ตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด

๘๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๑๑) เผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณชน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
(๓) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา
๔๘ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีตาม
มาตรา ๔๙
(๔) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อเสนอของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

มาตรา ๕๐ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปโดย
อิสระและเป็นกลาง ในกรณีมีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมี
ผู้แทนของสานักงานเข้าร่วมเป็นกรรมการ หาก
สานักงานเห็นว่าการเข้าร่วมดังกล่าวขัดต่อความเป็น
อิสระและเป็นกลาง สานักงานอาจจะไม่ส่งผู้แทนเข้า
ร่วมเป็นกรรมการก็ได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการตาม
กฎหมายดังกล่าวประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงกรณีที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้สานักงานเป็นผู้ชาระบัญชีด้วย

๘๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๕๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ (๗) มีอานาจหน้าที่ตามที่
บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่สานักงานกาหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๕๑ ให้ผู้ว่าการมีอานาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในสานักงานหรือพนักงานอื่นใดเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป
ตามแบบที่สานักงานกาหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๔๑ ให้ผู้ว่าการมีอานาจแต่งตั้ง
ข้าราชการในสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ให้
เป็นไปตามแบบที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๓ ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจตรวจสอบเงินและ
ทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานใน
การใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจและให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีคาสั่งเรียกให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาให้ถ้อยคา หรือให้ให้ถ้อยคา เพื่อประโยชน์แก่การ
ตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทาขึ้นหรือมี

มาตรา ๕๒ ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่า
การ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจตรวจสอบเงิน
และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจและให้มีอานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมา
ให้ถ้อยคา หรือให้ให้ถ้อยคา เพื่อประโยชน์แก่การตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดา

มาตรา ๔๒ ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่า
การและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ มีอานาจตรวจสอบเงิน
และทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานในการใช้จ่าย และหลักฐานอื่นที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และให้มีอานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจมาเพื่อสอบสวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจหรือ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทา

๘๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ไว้ในครอบครอง
(๒) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ
(๓) มีคาสั่งเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคา หรือให้
ให้ถ้อยคา หรือสั่งให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจหรือ
สันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๔) มีคาสั่งให้หน่วยรับตรวจพิจารณาทบทวน
ระงับยับยั้ง งาน แผนงาน โครงการ หรือดาเนินการอื่น
ใด รวมทั้งให้ระงับการจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ หาก
พบว่าการดาเนินการของหน่วยรับตรวจอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของรัฐไว้ก่อน ทั้งนี้
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
(๕) มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ที่หน่วยรับตรวจจัดทาขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง ไม่ว่า
จะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นใด
(๒) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ
(๓) เรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคา หรือให้ให้
ถ้อยคา หรือสั่งให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วย
รับตรวจไม่ว่าจะจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือข้อมูลในรูปแบบอื่นใด เพื่อประโยชน์
ในการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๔) มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ
เท่าที่จาเป็น
(๕) มีหนังสือสอบถามหรือคาสั่งเรียกให้สถาบัน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง
(๒) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ
(๓) เรียกบุคคลใด ๆ มาให้การเป็นพยานเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือให้ส่งมอบบัญชี
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือ
สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๔) มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน
เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ
เท่าที่จาเป็น
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยรับ
ตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูล
หรือห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่ง
ใด หากผู้ว่าการได้มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมกากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับยกเว้นจากกฎหมาย

๘๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับหรือสันนิฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่
จาเป็น
(๖) มีคาสั่งเป็นหนังสือสอบถามหรือเรียกให้
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดส่งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวน หรือเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๗) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ดาเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
สอบสวน หรือไต่สวน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
เว้นแต่กรณีจาเป็นเร่งด่วนจะไม่ทาเป็นหนังสือก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยรับ
ตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูล
หรือห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่ง
ใด หากผู้ว่าการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้มีหนังสือแจ้ง
ผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว
ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับยกเว้น
จากกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ หากเป็นเอกชน หรือ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
การเงิน ส่วนราชการ องค์กร หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนแล้วแต่กรณี ส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวน หรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยรับ
ตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูล
หรือห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่ง
ใด หากผู้ว่าการได้มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมกากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับยกเว้นจากกฎหมาย
ดังกล่าว
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) และ (๕)
ให้ทาเป็นหนังสือ และนาไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของผู้รับ
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานที่ทาการของผู้รับ เว้นแต่กรณีจาเป็นเร่งด่วนจะ
ไม่ทาเป็นหนังสือก็ได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ดังกล่าว
การเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยานหรือให้ส่ง
มอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นตาม (๓)
ให้ทาเป็นหนังสือและนาไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของผู้รับ
หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานที่ทาการของผู้รับ

๙๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันการเงิน หากไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสถานที่ดังกล่าวได้ ให้ผู้ว่าการ
ยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้
มีการเข้าถึงข้อมูลหรือสถานที่ดังกล่าวได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๖) และ
(๗) ให้ทาเป็นหนังสือ และนาไปส่งในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของ
ผู้รับหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานที่ทาการของผู้รับ
ให้การส่งคาสั่ง ยึด อายัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด หากมิได้กาหนด ให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นและส่งคาคู่ความ และ
เอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วย
รับตรวจต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งส่งมอบบัญชี
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องการ รวมถึงอานวยความสะดวกในการ
เข้าตรวจสอบด้วย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๙๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๕๔ บรรดาบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ
ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับการตรวจสอบ
หรือไต่สวน ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้บุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีจาเป็นสานักงานอาจส่งให้หน่วยงานของ
รัฐ หรือบุคคลภายนอกดาเนินการแปลเป็นภาษาไทยที่
มีการรับรองความถูกต้อง โดยหน่วยรับตรวจต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๕๓ บรรดาบัญชี เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน ถ้าทาเป็นภาษาต่างประเทศ พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจสั่งให้บุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีจาเป็นสานักงานอาจส่งให้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกดาเนินการแปลเป็น
ภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้อง โดยหน่วยรับ
ตรวจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๕๔ บรรดาบัญชี เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่สานักงานได้มาเนื่องจากการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ถือเป็น
ข้อมูลลับของทางราชการ ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สานักงานมี
อานาจปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ เว้น
แต่เป็นกรณีผู้ถูกกล่าวหาขอคัดสาเนาเอกสารหลักฐาน
เพื่อใช้ในการต่อสู้คดี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๙๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๕๕ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๕๑
(๒) สานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
สานักงานเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับแห่งวิชาชีพให้
ดาเนินการตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนด
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของสานักงาน โดย
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้กาหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๕๕ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๔๙
(๒) สานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ คณะ
บุคคล หรือสานักงานเอกชนซึ่งเป็นที่ยอมรับแห่ง
วิชาชีพให้ดาเนินการตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของ
สานักงาน เพื่อช่วยตรวจสอบโดยให้ผู้ว่าการเป็นผู้
กาหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด หรือยินยอมให้หน่วยรับตรวจ
จ้างคณะบุคคลหรือสานักงานเอกชนดาเนินการ
ตรวจสอบโดยความเห็นชอบของสานักงานก็ได้

มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
และทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ของสานักงาน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภานายกรัฐมนตรี และผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจานวนหนึ่ง
และรายงานผลการตรวจสอบให้สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ

มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
และทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นของสานักงาน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผู้นาฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจานวน
หนึ่ง และรายงานผลการตรวจสอบให้สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา
๔๙(๒) มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๕๑ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙
(๒) (ก) ส านั กงานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ นอาจว่าจ้างที่
ปรึ ก ษา ผู้ เชี่ ย วชาญ หรื อ ส านั ก งานเอกชนที่ เป็ น ที่
ยอมรับ แห่ งวิช าชี พ ให้ ด าเนิ น การตามเงื่อ นไขตามที่
คณะกรรมการกาหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกากับ
ดูแลของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้กาหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด

มาตรา ๕๙ ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
และทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และ
ผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งผู้
ตรวจสอบจานวนหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบให้
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา
๓๙ (๒) (ก) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๙๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๕๗ ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประธาน
กรรมการ กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
ข้าราชการผู้มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๕๗ ในการปฏิบัติการตาม
มาตรา ๖๑ ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้กรรมการ ผู้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการและ
การ พนักงานเจ้าหน้าที่ และข้าราชการผู้มีอานาจ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็น กฎหมายอาญา
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

ส่วนที่ ๒
การบริหารงานบุคคล
--------------------------------------

ส่วนที่ ๗
การบริหารงานบุคคล
--------------------------------

มาตรา ๕๘ การกาหนดตาแหน่งและการให้
ได้รับเงินเดือนของข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้
คาว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และคาว่า “ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและ
มีหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงสานักงาน

มาตรา ๙๗ ให้มีคณะกรรมการองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของสานักงานประกอบด้วย
คณะกรรมการ โดยมีผู้ว่าการเป็นกรรมการและ
เลขานุการโดยตาแหน่ง ทาหน้าที่ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล และมีอานาจกาหนดตาแหน่ง และ
การได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน
โดยเทียบเคียงกับการกาหนดตาแหน่งตามที่กาหนดใน
กฎหมายที่บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน
การกาหนดตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน
ให้จาแนกประเภทตาแหน่งเป็นตาแหน่งในสาขา

มาตรา ๕๓ การกาหนดตาแหน่งและการให้
ได้รับเงินเดือนของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้
บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ ค าว่ า "ก.พ." ให้ ห มายถึ ง
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และค าว่ า "ส่ ว น
ราชการที่ มีฐ านะเป็น กรมและมีหั วหน้าส่ ว นราชการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก าร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร ขึ้ น ต ร งต่ อ
นายกรั ฐ มนตรี " ให้ ห มายถึ งส านั ก งานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

๙๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
กระบวนการยุติธรรมและตาแหน่งทั่วไป โดยพิจารณา
จากสาขาอาชีพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และอานาจ
หน้าที่ของแต่ละประเภทตาแหน่งนั้น
คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมี
หน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานในด้านมาตรฐานการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
สานักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
(๓) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังของ
สานักงาน
คาว่า “คณะรัฐมนตรี ก.พ. หรือคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม” ให้หมายถึงคณะกรรมการ คา
ว่า “กระทรวง” ให้หมายถึงสานักงาน คาว่า
“นายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงประธานกรรมการ และ
คาว่า “รัฐมนตรี” หรือ “ปลัดกระทรวง” ให้หมายถึง
ผู้ว่าการ
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๕๗ ข้าราชการส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ เ ป็ น ข้ า ราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็ นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้ว ยกองทุ นบ าเหน็ จ
บานาญข้าราชการ
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
บานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน

๙๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ร่วมเป็นกรรมการเพื่อทาหน้าที่ในฐานะองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลก็ได้
ในการบริหารงานบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลมีอานาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่เป็น
คณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานก็ได้ โดยมี
องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
ให้คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ทาหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการสามัญประจากระทรวง
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์กร
กลางบริหารงานบุคคลที่มิใช่กรรมการและผู้ว่าการ
และในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง ให้มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับ
ก.พ. หรือ อ.กพ. กระทรวงด้วย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๙๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๙๘ การกาหนดตาแหน่งของ
ข้าราชการสานักงาน ให้แบ่งข้าราชการสานักงาน
ออกเป็น ๒ ประเภท
(๑) ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม
(๒) ข้าราชการในสาขาทั่วไป
ตาแหน่งข้าราชการสานักงานตามวรรคหนึ่ง จะ
มีชื่อเรียกและมีอัตราเท่าใดให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ให้ข้าราชการสานักงาน เป็นข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
และมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญและสิทธิประโยชน์
ต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการและตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้าราชการสานักงาน ผู้ใดถึงแก่ความตายหรือ
ได้รับอันตรายถึงทุพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
ตามกฎหมายอื่นจนต้องออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุพลภาพ คณะกรรมการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้
ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญก็ได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๙๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๕๙ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจา
ตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่
ข้าราชการสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๙๙ การเข้าสู่ตาแหน่งของข้าราชการ
สานักงานในสาขากระบวนการยุติธรรมนั้น จะแต่งตั้ง
จากข้าราชการสาขาทั่วไปซึ่งต้องเป็นผู้มีพื้นความรู้
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์
หรือสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสานัก
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรืออาจคัดเลือก
จากข้าราชการสาขาทั่วไประดับชานาญการขึ้นไปที่มี
พื้นความรู้ทางนิติศาสตร์ ทางบัญชี เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือทางด้านอื่นที่
คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการจาเป็นต่อการไต่สวน
วินิจฉัยกฎหมาย และฟ้องคดีต่อศาล ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
การกาหนดตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน
อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้
ได้รับเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการสานักงาน ให้
นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่
ข้าราชการสานักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๕๓ การกาหนดตาแหน่งและการให้
ได้รับเงินเดือนของข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้
บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม ทั้ ง นี้ ค าว่ า “ก.พ.” ให้ ห มายถึ ง
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และค าว่ า “ส่ ว น
ราชการที่ มีฐ านะเป็น กรมและมีหั วหน้าส่ ว นราชการ
รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก าร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก าร ขึ้ น ต ร งต่ อ
นายกรัฐ มนตรี ” ให้ ห มายถึงส านั ก งานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
มาตรา ๕๔ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจา
ต าแหน่ ง และการให้ ได้ รั บ เงิ น ประจ าต าแหน่ ง ของ
ข้ า ราชการส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ให้ น า
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

๙๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ให้ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมมี
สิทธิได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกาหนด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๖๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการสานักงานและการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รอง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่า ให้ผู้ว่าการ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
ประธานกรรมการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และนาความ
กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น ให้
ผู้ว่าการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

มาตรา ๑๐๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือเทียบเท่า ให้ประธาน
กรรมการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และนาความกราบ
บังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นให้
ผู้ว่าการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

มาตรา ๕๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรอง
ผู้ ว่าการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น หรือเที ยบเท่ า ให้ ป ระธาน
กรรมการเป็นผู้ มีอานาจสั่ งบรรจุ และนาความกราบ
บังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

มาตรา ๖๑ การโอนข้าราชการตามกฎหมาย
อื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานอาจกระทาได้ถ้า
เจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลง
กับเจ้าสังกัดของผู้นั้นแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับ
ใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการเป็นผู้

มาตรา ๑๐๑ การโอนข้าราชการตามกฎหมาย
อื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานให้กระทาได้
เฉพาะกรณีของข้าราชการทั่วไปโดยเจ้าตัวสมัครใจ
โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้ว
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับใด และได้รับเงินเดือน

มาตรา ๕๖ การโอนข้าราชการตามกฎหมาย
อื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินอาจกระทาได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอานาจ
สั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งระดับใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้

๙๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
พิจารณากาหนด แต่เงินเดือนที่จะได้รับจะต้องไม่สูง
กว่าข้าราชการสานักงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และ
ความชานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลา
ราชการหรือเวลาทางานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง
ในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของ
ข้าราชการสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้จะกระทามิได้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
เท่าใด ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนด แต่
เงินเดือนที่จะได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการ
สานักงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญ
งานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลา
ราชการหรือเวลาทางานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง
ในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของ
ข้าราชการสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้จะกระทามิได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากาหนด แต่เงินเดือนที่จะ
ได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทีม่ ีคุณวุฒิ ความสามารถ และความชานาญ
งานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลา
ราชการหรือเวลาทางานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง
ในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของ
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทามิได้

มาตรา ๖๒ ข้าราชการสานักงาน ได้แก่บุคคล
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงานเป็นข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ข้าราชการสานักงานมีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ

มาตรา ๙๘ การกาหนดตาแหน่งของ
ข้าราชการสานักงาน ให้แบ่งข้าราชการสานักงาน
ออกเป็น ๒ ประเภท
(๑) ข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรม
(๒) ข้าราชการในสาขาทั่วไป
ตาแหน่งข้าราชการสานักงานตามวรรคหนึ่ง จะ
มีชื่อเรียกและมีอัตราเท่าใดให้เป็นไปตามที่

มาตรา ๕๗ ข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
เป็นข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ

๑๐๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
คณะกรรมการกาหนด
ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิ
ให้ข้าราชการสานักงาน เป็นข้าราชการตาม
ได้รับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จ
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
บานาญข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
และมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญและสิทธิประโยชน์
ต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญของ
ข้าราชการและตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้าราชการสานักงาน ผู้ใดถึงแก่ความตายหรือ
ได้รับอันตรายถึงทุพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
ตามกฎหมายอื่นจนต้องออกจากราชการเพราะเหตุ
ทุพลภาพ คณะกรรมการจะพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้
ผู้นั้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการคานวณ
บาเหน็จบานาญก็ได้
ส่วนที่ ๓
การบริหารงบประมาณ
-------------------------------------มาตรา ๖๓ ให้สานักงานเสนองบประมาณ
รายจ่ายตามมติของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการ

ส่วนที่ ๘
การบริหารงบประมาณ
-------------------------------มาตรา ๑๐๒ รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ
คณะกรรมการ และสานักงาน

มาตรา ๕๘ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่

๑๐๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
และสานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรี
อาจทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของ
คณะกรรมการ และสานักงานไว้ในรายงานการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการ และสานักงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยให้แนบความเห็นของคณะกรรมการร่วม
ไปด้วย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ให้สานักงานเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติ
ของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
จัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการ และ
สานักงาน ไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ในการนี้คณะรัฐมนตรีอาจทา
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของ
คณะกรรมการ และสานักงาน ไว้ในรายงานการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการ และสานักงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยให้แนบความเห็นของคณะกรรมการร่วม
ไปด้วย และในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หากมี
การปรับลดงบประมาณรายจ่ายให้มีผู้แทนของ
สานักงานเข้าร่วมชี้แจงด้วย
ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของ
คณะกรรมการและสานักงาน หากสานักงานเห็นว่า
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ
ให้สามารถเสนอคาขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
โดยตรง และหากคณะกรรมาธิการไม่อาจจัดสรร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
คณะกรรมการ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไว้
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจทาความเห็น
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในรายงานการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการ และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยให้แนบความเห็น
ของคณะกรรมการร่วมไปด้วย

๑๐๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
งบประมาณเพิ่มเติมได้ให้ชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการด้วย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๖๔ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ใน
งบประมาณแผ่นดิน สานักงานการอาจมีรายได้ดังนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบ
บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) รายได้ หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศหรือ
ช่วยเหลือให้แก่สานักงาน
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินตาม (๑) และ (๒)
เงินและรายได้ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นรายได้ที่ต้อง
นาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้นาไปใช้
จ่ายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการตรวจสอบและเพื่อ
เป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามผลงานและความสามารถ ทั้งนี้ เว้นแต่
ทรัพย์สินที่ผู้อุทิศให้ได้กาหนดเงื่อนไขไว้เป็นประการ
อื่น
การใช้จ่ายเงินรายได้ของสานักงานให้เป็นไป

มาตรา ๑๐๓ เงินและทรัพย์สินของสานักงาน
ประกอบด้วย
(๑) งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับอุดหนุน
(๒) เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบ
บัญชี การจัดฝึกอบรม หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๓) รายได้ หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศหรือ
ช่วยเหลือให้แก่สานักงาน
(๔) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินตาม (๑) (๒) และ (๓)
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องนาส่ง
กระทรวงการคลัง เงินและทรัพย์สินตาม (๒) (๓) และ
(๔)ให้นาไปใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
ตรวจสอบและเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามผลงานและ
ความสามารถ

มาตรา ๖๐ นอกจากเงิ น ที่ ก าหนดไว้ ใ น
งบประมาณแผ่น ดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่น ดิน
อาจมีรายได้ดังนี้
(๑ ) เงิ น ค่ าธรรม เนี ยม ที่ ได้ รั บ จากก าร
ตรวจสอบบัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(๒) ทรัพ ย์ สิ น ที่ มี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ แ ก่ส านั ก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒)
รายได้ตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่เป็นรายได้ที่
ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธี การงบประมาณ และให้ใช้
จ่ายเงินรายได้ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการ
ตรวจสอบและเพื่ อ เป็ น สิ่ ง จู ง ใจและตอบแทนแก่
เจ้ า ห น้ า ที่ ในการป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตามผลงานและ
ความสามารถ ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ ท รั พ ย์ สิ น ที่ ผู้ อุ ทิ ศ ให้ ไ ด้
กาหนดเงื่อนไขไว้เป็นประการอื่น

๑๐๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

ส่วนที่ ๔
รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

ส่วนที่ ๖
รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
--------------------------------

มาตรา ๖๕ ให้สานักงานทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญในทุกด้าน เว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่
ตรวจพบนั้น ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการ
เห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมาย
ห้ามมิให้เปิดเผย

มาตรา ๙๓ ให้สานักงานทารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่สาคัญในทุกด้าน เว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่
ตรวจพบนั้น ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการ
เห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมาย
ห้ามมิให้เปิดเผย
รายงานดังกล่าวอาจเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ภายในสามสิบวันนับจากเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบก็ได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
การใช้จ่ายเงินรายได้ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

มาตรา ๔๘ ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดินทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อ
สภาผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ
พิจารณา
รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานที่สาคัญในทุกด้าน เว้นแต่ในเรื่องหรือข้อ
ที่ ต ร ว จ พ บ นั้ น ผู้ ว่ า ก า ร โด ย ก า ร ป รึ ก ษ า กั บ
คณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็ นความลับ
หรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย
รายงานดังกล่าวเมื่อผ่านการพิจารณาของสภา
ผู้ แ ทนราษฎร วุ ฒิ ส ภา และคณะรั ฐ มนตรี แ ล้ ว ให้
เผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนได้

๑๐๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจาเป็น
หรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทัน
เหตุการณ์ สานักงานจะทารายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
เป็นรายงานระหว่างปีเมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะ
กรณีก็ได้ แล้วให้นามาตรา ๖๕ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๙๔ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจาเป็น
หรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์
สานักงานจะทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเป็นรายงาน
ระหว่างปีเมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได้ แล้ว
ให้นามาตรา ๙๓ วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

มาตรา ๖๗ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาได้รับรายงานตามมาตรา ๖๕ หรือ
มาตรา ๖๖ แล้วให้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และคณะกรรมาธิการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๙๕ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒิสภาได้รับรายงานตามมาตรา ๙๓ หรือ
มาตรา ๙๔ แล้วให้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา
แล้วแต่กรณี เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๖๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานตาม
มาตรา ๙๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานตาม
มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แล้ว ให้พิจารณาส่ง
มาตรา ๙๓ หรือมาตรา ๙๔ แล้ว ให้พิจารณาส่ง
รายงานดังกล่าวไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา รายงานดังกล่าวไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจาเป็น
หรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิ สภา หรือ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์
สานักงานการตรวจเงินแผ่ นดินจะทารายงานผลการ
ปฏิ บั ติ งานเสนอต่ อสภาผู้ แ ทนราษฎร วุฒิ ส ภา และ
คณะรั ฐ มนตรี เป็ น รายงานระหว่ า งปี เมื่ อ สิ้ น สุ ด งาน
ตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได้ แล้วให้นามาตรา ๔๘ วรรค
สองและวรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ ประธานวุ ฒิ ส ภาได้ รั บ รายงานตามมาตรา ๔๗
มาตรา ๔๘ หรื อ มาตรา ๔๙ แล้ ว ให้ จั ด ส่ ง รายงาน
ดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือ คณะกรรมาธิก ารของวุฒิ ส ภา แล้ ว แต่ ก รณี ที่ มี
หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตามผลการใช้ จ่ า ยเงิ น
งบประมาณเพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ต่อไป

๑๐๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ และอาจ
กาหนดระยะเวลาการรายงานผลการดาเนินการให้
คณะรัฐมนตรีทราบภายในเวลาที่กาหนดก็ได้
หมวด ๔
การตรวจสอบเงินแผ่นดิน
--------------------------------------

ส่วนที่ ๒
การตรวจสอบเงินแผ่นดิน
--------------------------------

มาตรา ๖๙ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ตลอดจนบรรดาเงิน
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดของรัฐหรือหน่วย
รับตรวจหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ รวมถึงมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบการ
ดาเนินการหรือการกระทาอื่นใดของรัฐบาล หน่วยรับ
ตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และ
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ หรือ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้

มาตรา ๕๘ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจบัญชีและการตรวจสอบการรับ
จ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่น
ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
หรือไม่
ในกรณีเป็นหน่วยรับตรวจที่ต้องแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน ให้ดาเนินการตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐ หรือมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
หรือตามที่กฎหมายกาหนดแล้วแต่กรณี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๓๙ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ
และให้มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และ
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ หรือ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดง
ความเห็ น ว่าเป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ
และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และ

๑๐๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
จ่ายเงิน การใช้จ่ายและการดูแลรักษาทรัพย์สินอื่น
หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการ
ของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย
และมีผลคุ้มค่าหรือไม่
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๔) หรือ (๖) ให้แสดงความเห็นตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย
(๒) ตรวจสอบบัญชีและ รายงานการเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตราประจาปี
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตาม
ความเป็นจริงหรือไม่
(๔) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มี
อานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ
ด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๒) การตรวจสอบเกี่ยวการจัดเก็บภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และ
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ ให้มี
อานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บ
ด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้
เสียภาษีอากร ผู้ชาระค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด
ให้แก่สานักงานตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้
ข้อมูลดังกล่าว เป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) การตรวจสอบการบริหารพัสดุและการ
จัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงสัญญาสัมปทาน หรือสัญญาตาม
กฎหมายว่าด้วยการร่วมทุนกับหน่วยงานของรัฐของ
หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรีหรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตาม
เป้าหมาย และมีผลคุ้มค่าหรือไม่
(๔) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ
หน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเกิดผลสัมฤทธิ์
และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปโดยประหยัด
ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดย
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๔ ) หรื อ (๕) ให้ แ สดงความเห็ น ตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย
(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับ การจั ดเก็บ ภาษีอ ากร
ค่าธรรมเนีย มและรายได้ อื่ น ของหน่ ว ยรับ ตรวจ และ
แสดงความเห็ น ว่ า เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบั งคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีห รือไม่ ในกรณี นี้ ให้ มี
อานาจตรวจสอบการประเมิ น ภาษี อ ากร การจัด เก็ บ
ค่าธรรมเนี ยม และรายได้อื่ น ที่ห น่ ว ยรับ ตรวจจัด เก็ บ
ด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้
เสียภาษีอากร ผู้ชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด ให้แก่
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอด้วย และ
ให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบด้วย
กฎหมาย
(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตราประจาปี

๑๐๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสียภาษีอากร ผู้ชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด
ให้แก่สานักงานตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้
ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๕) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้
จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๗) และ (๘) การตรวจสอบให้กระทาได้
เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงิน
อุดหนุน หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการ
ตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
(๕) ตรวจสอบบัญชี และรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจาปีงบประมาณ และงบแสดงฐานะการเงิน
แผ่นดินประจาปีงบประมาณ และแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามกฎหมาย และตามความเป็นจริงหรือไม่
(๖) ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตราประจาปี
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตาม
ความเป็นจริงหรือไม่
(๗) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน
งาน โครงการ ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทา
งบประมาณ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจ หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทา
งบประมาณ
(๘) การตรวจสอบลักษณะอื่นที่จาเป็นต่อการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามที่ผู้ว่าการกาหนด
กรณีหน่วยงาน กิจการ กองทุนที่ไม่เป็นนิติ
บุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นใดที่ได้รับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐบาลหรือหน่วยรับ
ตรวจ หรือกิจการอื่นของรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้
สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบหรือร้องขอให้สานักงานเป็น
ผู้ตรวจสอบ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบ
หน่วยงาน กิจการ กองทุนไม่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคล

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
และแสดงความเห็ น ว่ าเป็ น ไปตามกฎหมายและตาม
ความเป็นจริงหรือไม่
(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน
งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดทางบประมาณ
(๓) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ของส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น เสนอต่ อ สภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิ สภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา
๔๘ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีตาม
มาตรา ๔๙
(๔) ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของหน่ ว ยรั บ
ตรวจตามข้อเสนอของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีหรือ
รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้กระทา
ได้ เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับ จ่ ายและการใช้เงิน
อุ ด หนุ น หรื อ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ลงทุ น เป็ น ไปอย่ า ง
ถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการ
ตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด

๑๐๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
หรือกลุ่มบุคคลนั้น และแสดงความเห็นว่า มีการ
บริหารจัดการและการใช้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ทั้งนี้ ให้รัฐบาล หรือหน่วยรับตรวจที่ให้เงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินลงทุนมีหน้าที่แจ้งให้หน่วยงาน
กิจการ กองทุนไม่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวทราบว่า สานักงานมีอานาจตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินนั้น
มาตรา ๕๙ การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ราชการลับ หรือเงินที่มีลักษณะคล้ายกับเงินราชการ
ลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๖๐ ให้หน่วยรับตรวจซึ่งมีหน้าที่จัดทา
รายงานงบการเงินหรือสัญญา และมีกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนดให้ส่งต่อ
สานักงานเพื่อตรวจสอบต้องดาเนินการจัดส่งภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยเคร่งครัด
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของสานักงาน
ให้หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ต้องจัดส่งแผนพัฒนา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๐๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อสานักงาน
หรือสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแล้วแต่กรณีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ในการจัดหาพัสดุของหน่วยรับตรวจทุกกรณี ให้
หน่วยรับตรวจจัดทาสาเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
และสาเนาสัญญา ส่งให้สานักงานเพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้
ตามเงื่อนไขที่สานักงานกาหนด

มาตรา ๗๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ กรณีผล
การตรวจสอบปรากฏว่างาน โครงการ สัญญา นิติ
กรรม หรือสัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ
อนุญาต หรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หรือ
กรณีมีการอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดของรัฐ หรือมีการให้ประโยชน์ หรือ
ออกเอกสารสิทธิ หรือหนังสือสาคัญอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเงินการคลังของรัฐ หรือดาเนินการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ

มาตรา ๖๑ การตรวจสอบตามมาตรา ๕๘
หากพบว่าการดาเนินการของหน่วยรับตรวจอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินแผ่นดิน หรือทรัพย์สิน
ของรัฐ สานักงานมีอานาจแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
พิจารณาทบทวน ระงับยับยั้ง งาน แผนงาน โครงการ
สัญญา หรือดาเนินการอื่นใด รวมทั้งให้ระงับการ
จ่ายเงินของหน่วยรับตรวจไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๖๙ กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่า
งาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน รวมถึง
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้คณะกรรมการเสนอแนะให้
คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยรับตรวจดาเนินการตามที่
เห็นสมควร หรือให้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อม
ความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่ง
หรือคาพิพากษาเพื่อให้ระงับหรือยกเลิกงาน โครงการ
สัญญา หรือสัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือให้สัญญา
หรือสัมปทานตกเป็นโมฆะ หรือเพิกถอนสิทธิ หรือ
เอกสารสิทธิ หรือการให้ประโยชน์ หรือการจดทะเบียน
หรือคาสั่งทางปกครอง หรือหนังสือสาคัญอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันดังกล่าว
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งไม่
ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ
ดาเนินการไปในทางที่ทาให้รัฐเสียประโยชน์โดยไม่มี
มูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ให้ถือว่าสานักงาน
เป็นผู้เสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายสามารถ
ดาเนินการทางศาลได้เอง และให้ผู้ว่าการเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สานักงานยื่นคา
ฟ้องหรือคาร้องต่อศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดที่มี

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ครุภัณฑ์ตา่ งๆ ที่ได้รับอนุมัติ อนุญาต หรือได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หรือกรณีมีการอนุมัติ
อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดของ
รัฐ หรือมีการให้ประโยชน์ หรือออกเอกสารสิทธิ หรือ
หนังสือสาคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคคลใด
ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ หรือดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการก่อให้เกิดความ
เสียหาย หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ให้ผู้ว่าการเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
หากผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่งส่งผล
กระทบต่อความมั่งคงของเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือ
ทาให้รัฐเสียประโยชน์เกินควร หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เงินงบประมาณของแผ่นดิน อย่างมีนัยยะ
สาคัญ ให้ผู้ว่าการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อม
ความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี หรือผู้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการขอให้ศาล
มีคาสั่งหรือคาพิพากษาให้แก้ไข หรือระงับ หรือยกเลิก
งานโครงการ สัญญา หรือสัมปทาน รวมถึง
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๑๑๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เขตอานาจในการพิจารณาแล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลมี
คาพิพากษาหรือมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือ
สัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ หากอนุมัติ อนุญาต หรือ
ดาเนินงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน
หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ หรือดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือเป็นไปโดย
ทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน และผลของการ
ดาเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือทาให้รัฐเสียประโยชน์เกิน
ควร หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
งบประมาณของแผ่นดินอย่างมีนัยสาคัญ ให้ศาล
พิจารณาพิพากษา หรือมีคาสั่งให้ระงับ หรือยกเลิกงาน
โครงการ สัญญา หรือสัมปทาน หรือมีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งให้สัญญา หรือสัมปทานดังกล่าวตกเป็นโมฆะ
ทั้งหมดหรือบางส่วน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
หากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องตามวรรคสองไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่
ถูกต้องเหมาะสม หรือดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือ
ดาเนินการไปในทางที่ทาให้รัฐเสียประโยชน์โดยไม่มี
มูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ให้ถือว่าสานักงาน
เป็นผู้เสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายสามารถ
ดาเนินการทางศาลได้เอง และให้ผู้ว่าการเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้สานักงานยื่นคา
ฟ้องหรือคาร้องต่อศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดที่มี
เขตอานาจ เพื่อขอให้พิจารณาพิพากษา หรือมีคาสั่งให้
แก้ไข หรือระงับ หรือยกเลิก แล้วแต่กรณีตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกาหนด
การดาเนินการตามวรรคสามให้นาบทบัญญัติใน
มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๒) กรณีการดาเนินการตาม (๑) เป็นการให้
สิทธิ หรือประโยชน์ หรือมีคาสั่งทางปกครอง หรือออก
เอกสารสิทธิ หรือหนังสือสาคัญอื่นที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน หากการดาเนินการดังกล่าวมิได้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือ
ดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลของการดาเนินการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
อย่างร้ายแรง หรือทาให้รัฐเสียประโยชน์เกินควร หรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณของ
แผ่นดินอย่างมีนัยสาคัญ ให้ศาลพิจารณาพิพากษา
หรือมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิ หรือประโยชน์ หรือ
เอกสารสิทธิ หรือคาสั่งทางปกครอง หรือหนังสือสาคัญ
อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดังกล่าวทั้งหมดหรือ
บางส่วน
(๓) หากการดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) มิได้
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
หรือรัฐมิได้เสียประโยชน์เกินควร หรือมิได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมี
นัยสาคัญ และหากยกเลิกเพิกถอนงาน โครงการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน รวมถึงกระบวนการใน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวอาจ
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาจขอให้ศาลมี
คาสั่งให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาเพื่อประโยชน์
ของรัฐฝ่ายเดียวก็ได้ ในกรณีดังกล่าวหากคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตัดสิทธิ
หน่วยงานของรัฐที่จะเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้
เห็นเป็นใจในเรื่องดังกล่าว
หมวด ๕
การไต่สวนความผิดคดีอาญา
--------------------------------------

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๗๑ หากมิใช่กรณีมีผู้บริหารระดับสูง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับการ
ทุจริตการบริหารจัดการการเงินแผ่นดิน หรือการ
กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้ผู้ว่า

มาตรา ๗๔ การไต่สวนความผิดคดีอาญาตาม
มาตรา ๗๒ สานักงานอาจตรวจสอบสืบสวนเพื่อ
รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่า
คดีมีมูลหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้ว่าการ
กาหนด และหากการตรวจสอบสืบสวนพบว่าคดีมีมูล
และพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนความผิด
คดีอาญาต่อไปได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อผู้ว่าการ
หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อดาเนินการให้มีการไต่

ส่วนที่ ๔
การไต่สวนความผิดคดีอาญา
--------------------------------

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
การและสานักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอานาจไต่สวนความผิดคดีอาญา
ดังกล่าวได้เอง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
สวนความผิดคดีอาญาตามหมวดนี้ต่อไป
กรณีเรื่องที่ควรจาหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย หรือควร
ดาเนินการประการอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ
ต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อสั่งการตาม
ความเหมาะสมต่อไป แต่หากผลการตรวจสอบสืบสวน
พบว่าคดีไม่มีมูลก็ให้เสนอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายให้สั่งยุติเรื่อง และถึงแม้จะไม่มีมูลความผิด
คดีอาญา แต่หากผลการตรวจสอบสืบสวนมีลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามมาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา
๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๓ ก็ให้สานักงานนา
บทบัญญัติในมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลมแต่การ
ดาเนินการทางวินัยให้นารายงานการตรวจสอบของ
สานักงานมาใช้บังคับในการสอบสวนด้วย
บรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่สานักงานได้มา หรือที่เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ หรือที่ได้มีการ
ตรวจสอบสืบสวนข้อมูลเบื้องต้นตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว
ให้ถือว่าใช้ได้และสามารถนาไปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ประกอบสานวนคดีในชั้นไต่สวนความผิดคดีอาญานี้ได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๗๒ การไต่สวนความผิดคดีอาญาให้
ดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ไต่สวน
(๒) ผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
มีพฤติการณ์ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
(๓) มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทาผิด
คดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๗๑ และ
สานักงานได้ตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น
พบว่าคดีมีมูล ซึ่งการกล่าวหาอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(ข) ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(ค) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการ
กระทาผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน หรือ
อ้างพยานหลักฐาน
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งมาให้ไต่สวน
ก่อนไต่สวนความผิดคดีอาญา สานักงานอาจ
ตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ ตามวิธีการที่
ผู้ว่าการกาหนด และหากการตรวจสอบสืบสวนพบว่า

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
คดีมีมูลและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวน
ความผิดคดีอาญา ต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ
ต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อดาเนินการให้
มีการไต่สวนความผิดคดีอาญา ตามหมวดนี้ต่อไป
โดยเร็ว แต่หากเป็นเรื่องที่ควรจาหน่ายคดีออกจากสา
รบบความเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย หรือ
ควรดาเนินการประการอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อสั่งการ
ตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากผลการตรวจสอบ
สืบสวนพบว่าคดีไม่มีมูลก็ให้เสนอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่า
การมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาสั่งยุติเรื่อง และถึงแม้จะยุติเรื่องแต่หาก
ผลการตรวจสอบสืบสวนมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ ก็ให้สานักงานมี
อานาจดาเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา
๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ โดยให้นาบทบัญญัติ
ในมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่สานักงานได้มาตามวรรคหนึ่ง หรือที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ หรือที่

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ได้มีการตรวจสอบสืบสวนข้อมูลเบื้องต้นตามวรรคสอง
ไว้แล้ว ให้ถือว่าใช้ได้และสามารถนาไปใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบสานวนคดีในชั้นไต่สวน
ความผิดคดีอาญานี้ได้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้รับเรื่องที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ไว้ไต่สวน
(๑) เรื่องที่มีการกล่าวหาว่ากระทาความผิดซึ่ง
มิใช่มูลฐานความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการบริหาร
จัดการการเงินแผ่นดิน หรือการกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ
(๒) เรื่องที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วในประเด็น
เดียวกัน เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ใหม่ ซึ่งอาจทาให้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(๓) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือ
เรื่องที่ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
ในประเด็นเดียวกัน
(๔) เรื่องที่ขาดอายุความคดีอาญา

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้รับเรื่องที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ไว้ไต่สวน
(๑) เรื่องที่ผู้ว่าการได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว
ในประเด็นเดียวกัน เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจทาให้การพิจารณา
เปลี่ยนแปลงไป
(๒) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือ
เรื่องที่ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
ในประเด็นเดียวกัน
(๓) เรื่องที่ขาดอายุความคดีอาญา
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือดาเนินการไต่
สวนแล้ว

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
(๕) เรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือดาเนินการไต่
สวนโดยวิธีอื่น หรือเรื่องที่มีข้อเท็จจริงว่ามีผู้บริหาร
ระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๗๔ ในการไต่สวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิด สานักงานจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน
รูปแบบพนักงานไต่สวน หรือคณะกรรมการไต่สวนก็ได้
ขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของคดี ความเสียหาย หรือ
ตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสาคัญ ทั้งนี้จะแต่งตั้ง
บุคคลใดให้เป็นพนักงานไต่สวนคดีใด หรือ
คณะกรรมการไต่สวนคดีใด ตาแหน่งของบุคคลนั้น
จะต้องเหมาะสมกับตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา และให้
คานึงถึงความเชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหา ประกอบด้วย

มาตรา ๗๖ ในการไต่สวนและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์
ความผิด สานักงานจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน
รูปแบบพนักงานไต่สวน หรือคณะกรรมการไต่สวนก็ได้
ขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนของคดี ความเสียหาย หรือ
ตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสาคัญ ทั้งนี้จะแต่งตั้ง
บุคคลใดให้เป็นพนักงานไต่สวนคดีใด หรือ
คณะกรรมการไต่สวนคดีใด ตาแหน่งของบุคคลนั้น
จะต้องเหมาะสมกับตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา และให้
คานึงถึงความเชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหา ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๑๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบพนักงานไต่สวน ให้
สานักงานมอบหมายให้พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็น
พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสานวน และให้แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้าร่วมทาการไต่สวน ซึ่ง
อาจจะเป็นพนักงานไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือข้าราชการสานักงาน หรือข้าราชการจาก
หน่วยงานภายนอกตามมาตรา ๔๖ (๘) ก็ได้
ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบคณะกรรมการไต่สวนต้อง
มีพนักงานไต่สวนเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการไต่สวนทั้งหมด สาหรับกรรมการไต่
สวนคนอื่นอาจแต่งตั้งจากผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือ
ข้าราชการสานักงาน หรือข้าราชการจากหน่วยงาน
ภายนอกตามมาตรา ๔๖ ( ๘) ก็ได้ โดยให้สานักงาน
มอบหมายให้พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็นหัวหน้า
คณะกรรมการไต่สวนเพื่อรับผิดชอบสานวน
คุณสมบัติของพนักงานไต่สวนและผู้ช่วย
พนักงานไต่สวนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนสานักงานอาจ
แต่งตั้งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือพนักงานไต่สวนจาก

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบพนักงานไต่สวน ให้
สานักงานมอบหมายให้พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็น
พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสานวน และให้แต่งตั้ง
พนักงานเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้าร่วมทาการไต่สวน ซึ่ง
อาจจะเป็นพนักงานไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือข้าราชการสานักงาน หรือข้าราชการจาก
หน่วยงานภายนอก ก็ได้
ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบคณะกรรมการไต่สวน
ต้องมีพนักงานไต่สวนเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการไต่สวนทั้งหมด สาหรับกรรมการ
ไต่สวนคนอื่นอาจแต่งตั้งจากผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
หรือข้าราชการสานักงาน หรือข้าราชการจาก
หน่วยงานภายนอกก็ได้ โดยให้สานักงานมอบหมายให้
พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการไต่
สวนเพื่อรับผิดชอบสานวน
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนสานักงานอาจ
แต่งตั้งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือพนักงานไต่สวนจาก
หน่วยงานภายนอกอื่นเป็นพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ
สานวน หรือกรรมการไต่สวนหัวหน้าคณะก็ได้ โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หน่วยงานภายนอกอื่นเป็นพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบ
สานวน หรือกรรมการไต่สวนหัวหน้าคณะก็ได้
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือพนักงานไต่สวน หรือ
ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมทาการไต่
สวน ต้องไม่ใช่บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน
กับผู้ถูกกล่าวหา
กรณีแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการไต่สวน
การรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาหรือการถาม
ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีกรรมการไต่
สวนอย่างน้อยสองคนร่วมในการไต่สวน และในจานวน
นั้นอย่างน้อยต้องมีพนักงานไต่สวนร่วมด้วย

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
นั้น แล้วแต่กรณี
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือพนักงานไต่สวน หรือ
ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมทาการไต่
สวน ต้องไม่ใช่บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน
กับผู้ถกู กล่าวหา
กรณีแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการไต่สวน
การรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาหรือการถาม
ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีกรรมการไต่
สวนอย่างน้อยสองคนร่วมในการไต่สวน และในจานวน
นั้นอย่างน้อยต้องมีพนักงานไต่สวนร่วมด้วย
ให้ผู้ว่าการ พนักงานไต่สวน หรือคณะกรรมการ
ไต่สวน เป็นเจ้าพนักงานสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุ
มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุ
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน
หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน
หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องที่กล่าวหานั้นมาก่อน
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องที่กล่าวหานั้นมาก่อน
ทั้งนี้การมีส่วนรู้เห็นดังกล่าวมิให้หมายความรวมถึงการ
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไต่สวน
ที่ได้เคยตรวจสอบเรื่องนั้นตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติ
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาก่อน
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการไต่สวน หรือ
พนักงานไต่สวน หรือ ผู้ร่วมทาการไต่สวนตามมาตรา
๗๔
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไต่สวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูก
กล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี
ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็น
หุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทาง
ธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรค
หนึ่งเป็นกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหรือผู้
ร่วมทาการไต่สวน ให้ผู้นั้นแจ้งต่อผู้ว่าการโดยเร็ว
ระหว่างนั้นห้ามมิให้ผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการดาเนินการของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือห้ามมิให้ดาเนินการในฐานะ
พนักงานไต่สวนหรือผู้ร่วมทาการไต่สวน
ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหาคัดค้านว่ากรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
กล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี
ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็น
หุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทาง
ธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
กรณีการมีส่วนรู้เห็นเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง มิ
ให้หมายความรวมถึงการที่ได้รู้เห็นอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาก่อน
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเป็นกรรมการไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนตาม
มาตรา ๗๖
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรค
หนึ่งเป็นกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้
ร่วมทาการไต่สวนให้ผู้นั้นแจ้งต่อผู้ว่าการโดยเร็ว
ระหว่างนั้นห้ามมิให้ผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการดาเนินการของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือห้ามมิให้ดาเนินการในฐานะ
พนักงานไต่สวนหรือผู้ร่วมทาการไต่สวน
ความในวรรคสามให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถูก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน ผู้ใดมีเหตุตามวรรคสอง
ด้วยโดยอนุโลม
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และ
การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการไต่สวน หรือพนักงาน
ไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนแทน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
กล่าวหาคัดค้านว่ากรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่
สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน ผู้ใดมีเหตุตามวรรคสาม
ด้วยโดยอนุโลม
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และ
การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่
สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนแทนบุคคลตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด

มาตรา ๗๖ ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือ
พนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน มีอานาจ
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทาได้
เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ
อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทา
ความผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของผู้ถูกกล่าวหา
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ให้
คณะกรรมการ ไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนมีอานาจ
ดาเนินการ ตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา
๗๙ ได้ตามที่ผู้ว่าการมอบหมาย

มาตรา ๗๘ ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือ
พนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนมีอานาจ
รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทาได้
เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ
อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทา
ความผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์
ของผู้ถูกกล่าวหา
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ให้
คณะกรรมการ ไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนมีอานาจ
ดาเนินการ ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวน หรือ
พนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน รวมถึงวิธีการ
ไต่สวน และการรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ในระหว่างการไต่สวนความผิดคดีอาญาของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วม
ทาการไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก
ตาแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจาก
ถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงาน
ไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนมีอานาจดาเนินการไต่
สวนเพื่อจะดาเนินคดีอาญาต่อไปได้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน รวมถึง
วิธีการ ไต่สวน และการรวบรวมพยานหลักฐานให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในระหว่างการไต่สวนความผิดคดีอาญาของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วม
ทาการไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจาก
ตาแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใด ๆ นอกจาก
ถึงแก่ความตาย ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงาน
ไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนมีอานาจดาเนินการไต่
สวนข้อเท็จจริงเพื่อจะดาเนินคดีอาญาต่อไปได้

มาตรา ๗๗ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน หาก
สานักงานเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการหรือเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ สานักงานอาจ
ขอให้คณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น
เพื่อให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น ออกจากหน่วยงาน

มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน หาก
สานักงานเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่รัฐยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ สานักงานอาจขอให้
คณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มี
อานาจบรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น เพื่อให้
โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นออกจากหน่วยงานหรือส่วน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หรือส่วนงานที่รับผิดชอบ จนกว่าการไต่สวนดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ และหากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
บรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น ได้โยกย้ายเจ้าหน้าที่
รัฐผู้นั้นแล้ว ต่อมาผลการไต่สวน ข้อเท็จจริงปรากฏว่า
ไม่มีมูลความผิด ให้สานักงานเสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจบรรจุ
แต่งตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นั้น ดาเนินการสั่งให้
เจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกโยกย้าย กลับมารับราชการหรือ
ทางานในตาแหน่งเดิม
มาตรา ๗๘ ในการไต่สวนเมื่อรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้ว ให้
สานักงานมีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ และแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกาหนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนาพยานบุคคล
มาให้ถ้อยคาประกอบการชี้แจง ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
มิได้มาชี้แจงภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีข้อแก้
ตัวอันสมควรและสานักงานไม่อนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอให้สันนิษฐานว่าผู้
ถูกกล่าวหาจะหลบหนีและ ให้ถือว่ามีเหตุที่สานักงาน
จะขอให้ศาลออกหมายจับต่อไป

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
งานที่รับผิดชอบเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนก็ได้ และหาก
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่
รัฐผู้นั้น ได้โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นแล้ว ต่อมาผลการ
สอบสวน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด ให้
สานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่
รัฐผู้นั้น ดาเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกโยกย้าย
กลับมารับราชการหรือทางานในตาแหน่งเดิม
มาตรา ๘๐ ในการไต่สวน เมื่อรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้ว ให้
สานักงานมีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ และแจ้ง
ข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกาหนด
ระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนาพยานบุคคล
มาให้ถ้อยคาประกอบการชี้แจง ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา
มิได้มาชี้แจงภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีข้อแก้
ตัวอันควรและสานักงานไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลา
ตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ ให้สันนิษฐานว่าผู้ถูก
กล่าวหาจะหลบหนี และถือว่ามีเหตุที่สานักงานจะ
ขอให้ศาลออกหมายจับต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยคาของผู้
ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธินาทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูก
กล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคาของ
ตนได้ และกรณีการมาให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา ให้
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วม
ทาการไต่สวน แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนว่าผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคาหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ถูก
กล่าวหาให้ถ้อยคา ถ้อยคานั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ หากผู้ถูกกล่าวหา
เต็มใจให้ถ้อยคาอย่างใด ก็ให้จดถ้อยคานั้นไว้ ถ้าไม่เต็ม
ใจให้ถ้อยคาก็ให้บันทึกไว้
ห้ามมิให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่
สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน ทาหรือจัดให้ทาการใดๆ
ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูก
กล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เข้าให้ถ้อยคาอย่างใดๆ
ในเรื่องที่กล่าวหา
มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน ใน
กรณีมีเหตุในการออกหมายจับตามมาตรา ๗๘ วรรค
หนึ่ง ผู้ว่าการอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่ที่เกิดการกระทาผิด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยคาของผู้
ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธินาทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูก
กล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคาของ
ตนได้ และกรณีการมาให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา ให้
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วม
ทาการไต่สวน แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนว่าผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคาหรือไม่ก็ได้
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคา ถ้อยคานั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ หากผู้ถูกกล่าวหา
เต็มใจให้ถ้อยคาอย่างใด ก็ให้จดถ้อยคานั้นไว้ ถ้าไม่เต็ม
ใจให้ถ้อยคาก็ให้บันทึกไว้
ห้ามมิให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่
สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน ทาหรือจัดให้ทาการใดๆ
ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูก
กล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เข้าให้ถ้อยคาอย่างใดๆ
ในเรื่องที่กล่าวหา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ดังกล่าวยื่น คาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อให้ออก
หมายจับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่จับกุม
บุคคลดังกล่าว ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับต่อ
ผู้ว่าการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง ทั้งนี้กรณีที่ไม่มีความ
จาเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ ผู้ว่าการอาจยื่น
คาร้องต่อศาลที่ออกหมายจับให้ออกหมายปล่อย หาก
มิใช่กรณีที่ศาลออกหมายจับ ผู้ว่าการอาจปล่อยตัวผู้ถูก
กล่าวหาไปโดยมีประกัน หรือไม่มีประกันก็ได้
กรณีมีความจาเป็นต้องควบคุมตัว ให้ผู้ว่าการ
ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ออกหมายขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๐ เมื่อคณะกรรมการไต่สวนหรือ
พนักงานไต่สวน เห็นว่าการไต่สวนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้จัดทาสานวนการไต่สวนพร้อมความเห็น เสนอต่อ
ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
สานวนการไต่สวน ประกอบด้วยสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและตาแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๘๑ เมื่อคณะกรรมการไต่สวน หรือ
พนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนเห็นว่าการไต่
สวนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้จัดทาสานวนการไต่สวน
พร้อมความเห็น เสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สานวนการไต่สวน ประกอบด้วยสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและตาแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหา คาแก้ข้อกล่าวหา สรุป
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการ
ไต่สวนความผิดคดีอาญา
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
มาตรา ๘๑ หากผลการไต่สวนพบว่ามีมูล
ความผิดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ ไม่ว่าจะมีมูลความผิดทาง
อาญาหรือไม่ เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายให้
ความเห็นชอบให้สานักงานดาเนินการตามมาตรา ๒๒
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐
โดยให้นาบทบัญญัติในมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่ต้องดาเนินการทางวินัย
ข้าราชการ หรือกรณีที่ต้องดาเนินการทางละเมิดกับผู้
ถูกกล่าวหา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหา
ดาเนินการทางวินัยหรือทางละเมิดโดยไม่ต้องตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีก และให้ถือสานวน

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหา คาแก้ข้อกล่าวหา สรุป
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการ
ไต่สวนความผิดคดีอาญา
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
การไต่สวนของสานักงานเป็นสานวนหลักในการ
สอบสวนทางวินัยหรือทางละเมิด

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน มีความเห็นควรยุติเรื่อง และผู้ว่า
การหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการ
เห็นชอบว่าคดีไม่มีมูลความผิดก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หาก
เห็นว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๘๓ ต่อไป
กรณีที่คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่
สวน มีความเห็นว่าคดีมีมูลความผิดคดีอาญาฐานใด
ฐานหนึ่งหรือหลายฐาน เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายและคณะกรรมการเห็นชอบว่าคดีมีมูล
ความผิด ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๓ ต่อไป แต่หาก
เห็นว่าคดีไม่มีมูลความผิด ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผู้ว่าการ
หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นว่า
พยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอในประเด็นสาคัญที่
จะพิจารณาวินิจฉัยได้ อาจกาหนดประเด็นให้ไต่สวน
เพิ่มเติมและเมื่อได้ไต่สวนเพิ่มเติมแล้วหากเห็นว่าคดีไม่
มีมูลความผิด ก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่า

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวน มีความเห็นควรยุติเรื่อง เมื่อผู้ว่า
การหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเห็นด้วยว่าคดีไม่มีมูล
ความผิดก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าพยานหลักฐาน
ชัดเจนเพียงพอแล้วให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๔ ต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่
สวน มีความเห็นว่าคดีมีมูลความผิดคดีอาญาฐานใด
ฐานหนึ่งหรือหลายฐาน เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายเห็นด้วยว่าคดีมีมูลความผิด ให้ดาเนินการ
ตามมาตรา ๘๔ ต่อไป แต่หากเห็นว่าคดีไม่มีมูล
ความผิดก็ให้สั่งยุติเรื่อง
ในกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากผู้ว่า
การหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเห็นว่าพยานหลักฐานยัง
ไม่ชัดเจนเพียงพอในประเด็นสาคัญที่จะพิจารณา
วินิจฉัยได้ อาจกาหนดประเด็นให้คณะกรรมการไต่สวน
หรือพนักงานไต่สวนไต่สวนเพิ่มเติม และเมื่อไต่สวน
เพิ่มเติมเสร็จแล้ว หากเห็นว่าคดีไม่มีมูลความผิดก็ให้สั่ง
ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๒๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
พยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้ว ก็ให้ดาเนินการตาม
มาตรา ๘๓ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและ
คณะกรรมการเห็นว่าคดีมีมูลความผิดทางอาญาและมี
ผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวการ
ตัวการร่วม ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมถึงผู้เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และผู้ให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือมีข้อหาที่เกี่ยวข้องหลายข้อหาก็ดี ให้
ดาเนินการทางอาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องทุกคน
หรือทุกข้อหารวมไปในคดีเดียวกันก็ได้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
แล้วก็ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๔ ต่อไป
ในกรณีทผี่ ู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเห็น
ว่าคดีมีมูลความผิดทางอาญาและมีผู้ถูกกล่าวหา
เกี่ยวข้องหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวการ ตัวการร่วม ผู้ใช้
ผู้สนับสนุน รวมถึงผู้เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด และผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ถูกกล่าวหา หรือมี
ข้อหาที่เกี่ยวข้องหลายข้อหาก็ดี ให้ดาเนินการทาง
อาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องทุกคน หรือทุกข้อหา
รวมไปในคดีเดียวกันก็ได้

มาตรา ๘๓ กรณีผลการไต่สวนมิได้มีผู้บริหาร
ระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายและคณะกรรมการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหา
กระทาความผิดอาญาข้อหาใดข้อหาหนึ่งหรือหลาย
ข้อหา ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายส่งสานวน
การไต่สวน และรายงานผลการพิจารณาลงลายมือชื่อ
ของผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย โดยสรุป

มาตรา ๘๓ กรณีผลการไต่สวนเห็นว่าผู้ถูก
กล่าวหากระทาความผิดอาญาข้อหาใดข้อหาหนึ่งหรือ
หลายข้อหา ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายส่ง
สานวนการไต่สวน และรายงานผลการพิจารณาลง
ลายมือชื่อของผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย โดย
สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน เหตุผลในการ
พิจารณาวินิจฉัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความผิด และเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นไปยัง
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาดาเนินคดีอาญาในข้อหานั้นๆ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน เหตุผลในการพิจารณา
วินิจฉัย และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิด และ
เอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด
เพื่อดาเนินคดีอาญาในข้อหานั้นๆ ต่อศาลที่มีเขต
อานาจพิจารณาพิพากษา โดยให้ถือว่าสานวนการไต่
สวนของสานักงานเป็นสานวนการไต่สวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลอาจประทับ
ฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
ในกรณีที่ผลการไต่สวนพบว่ามีผู้บริหารระดับสูง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุน หรือในกรณีมีกฎหมายกาหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่ไต่สวนความผิดในเรื่องนั้น ให้ผู้ว่าการ
แจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในสานวนการไต่สวน
ที่ผู้ว่าการจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ต่อศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษา โดยให้ถือว่า
สานวนการ ไต่สวนของสานักงานเป็นสานวนการไต่
สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูล
ฟ้อง
ในกรณีที่ผลการไต่สวนพบว่ามีผู้บริหารระดับสูง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุน หรือในกรณีมีกฎหมายกาหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติมีหน้าที่ไต่สวนความผิดในเรื่องนั้น ให้ผู้ว่าการ
หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายแจ้งคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดาเนินการตาม
หน้าที่และอานาจต่อไป ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารและ
หลักฐานในสานวนการไต่สวนที่ผู้ว่าการจัดทาขึ้นเป็น
ส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๘๔ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนการ
ไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นจากผู้ว่า
การตามมาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แล้วเห็นว่าสานวนการ
ไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นที่ผู้ว่า
การส่งให้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะดาเนินคดีได้ ให้
อัยการสูงสุดแจ้งให้ผู้ว่าการทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราว
เดียวกัน ในกรณีนี้ให้ผู้ว่าการและอัยการสูงสุดตั้ง
คณะทางานขึ้นโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจานวนฝ่าย
ละเท่ากันเพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้
สมบูรณ์แล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ใน
กรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการ
ดาเนินการฟ้องคดีได้ หรืออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่ง
ไม่ฟ้องคดี ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการยื่นฟ้องคดีหรือจะแต่งตั้งทนายความ
ฟ้องคดีแทนต่อศาลก็ได้
ในกรณีที่สานักงานยื่นฟ้องคดีอาญาเอง ในการ
ฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาล
ในเรื่องนั้น ๆ โดยให้ถือว่าสานักงานหรือบุคคลที่
สานักงานแต่งตั้งให้ฟ้องคดีแทนเป็นผู้มีอานาจฟ้องคดี
และให้มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๘๔ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนการ
ไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นจาก
ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายตามมาตรา ๘๓ แล้ว
เห็นว่าสานวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้ง
ความเห็นที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายส่งให้ยัง
ไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุด
แจ้งให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายทราบเพื่อ
ดาเนินการต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้
ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่
ผู้ว่าการมอบหมายและอัยการสูงสุดตั้งคณะทางานขึ้น
โดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อ
ดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้
อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทางาน
ดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการฟ้องคดี
ได้ หรืออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดี ให้ผู้ว่า
การหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเสนอสานวนการไต่สวน
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาว่าจะฟ้องคดีเองหรือไม่
หากคณะกรรมการมีมติให้ฟ้องคดีเองก็ให้ผู้ว่าการหรือ
บุคคลที่ผู้ว่าการแต่งตั้งยื่นฟ้องคดีหรือจะแต่งตั้ง
ทนายความฟ้องคดีแทนต่อศาลที่มีเขตอานาจก็ได้
ในกรณีที่ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการแต่งตั้งยื่น

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ฟ้องคดีอาญาเอง ในการฟ้องคดีอาญาให้เป็นไปตาม
การแต่งตั้งทนายความให้เป็นไปตามระเบียบที่ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลในเรื่องนั้นๆ โดยให้ถือ
คณะกรรมการประกาศกาหนด
ว่า ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการแต่งตั้งให้ฟ้องคดีแทน
เป็นผู้มีอานาจฟ้องคดีและให้มีอานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาหรือกฎหมายวิธีพิจารณาคดีใน
ศาลนั้น
การแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องคดีอาญาให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๘๕ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญา หากเป็น
มาตรา ๘๕ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญา ผู้ถูก
กรณีอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งผู้ถูก กล่าวหาตามมาตรา ๘๓ ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
กล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย มอบหมาย ดาเนินการดังนี้
ตามวันและเวลาที่กาหนด แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าการ
(๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรายงานตัว
หรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย ฟ้องคดีอาญาเอง ให้ ต่อบุคคลที่ผู้ว่าการ หรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย
ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีหนังสือแจ้งผู้ ตามวันเวลาที่กาหนด
ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ
(๒) ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตาม
มอบหมายตามวันและเวลาที่กาหนด
กาหนด เมื่อมีพฤติการณ์ในการขอให้ศาลที่มีเขต
หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามวันและ
อานาจออกหมายจับหรือมีเหตุที่จะออกหมายจับ
เวลากาหนด ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย เพื่อให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดาเนินคดี ก็ให้ดาเนินการ
แล้วแต่กรณีแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลที่มีเขตอานาจออก
ตารวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสูงสุด หมายจับและจับผู้ถูกกล่าวหามาดาเนินคดีต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
หรือผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่
กรณี ดาเนินคดีต่อไป
การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือการปล่อย
ชั่วคราว ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย
หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอานาจพิจารณา
ทั้งนี้ ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามา
ใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘๖ ในการดาเนินคดีอาญาตามหมวดนี้
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนินคดี มิให้
นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของอายุความ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
การจับ ให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
ดาเนินการจับ หรือร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจดาเนินการจับ เพื่อส่งให้อัยการสูงสุดหรือผู้ว่า
การฟ้องคดี
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีหน้าที่
ดาเนินการจัดการตามหมายจับ และให้ความช่วยเหลือ
ในการปฏิบัติงานของผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมาย
ในกรณีที่ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาตามหมายจับให้
รีบส่งตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อฟ้องต่อศาลที่มีเขตอานาจ
โดยเร็ว ในกรณีที่ไม่อาจส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลที่มี
เขตอานาจได้ทันก็ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ
มีอานาจควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้เท่าที่จาเป็นโดย
ให้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาไปยังสถานีตารวจเพื่อรอส่งตัวผู้
ถูกกล่าวหาในการฟ้องคดีต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๘๖ เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมาย ดาเนินการตามมาตรา ๘๒ มาตรา ๘๓
และมาตรา ๘๔ เสร็จแล้ว ให้สานักงานรายงานผลการ
ดาเนินการให้คณะกรรมการทราบทุกสามเดือน

หมวด ๖
การดาเนินการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอา
ไปหรือได้ไปโดยมิชอบ
--------------------------------------

ส่วนที่ ๕
การดาเนินการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอา
ไปโดยมิชอบ
--------------------------------

มาตรา ๘๗ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
บริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย เมื่อมีการเอาไปหรือได้ไปซึ่ง
ทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมิชอบ ให้หน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าว มีหน้าที่และอานาจในการติดตามทรัพย์สิน
ของรัฐกลับคืนจากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบ แต่
หากไม่มีหน่วยงานของรัฐใด มีหน้าที่หรืออานาจในการ

มาตรา ๘๗ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่
บริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินของรัฐตามที่กาหนดไว้
ในกฎหมาย เมื่อมีการเอาไปซึ่งทรัพย์สินของรัฐโดยมิ
ชอบ ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวมีหน้าที่และอานาจใน
การติดตามทรัพย์สินของรัฐกลับคืนจากการเอาไปโดยมิ
ชอบ แต่หากไม่มีหน่วยงานของรัฐใดมีหน้าที่หรือ
อานาจในการติดตามทรัพย์สิน หรือมีแต่ไม่ดาเนินการ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ติดตามทรัพย์สิน หรือมีแต่ไม่ดาเนินการ หรือ
หรือดาเนินการแต่เป็นไปโดยไม่ชอบ หรือไม่ถูกต้อง
ดาเนินการแต่เป็นไปโดยมิชอบ หรือไม่ถูกต้อง
เหมาะสม หรือล่าช้าเกินสมควร ให้สานักงานมีหน้าที่
เหมาะสม หรือล่าช้าเกินสมควร ให้หน้าที่และอานาจ และอานาจดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ตกเป็นของสานักงานเป็นผู้ดาเนินการ
มาตรา ๘๘ การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน ให้
สานักงานดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุให้ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน จากการเอา
ไป หรือได้ไปโดยมิชอบ
(๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ
หรือผลการไต่สวน คดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ น่าเชื่อว่ามีการเอาไป หรือได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ และมีเหตุให้สานักงานมี
อานาจดาเนินการตามมาตรา ๘๗
กระบวนการตรวจสอบไต่สวนในการติดตาม
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
ในการตรวจสอบไต่สวน ให้พยานหลักฐานหรือ
บรรดาสิ่งของหรือบันทึก รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่ได้มาจากการตรวจเงินแผ่นดิน หรือได้มาจากการ

มาตรา ๘๘ การไต่สวนเพื่อติดตามทรัพย์สิน
ของรัฐคืนให้สานักงานดาเนินการได้ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุให้ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไป
โดยมิชอบ
(๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ
หรือผลการไต่สวนคดีอาญาตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ น่าเชื่อว่ามีการเอาไปซึ่ง
ทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ และผู้ว่าการสั่งให้สานักงาน
ดาเนินการตามมาตรา ๘๗
กระบวนการตรวจสอบ ไต่สวน ในการติดตาม
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
ในการตรวจสอบ ไต่สวน ให้พยานหลักฐาน
หรือบรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่ได้มาจากการตรวจเงินแผ่นดินหรือได้มาจาก

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
รวบรวมพยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าใช้ได้ และสามารถนาไปใช้เป็น
พยานหลักฐานประกอบสานวนคดีในชั้นไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
การรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าใช้ได้และสามารถ
นาไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสานวนคดีในชั้นไต่
สวนข้อเท็จจริงได้
มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย กรณีที่
คณะกรรมการหรือผู้ว่าการต้องดาเนินคดีในศาลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือมีกฎหมาย
อื่นบัญญัติไว้ คณะกรรมการหรือผู้ว่าการอาจจ้าง
ทนายความหรือแต่งตั้งผู้ว่าคดีของสานักงานเพื่อ
ดาเนินคดีในศาลแทนก็ได้
การดาเนินคดีในชั้นศาล ให้ผู้ว่าคดีที่
คณะกรรมการหรือผู้ว่าการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง มี
อานาจว่าต่างหรือแก้ต่าง รวมถึงดาเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีใดๆในศาลเช่นเดียวกับอานาจของ
พนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ
การว่าความในชั้นศาลให้ผู้ว่าคดีที่ได้รับแต่งตั้งมี
สิทธิสวมเสื้อครุยนั้นด้วย
นอกจากอานาจว่าความแล้วให้ผู้ว่าคดีมีอานาจ
เรียกพยาน หรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคาหรือ
ซักถามก็ได้ และมีอานาจเป็นโจทก์ในการดาเนินคดี

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๗
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
หรือลงนามในคาฟ้องหรือคาคู่ความ และให้มีอานาจ
ดาเนินคดีในชั้นศาลยุติธรรม หรือศาลปกครองด้วย
มาตรา ๙๐ ให้สานักงานแต่งตั้งข้าราชการ
สานักงานระดับชานาญการที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติ
บัณฑิต หรือปริญญาโททางนิติศาสตร์ เป็นผู้ว่าคดีเพื่อ
ดาเนินคดีในชั้นศาล
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีในชั้นศาล ให้
สานักงานจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการว่าความให้กับ
ผู้ว่าคดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่น หรือข้าราชการ
สานักงานที่มีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือ
ปริญญาโททางนิติศาสตร์ตามความเหมาะสม
มาตรา ๙๑ การดาเนินกระบวนการพิจารณา
คดีในศาลใด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
คดีในศาลนั้นๆ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๙๒ ในกรณีที่ต้องดาเนินคดีในศาลตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตาม
กฎหมายอื่น หากจะต้องถอนฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขต
อานาจ หรือจะต้องอุทธรณ์คดีต่อศาลสูง หรือ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๓๘
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
ดาเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ถ้ามิใช่กรณีที่
คณะกรรมการมีอานาจฟ้องคดีได้เอง การดาเนินการ
ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก่อนจึง
จะดาเนินการได้

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
--------------------------------------

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
--------------------------------------

หมวด ๔
บทกาหนดโทษ
--------------------------------------

มาตรา ๘๙ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเปิดเผย
ข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่า
การ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อศาล พนักงานอัยการ
หรือหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามผลการตรวจสอบ
ของสานักงาน หรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือ
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือเป็นการ
กระทาตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่การ
ตรวจสอบหรือไต่สวน หรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการ
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุก

มาตรา ๑๐๕ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือผู้ว่าการ เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยต่อศาล อัยการ หรือหน่วยงานที่ต้อง
ดาเนินการตามผลการตรวจสอบของสานักงาน คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลังตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือเป็นการกระทาตามหน้าที่ราชการ
หรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่สวน หรือ
เพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง
หรื อ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ นี้ โดยมิ ได้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ ว่าการ และมิใช่
เป็นการกระทาตามหน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่
การตรวจสอบหรื อ ไต่ ส วน หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่
ราชการหรือเพิ่มประโยชน์ส าธารณะ ต้องระวางโทษ
จาคุ กไม่เกิ นหกเดือ น หรือปรับ ไม่ เกิ นหนึ่ งหมื่น บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๓๙
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
จาทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใด
ละเลยไม่ดาเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๗๗ ให้ถือว่าผู้นั้น
กระทาผิดวินัย
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจ
ดาเนินการทางวินัยของผู้นั้นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยใช้บังคับกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๑๐๔ ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือ
มาตรา ๖๓ ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใด ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใด
ละเลยไม่ดาเนินการหรือฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ ละเลยไม่ดาเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือ
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ และ มาตรา ๔๖ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
มาตรา ๖๙ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจ
ดาเนินการทางวินัยของผู้นั้นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการทางวินัย ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยใช้บังคับกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ส่ง
เรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอน
เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

มาตรา ๙๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
มาตรา ๑๐๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง คณะกรรมการตามมาตรา ๑๙ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือ
หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือพนักงาน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๓
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษ

๑๔๐
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ปรับ
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน
บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการ
หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทา
ให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญ
หายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๑๐๖ ผู้ใดครอบครองหรือรักษา
ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่
ผู้ว่าการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ยึด อายัด หรือเรียกให้
ส่ง ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทา
ให้สูญหาย หรือทาให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
มาตรา ๑๐๘ กรณีดาเนินการทางวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
คู่กรณี หรือบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของกรรมการ
วินัยการเงินการคลัง หรือพนักงานคดีวินัยตามมาตรา
๒๗. ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙ กรณีหน่วยรับตรวจไม่ดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามมาตรา ๔๖(๘) ให้ถือ
ว่าผู้รับตรวจกระทาความผิดวินัย

มาตรา ๖๕ ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน
บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการ
หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทา
ให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้สูญ
หายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
ห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๑๔๑
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
กรณีหน่วยรับตรวจรายงานผลการตรวจสอบต่อ
สานักงานตามวรรคหนึ่งเป็นเท็จ ผู้รับตรวจและ
เจ้าหน้าที่ผู้กระทาการดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

บทเฉพาะกาล
--------------------------------------

บทเฉพาะกาล
--------------------------------------

บทเฉพาะกาล
--------------------------------------

มาตรา ๙๓ บรรดาเรื่องที่ได้กระทามาก่อนหรือ
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการ
คลัง หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ สานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และให้ดาเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๑๑๒ บรรดาเรื่องที่ดาเนินการ
ตรวจสอบตามอานาจของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือเรื่องความผิดวินัยทางงบประมาณและ
การคลังที่อยู่ในระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณา
หรือการดาเนินการใดตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ และอยู่ระหว่างการดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ดาเนินการต่อไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือตามที่
คณะกรรมการ หรือผู้ว่าการกาหนดตามแต่กรณี

มาตรา ๖๙ การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินได้กระทามาก่อนและหรืออยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือ
ว่าเป็นการดาเนินการของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดาเนินการตรวจสอบต่อไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

๑๔๒
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
มาตรา ๙๔ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้
มีการแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.
มาตรา ๑๑๓ ให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การแบ่งส่วนราชการของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้
มีการแบ่งส่วนราชการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๙๕ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะ
ได้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของ

มาตรา ๑๑๔ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ ผู้ว่าการ ซึ่งใช้
บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
คาสั่งของคณะกรรมการ ผู้ว่าการ คณะกรรมการวินัย
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
มาตรา ๗๐ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ใช้
บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแบ่งส่วนราชการ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๗๑ ให้บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือของ
ผู้อานวยการสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่
ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจ

๑๔๓
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ออกใช้บังคับ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ

มาตรา ๙๖ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ถือว่าบท
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน

มาตรา ๑๑๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๒ ไปเป็นของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม

มาตรา ๗๓ ให้ โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน
สิทธิ หนี้สิ น ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของสานักงาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ

๑๔๔
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
เสนอโดย คตง.
เสนอโดย สตง.
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
รัฐธรรมนูญนี้
ให้ขา้ ราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง
ให้ขา้ ราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง
ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่ง
ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น ดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่น
รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งไม่ต่ากว่าเดิม
รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งไม่ต่ากว่าเดิม
รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งไม่ต่ากว่าเดิม
มาตรา ๙๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ
และผู้ว่าการ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช .... ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป และเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ใช้บังคับแล้วให้ยังคงดารงตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะครบวาระสามปี ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ ซึง่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีผลใช้บังคับโดยชอบต่อไป
ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่า
การ ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้ว่าการ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธาน

มาตรา ๑๑๐ มิให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ห้ามดารงตาแหน่งเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับผู้เคย
เป็นกรรมการ หรือผู้ว่าการซึ่งได้รับการสรรหาตาม
ประกาศ ฉบับที่ ๗๑ กับการสรรหาคณะกรรมการ
หรือผู้ว่าการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
แต่หากผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ หรือผู้ว่าการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ เคยได้รับ
การสรรหาให้เป็นเป็นกรรมการ หรือผู้ว่าการตาม
ประกาศ ฉบับที่ ๗๑ มาแล้ว ให้กรรมการหรือผู้ว่าการ
ผู้นั้นมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงสามปี

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการ
ในระหว่ า งที่ ยั งไม่ มี ป ระธานศาลปกครองสู ง สุ ด ให้
คณะกรรมการสรรหากรรมการตามมาตรา ๘ (๑) มี
จานวนสิบสี่คน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ประธานศาลฎีกา อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐที่เป็นนิติบุคคลทุกแห่งซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน
แ ล ะ ผู้ แ ท น พ ร ร ค ก า ร เมื อ ง ที่ มี ส ม า ชิ ก เป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวนตามหรือใกล้เคียงกับ
อัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรค
การเมื อ งหรื อ กลุ่ ม พรรคการเมื อ งที่ มี อ ยู่ ใ นสภา
ผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ ง เลื อ กกั น เองให้ เหลื อ ห้ า คน เป็ น
กรรมการสรรหา
มาตรา ๖๘ ให้กรรมการซึ่งวุฒิสภาตามมาตรา
๓๑๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มีมติเลือก มีระยะเวลาการดารงตาแหน่งเพียงสามปี

๑๔๕
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
กรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
การสรรหากรรมการ หรือผู้ว่าการในโอกาสแรก
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารงตาแหน่งเกินหนึ่งวาระ
มาใช้บังคับกับผู้เป็นหรือเคยเป็น ประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้ว่าการ ที่ได้รับการสรรหาตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ แต่
หากผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นผู้เคยได้รับ
การสรรหาให้เป็นกรรมการตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ ให้กรรมการผู้
นั้นมีวาระการดารงตาแหน่งเพียงสามปี นับแต่วันที่มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่หากผู้ได้รับการ
สรรหาให้เป็นผู้ว่าการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เป็นผู้เคยได้รับการสรรหาให้เป็นผู้ว่าการ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

๑๔๖
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย คตง.
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/
๒๕๕๗ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเพียงสองปี นับแต่
วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....
เสนอโดย สตง.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542

มาตรา ๑๑๑ ให้ดาเนินการสรรหาและเลือก
มาตรา ๖๖ ให้ ดาเนิ นการสรรหาและเลื อก
กรรมการตามมาตรา ๘ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน กรรมการตามมาตรา ๘ ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
นับแต่วันที่พ ระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ นี้ใช้
บังคับ และให้นามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับการสรรหา บังคับ
ผู้ว่าการโดยอนุโลม
กาหนดวันดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึง
วันในสมัยประชุมของรัฐสภา
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
................................................

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
................................................

