ร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ....

.........................................
.........................................
.........................................
..............................................................................................................................................................................
........
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
"ประธานกรรมการ" หมายความว่า ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
"ผู้ว่าการ" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

"สานักงาน" หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) ทุนหมุนเวียน
(๖) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๗) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๖)
(๘) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกาหนดให้สานักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบหรือร้องขอให้สานักงานเป็นผู้ตรวจสอบ
"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตาบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
"ทุนหมุนเวียน" หมายความว่า กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุน
หมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพื่อกิจการที่อนุญาตให้นารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง และตั้งขึ้นตาม
กฎหมายเฉพาะเท่านั้น
"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
“การตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า บรรดากระบวนการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน วินิจฉัยและ
ติดตามทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้กระทาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนี้
"ตรวจสอบ" หมายความว่า การตรวจบัญชี ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา
และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วยรับตรวจที่ได้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน
สิทธิ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอานาจหรือ สิทธิในการใช้จ่าย
หรือใช้ประโยชน์หรือดูแลรักษา ทั้งนี้ เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติราชการ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินการ
คลังของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจาเป็นแก่การ
ตรวจสอบดังกล่าวด้วย
๒

"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
กรรมการ อนุกรรมการ บุคคล คณะบุคคล หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นของหน่วยรับตรวจ และให้หมายความ
รวมถึงบุคคล หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจทางปกครองของรัฐในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการ
อื่นของรัฐ ไม่ว่าเป็นประจาหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่
"เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ" หมายความว่า ข้าราชการสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๖(๗) เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
พนักงานติดตามทรัพย์สิน หรือพนักงานอื่นใดที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
"พนักงานไต่สวน" หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่มีพื้นความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา หรือ ปริญญาโท
ทางกฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นใด ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร การไต่สวนของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมาแล้ว และให้หมายความรวมถึง เจ้าพนักงานสอบสวน หรือพนักงานไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอกอื่น เพื่อทาหน้าที่รวบรวม
พยานหลักฐานและจัดทาสานวนคดีอาญา
"ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน" หมายความว่า ข้าราชการสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน แต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่มีพื้นความรู้ทางกฎหมายเพื่อช่วยพนักงานไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานหรือ
จัดทาสานวนคดี
"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้ดารง
ตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
และให้มีอานาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้

๓

หมวด 1
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------ส่วนที่ 1
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการ
-------------------------------------มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกชื่อย่อว่า “คตง.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา
มาตรา 7 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปี
(3) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
(5) มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย
การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
โดยบุคคลตาม (6) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเทียบเท่า
(ข) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าศาสตราจารย์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและยังมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์
(ค) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือวิชาชีพบัญชี และดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารในหน่วยงานของรัฐ
๔

(ง) ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการ หรือตาแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่นของธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยต้องดารงตาแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี
มาตรา 8 ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดารงตาแหนงในองค์กรอิสระใด
(2) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการ
คัดเลือกหรือสรรหา
(3) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคัดเลือกหรือสรรหา
(4) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(5) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(6) ติดยาเสพติดให้โทษ
(7) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(8) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
(9) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง
(10) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(11) เคยต้องคาพิพากษาให้จาคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล
(12) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(13) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระทาการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
(14) เคยต้องคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ารวย
ผิดปกติ หรือเคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุกเพราะกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต
(15) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระทาความผิดกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของ
๕

รัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นาเข้า ส่งออก
หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสานัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
(16) เคยต้องคาพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการกระทาอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
(17) เคยพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(18) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(19) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
มาตรา 9 การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจานวนเก้าคน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธาน
กรรมการ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้ง องค์กรละหนึ่งคนเป็นกรรมการ ทาหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุทาให้ต้องมีการเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาในตาแหน่งใดหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ถ้ากรรมการสรรหาที่มีอยู่นั้นมีจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการ ประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่
ให้สานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ได้รับการคัดเลือกหรือได้รับการสรรหา ให้เป็น
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา
กรรมการให้เป็นที่สุด
ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาปรึกษาหารือเพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลซึ่งมีความรับผิดชอบสูง
มีความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการ
ประกาศรับสมัครแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาดาเนินการสรรหาจากบุคคลที่มีความเหมาะสมทั่วไปได้ด้วย
แต่ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้น
(2) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อ
ประธานวุฒิสภา
๖

มติในการคัดเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(3) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพื่อมีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตาม (๒)
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ
การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกรณีที่วุฒิสภาไม่เห็นชอบผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเริ่ม
กระบวนการสรรหาใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุให้ต้องดาเนินการดังกล่าว
ก่อนประธานวุฒิสภานารายชื่อกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามความใน
วรรคก่อน ให้ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตาม (3) ประชุมและคัดเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ แล้วแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบ
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ
มาตรา 10 ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(๓) ไม่ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดาเนินธุรกิจโดยมุ่งหากาไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(4) ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(5) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ประธานวุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (4)
หรือแสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (5) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นกรรมการ และให้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่
แทน
๗

มาตรา 11 ในการพิจาณาให้ความเห็นชอบมาตรา 9 ถ้ามีผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจานวนไม่
น้อยกว่าห้าคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธาน
วุฒิสภาทราบโดยไม่ต้องรอให้มีผู้ได้รับความเห็นชอบครบเจ็ดคน เพื่อให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคม
ทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป และเมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ตามหน้าทีแ่ ละอานาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยในระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
มีอยู่
มาตรา 12 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่และใช้อานาจของตนอย่างอิสระ เป็นกลาง โดยสุจริต
เที่ยงธรรม กล้าหาญ ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจและให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละเจ็ดปี
นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดารงตาแหน่งได้เพียงวาระเดียว
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่
เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ให้ดาเนินการ
สรรหาและคัดเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร
มาตรา 13 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 12 กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๘
(๕) กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐
(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑5
(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตาแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งลาออกจากตาแหน่ง ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินด้วย

๘

มาตรา ๑4 เมื่อกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๑3 ให้เริ่มดาเนินการตามมาตรา 9 ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งในระหว่างที่อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ให้ดาเนินการตาม
มาตรา 9 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เปิดสมัยประชุมของรัฐสภา
กรณีมีปัญหาว่ากรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดพ้นจากตาแหน่งหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่และอานาจของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้วินิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองประทับรับฟ้องกรณีถูกกล่าวหาที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือกรณีอื่น และมีกรรมการ
เหลืออยู่ไม่ถึงสี่คน ให้ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการทาหน้าที่เป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจ็ดคน โดยให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งทาหน้าที่ในฐานะกรรมการได้ จนกว่ากรรมการที่ตนทาหน้าที่แทนจะปฏิบัติหน้าที่ได้หรือจนกว่า
จะมีการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งแทน
มาตรา 15 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิ
ร้องขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้น มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง
มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา
มาตรา 16 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ในการวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าประชุม
การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่กาหนดไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

๙

มาตรา 17 เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและ
กรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ส่วนที่ 2
หน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
-------------------------------------มาตรา 18 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจดังต่อไปนี้
(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินเสนอรัฐสภาเพื่อทราบ ก่อนมอบสานักงานถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจเงินแผ่นดินที่สานักงานจัดทาตามนโยบายเสนอ
(2) กาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินให้สานักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งติดตาม
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวการณ์
(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
(4) กากับให้การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม (1) (2) และ (3) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ไต่สวนความผิดคดีอาญา ตามมาตรา ๗๒ (๑)
(๖) พิจารณาวินิจฉัยรายงานผลการตรวจสอบเงินแผ่นดินตาม หมวด ๑ ส่วน ๓ และ หมวด ๔ การ
ไต่สวนความผิดคดีอาญาตามหมวด ๕ และการตรวจสอบและไต่สวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการ
เอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบตามหมวด ๖ ที่ผู้ว่าการเสนอ
(๗) ให้คาปรึกษาและเสนอแนะประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีต่อรัฐสภา
(๘) ให้คาแนะนาและเสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินของรัฐ เมื่อได้รับการร้องขอ
หรือเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร
(๙) ออกระเบียบหรือประกาศกาหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุม
ตรวจสอบการบริหารงบประมาณในเรื่องต่างๆ สาหรับหน่วยรับตรวจ
(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วย
รับตรวจนาไปใช้สาหรับการบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๑๐

(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคุมความเสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลาย
หน่วยปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ
(ค) มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทาและแบบการรายงานที่จาเป็นสาหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่
หน่วยรับตรวจต้องจัดส่งให้แก่สานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจา
(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร
(๑๐) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทั้งการให้คาแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
(๑๑) สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(๑๒) กากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าการให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ มาตรฐาน
กฎ ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่กาหนดไว้
(๑๓) สรรหาและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต่อวุฒิสภา
(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือคณะกรรมการอื่น อนุกรรมการ หรือ
คณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑๕) ดาเนินการอื่นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้บัญญัติและตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติ
ให้เป็นหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มาตรา 19 นอกจากหน้าที่และอานาจตามมาตรา 18 ให้คณะกรรมการมีอานาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารและจัดการสานักงานดังต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายและเป้าหมายการปฏิบัติงาน เพื่อสานักงานและผู้ว่าการถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
(2) ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการดาเนินการอื่นๆ ของสานักงาน เว้นแต่เรื่องการกาหนดตาแหน่ง
และการให้รับเงินเดือนของข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้
บังคับโดยอนุโลม และเรื่องอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้รับเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการตรวจเงินแผ่นดิน ให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนการจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(3) ควบคุมและกากับการปฏิบัติหน้าที่ของสานักงาน และผู้ว่าการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
เป้าหมาย ตลอดจนระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กาหนดโดยเคร่งครัด
(4) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ตาม (2) ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาวการณ์
๑๑

(5) จัดให้มีระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการเกี่ยวกับการบริหารสานักงาน
รวมทั้งทาการประเมินการปฏิบัติหน้าที่นี้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
(6) ให้คาปรึกษา แนะนา หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติหน้าที่ให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีและประการอื่นตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินการ แก้ไข หรือปฏิบัติตามคาแนะนา
(7) ออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของ
สานักงาน
(๘) ออกระเบียบอื่นที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน
(๙) ปฏิบัติราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3
การกากับการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------มาตรา 20 คณะกรรมการต้องกากับและตรวจสอบผลการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนดและตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
มาตรา 21 ให้ผู้ว่าการรายงานผลการตรวจสอบเงินแผ่นดินตามหมวด ๑ ส่วน ๓ และ หมวด ๔
การไต่สวนความผิดคดีอาญาตามหมวด ๕ และการตรวจสอบและไต่สวนการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจาก
การเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบ หมวด ๖ ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่
คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมายให้ผู้ว่าการพิจารณาดาเนินการได้เอง และเมื่อผู้ว่าการดาเนินการเป็น
ประการใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้นามาตรา ๒๒ ถึง มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง เนื่องจาก
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับ
ตรวจดาเนินการดังต่อไปนี้

๑๒

(๑) ให้ชี้แจง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้ดาเนินการ หากผู้รับตรวจ ไม่ดาเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือมีข้อโต้แย้ง
ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อแจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
ดาเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบแผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจกาหนดแก่ผู้รับตรวจ และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจผู้รับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี
ในกรณีหน่วยงานซึ่งกากับดูแลของหน่วยรับตรวจไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๒) ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัยหรือดาเนินการในลักษณะเดียวกันตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่หน่วยรับตรวจกาหนดไว้ แก่ผู้รับผิดชอบตามควรแก่กรณี
และให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดาเนินการให้คณะกรรมการทราบภายในทุกหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ หากหน่วยรับตรวจดาเนินการแล้ว ผลการดาเนินการแตกต่างจากผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการ ให้หน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการดาเนินการพร้อมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจได้รับแจ้ง หาก
คณะกรรมการมีความเห็นเป็นประการใดอาจพิจารณาแจ้งให้หน่วยรับตรวจทบทวนความเห็นอีกครั้ง หรืออาจ
แจ้งให้หน่วยงานบังคับบัญชา หรือกากับดูแลของหน่วยรับตรวจชั้นเหนือขึ้นไปดาเนินการตามหน้าที่และ
อานาจต่อไปเลยก็ได้
(๓) ในกรณีผลการตรวจสอบมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับ
ผิดทางละเมิดตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือที่หน่วยรับตรวจกาหนดไว้ตามควรแก่
กรณี สาหรับกรณีเรื่องที่หน่วยรับตรวจไม่ต้องส่งกระทรวงการคลังให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดาเนินการให้
คณะกรรมการทราบภายในทุกหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ หากผลการ
ดาเนินการของหน่วยรับตรวจแตกต่างจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้หน่วยรับตรวจส่งรายงานผล
การดาเนินการพร้อมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่หน่วยรับตรวจได้รับแจ้ง หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วยืนยันความเห็นเดิม ให้คณะกรรมการส่งเรื่อง
ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วแจ้งผลให้คณะกรรมการและหน่วยรับตรวจทราบ
เรื่องที่คณะกรรมการส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามวรรคหนึ่ง หรือเรื่องที่หน่วยรับตรวจส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หากกระทรวงการคลังมีความเห็น
แตกต่างจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการยังคงยืนยันความเห็นเดิม คณะกรรมการ
อาจแจ้งให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้กระทาผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทาผิด
ให้ทาหนังสือแจ้งกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
เพื่อดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณี
๑๓

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีข้อบกพร่องของหน่วย
รับตรวจ เนื่องจากไม่มีข้อกาหนดให้หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ ให้คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือ
ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อกาหนดมาตรการ
ที่จาเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ และเมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจดาเนินการไปประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด โดยคณะกรรมการอาจกาหนดระยะเวลารายงานความคืบหน้าไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อบกพร่องเกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน หรือไม่อาจปฏิบัติได้ หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อ
ราชการ ให้คณะกรรมการแจ้งต่อผู้มีอานาจหน้าที่ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อพิจารณาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป
หากผู้รักษาการ หรือผู้มีหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองมิได้ดาเนินการ หรือไม่แจ้ง
กลับมาภายในระยะเวลากาหนด หรือกรณีมีข้อโต้แย้ง ให้คณะกรรมการกาหนดมาตรการจาเป็นเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือการ
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีพฤติการณ์เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือมีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน หรือทรัพย์สินของราชการ ให้สานักงานดาเนินการไต่สวนความผิดคดีอาญาตาม
หมวด ๕ กับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดต่อไป เว้นแต่กรณีมีผู้บริหารระดับสูงตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระทาความผิดทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน หรือในกรณีมีกฎหมายกาหนดให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่ไต่สวนความผิดในเรื่องนั้น ให้ผู้ว่าการแจ้ง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป ทั้งนี้ให้
ถือว่าเอกสารและหลักฐานในสานวนการตรวจสอบที่ผู้ว่าการจัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวน
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมิชอบ
ให้สานักงานดาเนินการตรวจสอบไต่สวนตามหมวด ๖ ต่อไป
กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐให้สานักงานดาเนินการไต่สวนความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐต่อไป
กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีการจงใจใช้อานาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น
หรืออาจทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นกรณีที่ผู้ว่าการไม่สามารถจะดาเนินการ
ใดได้ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีเพื่อทราบและ
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในสานวนการตรวจสอบที่ผู้ว่าการ

๑๔

จัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๕ กรณีผลการตรวจสอบมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการไม่ชาระภาษีหรืออากร หรือ
ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด หรือชาระไม่เป็นไปตามข้อกาหนดหรือกฎหมาย
หรือข้อตกลงที่กาหนดในสัญญา หรือสัมปทาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดคานวณภาษี หรือประเมินทุนทรัพย์
หรือค่าธรรมเนียม หรือจัดเก็บรายได้ หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยไม่ชอบ หรือโดยทุจริต ให้คณะกรรมการส่ง
เรื่องไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดให้มีการชาระภาษีหรืออากร หรือค่าธรรมเนียม
หรือรายได้อื่น หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องตามข้อกาหนดในกฎหมาย หรือข้อตกลงที่กาหนดในสัญญา
หรือสัมปทาน หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาเนินการคานวณภาษีหรือประเมินทุนทรัพย์ หรือค่าธรรมเนียม
หรือจัดเก็บรายได้หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงให้ใช้มาตรการบังคับทางภาษี หรือมาตรการอื่นใด
เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดในกฎหมาย หรือข้อตกลงที่กาหนดในสัญญาหรือสัมปทานต่อไป
มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจ
(1) เรียกผู้รับตรวจมาชี้แจงเพื่อติดตามผลการดาเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ได้ให้ไว้
(2) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหัวหน้าของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ
ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อขอคาชี้แจง รายงาน เอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการ
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการมีอานาจเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์
ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อประธานรัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ รวมทั้งแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
สภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ
ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระทาที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในกรณีที่
คณะกรรมการเห็นพ้องด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้คณะกรรมการปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการ
๑๕

การเลือกตั้งและคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หากที่ประชุมร่วมเห็นพ้องกับผล
การตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมีหนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบโดยไม่ชักช้า
และให้เผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อประชาชนเพื่อทราบด้วย

ส่วนที่ 4
การสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 7 และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 เป็นผู้ว่าการ ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้นั้นแล้วต่อประธานวุฒิสภา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๓๐ ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา เพื่อมีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประธานวุฒิสภาได้รับรายชื่อ
การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม ให้ประธานวุฒิสภานาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป
ในกรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ ให้คณะกรรมการเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
มีเหตุให้สรรหาใหม่ และเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ต่อประธานวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภา
ดาเนินการตามวรรคก่อนโดยอนุโลม
ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าการ
มาตรา ๓๑ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง
(1) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา
(2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ
กรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
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(3) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งใดในห้างหุ้นส่วนบริษัท หรือองค์กรที่ดาเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาผลกาไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด
(4) ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ
(5) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา 2๙ ประธานวุฒิสภาจะนาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้ลาออกจากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (4) หรือ
แสดงหลักฐานให้เป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (5) แล้ว ซึ่งต้องกระทาภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายในเวลาที่
กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นผู้ว่าการ และให้ดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการใหม่แทน
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละหกปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ดารงตาแหน่ง
ได้เพียงวาระเดียว
ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าผู้ว่าการซึ่งได้รับแต่งตั้งจะเข้ารับ
หน้าที่
มาตรา ๓๓ นอกจากการพ้นจากตาแหน่ง ตามวาระมาตรา ๓๒ ผู้ว่าการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 7 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8
(5) การกระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑
(6) ไม่ผ่านการประเมินตามที่คณะกรรมการกาหนดและคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พ้นจาก
ตาแหน่ง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา
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ส่วนที่ ๕
วินัยการเงินการคลังของรัฐ
-------------------------------------------มาตรา ๓๔ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการเงินการคลังของรัฐ ถือเป็นการกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการมี
หน้าที่และอานาจสั่งลงโทษทางปกครองตามฐานความผิด อัตราโทษทางปกครองและวิธีพิจารณาตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๓๕ ให้มีคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคณะ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๖ มีหน้าที่และอานาจพิจารณาและกาหนดโทษทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานของหน่วยรับตรวจที่ฝ่าฝืนฐานความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐที่คณะกรรมการกาหนด
ในการกาหนดโทษทางปกครองเบื้องต้นนั้น ให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐคานึงถึง
ระดับความรับผิดชอบของตาแหน่งของผู้กระทาผิดวินัย ความสาคัญของวินัยการเงินการคลังของรัฐที่มีการ
ละเมิด ความเสียหายที่เกิดขึ้น เจตนาของผู้กระทาผิดวินัยและหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐประกอบด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีอายุไม่ต่ากว่าสี่สิบ
ห้าปีบริบูรณ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินการคลัง ด้านนิติศาสตร์หรือ
ด้านการบริหาร
กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่
คณะกรรมการแต่งตั้ง การพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอื่น ให้เป็นตามที่คณะกรรมการกาหนด
วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ การคัดค้านกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ มีสิทธิชี้แจงและนาสืบแก้ข้อกล่าวหา และต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวนคนหนึ่งมีหน้าที่ในการ
ทาสานวนรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ
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กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนด ในกรณีที่
กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นข้าราชการให้ผู้นั้นได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่กาหนด
ดังกล่าว
มาตรา ๓๗ การประชุมของคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐให้นามาตรา 16 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ พิจารณา ได้แก่
(1) ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการ
สาหรับ (2) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ความผิดนั้นปรากฏในเรื่องที่ผู้นั้นได้รับมอบหมาย
ให้ตรวจสอบเท่านั้น
มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้
เสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอย่างน้อยต้องระบุ
(1) ข้อเท็จจริงแห่งการกระทาผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ
(2) เหตุผลของมติ
(3) อัตราโทษทางปกครอง
(4) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป
ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์คาวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคานึงถึง
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการ
มาตรา ๔๐ การบังคับโทษทางปกครองตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด กรณีที่เป็นการลงโทษปรับทางปกครอง ให้คาวินิจฉัยลงโทษของคณะกรรมการ
มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับคาสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่งโดยผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับตรวจ และวิธีการ
ชาระค่าปรับของโทษปรับทางปกครองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในคาวินิจฉัยและ
ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนี้
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เพื่อประโยชน์ในการป้องปรามการกระทาผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการจะนาคา
วินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๑ การดาเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐได้ถึงแก่ความตาย
(2) เสนอเรื่องความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พิจารณาเมื่อพ้นกาหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระทาความผิด
(3) คณะกรรมการเคยมีคาวินิจฉัยในเรื่องนั้นมาแล้วโดยอาศัยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน
(4) เหตุอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๔๒ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอานาจของผู้บังคับบัญชา
ของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัย
เพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลดขั้น
เงินเดือน
หมวด ๒
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------มาตรา ๔๓ ให้มีผู้ว่าการคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภาโดยได้รับ
การเสนอชื่อจากคณะกรรมการ
ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๔๔ ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบเท่า
กรรมการ และให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
๒๐

ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนสานักงานในการก่อนิติสัมพันธ์ หรือดาเนินกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้ผู้ว่าการอาจมอบอานาจให้ข้าราชการสานักงานปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต เที่ยงธรรม กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการ
ใช้ดุลพินิจ
มาตรา ๔๖ นอกจากหน้าที่และอานาจในฐานะผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสูงสุดของสานักงานแล้ว
ผู้ว่าการมีหน้าที่และอานาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน โดยกาหนดลักษณะการตรวจสอบ บริหารการตรวจสอบ วางแผนการ
ตรวจสอบ ดาเนินการตรวจสอบ แจ้งผลและติดตามผลการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่
(๒) บริหารและดาเนินการไต่สวนความผิดคดีอาญาและจัดทาสานวนการไต่สวนเพื่อเสนอสานวนการ
ไต่สวนความผิดคดีอาญาต่ออัยการสูงสุด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ กรณี
ผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ
(๓) บริหารและดาเนินการไต่สวนความผิดคดีเกี่ยวกับมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการได้
ไปโดยมิชอบและเสนอสานวนการไต่สวนความผิดทางแพ่งเพื่อติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน กรณีผลการไต่สวนมี
พฤติการณ์น่าเชื่อว่ามีการเอาไปซึ่งทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ
(๔) บริหารและดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามหมวด ๑
ส่วนที่ ๕
(๕) รายงานผลการตรวจสอบเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการเว้นแต่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการกาหนด
หรือมอบหมายผู้ว่าการพิจารณาดาเนินการได้เอง และเมื่อผู้ว่าการดาเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้รายงานให้
คณะกรรมการทราบ และให้นามาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๖) เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่
การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๒๘
๒๑

(๗) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ ( ๖) หรือมอบหมายมอบ
อานาจให้ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
รวมถึงรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว
(๘) แต่งตั้งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ มาช่วยปฏิบัติงานตาม (๒) (๓)
(๔) และ ( ๖) เป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้น
แล้วแต่กรณี
(๙) ออกข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับ (๑) (๒) (๓) (๔) และ ( ๖) และการส่งเรื่องให้
หน่วยรับตรวจตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน หรือการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑๐) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการหรือในกิจการต่างๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ
สานักงาน
(๑๑) ให้คาปรึกษา รายงาน ชี้แจง และเสนอแนะความเห็น หรือข้อมูลข้อเท็จจริง หรือปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการเพื่อทราบ
(๑๒) จัดจ้างและกาหนดค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือสานักงานเอกชน ในการปฏิบัติงานของ
สานักงาน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับการจัดสรรเพื่อการนี้
(๑๓) จัดจ้างและแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภาครัฐ
(๑๔) กาหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียมบริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่น
ในการปฏิบัติงานของสานักงาน
(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่นที่
กาหนดให้ปฏิบัติ
มาตรา ๔๗ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการ
มีหน้าที่และอานาจตาม ดังนี้
(๑) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันการเงินใดดาเนินการจัดให้ผู้ว่าการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือผู้ถูกตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐาน
เพียงพอว่าเกีย่ วข้องในเรื่องที่กล่าวหา หรือตรวจสอบ ทั้งนี้หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ว่าการตามที่
ร้องขอ และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย
กรณีเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันการเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ให้ผู้ว่าการยื่น
คาร้องขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้มีการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
๒๒

(๒) ร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการไต่สวนตรวจสอบ
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีอาญาตามมาตรา ๔๖ (๒) และ (๓)ให้ผู้ว่าการมีหน้าที่และ
อานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นขอต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อออกหมายอาญา หรือมีคาสั่งอื่นใด โดยให้นาประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาคดีของศาลนั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตารวจจัดการเพื่อให้มีการจับ และควบคุมผู้ถูกกล่าวหา
หรือเพื่อส่งอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี
มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกัน การตรวจสอบ และการไต่สวนการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ว่าการอาจจัดให้มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครองพยานในกรณีที่ผู้ว่าการ เห็นว่าคดีใดสมควรจัดให้มีมาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่
ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคา หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับ
การทุจริตการเงินของแผ่นดิน หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองบุคคล
ดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอความเห็นด้วยว่าสมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตาม
กฎหมายดังกล่าวสาหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย ในกรณีเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ชื่อเสียง
ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลดังกล่าว หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่น
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว เพราะมีการกระทาผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการดาเนินการหรือ
การให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ หรือผู้ว่าการ หรือสานักงาน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิ
ยื่นคาร้องต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าที่จาเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองพยานในคดีอาญาด้วย
(๒) เงินสินบนแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญในการชี้ช่องทางว่ามีการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จนมีการดาเนินคดีกับผู้กระทาผิด และเมื่อคดีถึงที่สุด ศาล
พิพากษาว่ามีการกระทาผิดเนื่องจากเบาะแสหรือข้อมูลที่ได้ชี้ช่องทางดังกล่าว หรืออาจจัดให้มีรางวัลตอบ
แทนหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตาม (๑) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
(๓) การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรณีที่ผู้ว่าการ เห็นว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐดังกล่าวมีการดาเนินการ หรือให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
การตรวจสอบ และการไต่สวน เป็นอย่างยิ่งและสมควรได้รับยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
๒๓

ประชาชนโดยทั่วไป ให้ผู้ว่าการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และระดับตาแหน่งให้แก่
บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) การกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการคุ้มครองแก่บุคคลตาม (๑) ซึง่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ให้การ
เป็นประโยชน์ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวร้องขอต่อผู้ว่าการ ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเดิม
ต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหาหรือการให้ถ้อยคา หรือ
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลนั้นและผู้ว่าการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเชื่อได้ว่าน่าจะมี
เหตุดังกล่าว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่
เห็นสมควรต่อไป
(๕) การกันพยาน ในกรณีบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหารายใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยคา หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นสาระสาคัญใน
การที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นนั้น และผู้ว่าการ
เห็นสมควรจะกันผู้นั้นไว้เป็นพยานโดยไม่ดาเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
-------------------------------------มาตรา ๕๐ ให้มีสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรียกโดยย่อว่า “สานักงาน ค.ต.ง.”
(Office of the State Audit Commission) เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล
มาตรา ๕๑ สานักงานมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการและให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

๒๔

(๒) ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการกาหนด และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๓ และหมวด ๔
(๓) ไต่สวนความผิดคดีอาญา กรณีผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
มีพฤติการณ์อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สิน
หรือสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ หรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ในการบริหาร
จัดการการเงินแผ่นดิน หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินหรือ
สิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ ตามหมวด ๕
(๔) ตรวจสอบและไต่สวนความผิดทางแพ่งกรณีมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
ของรัฐโดยมิชอบเพื่อติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน ตามหมวด ๖
(๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการกระทาความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๕
(๖) จัดทาสานวนการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๒๘
(๗) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงาน บุคลากรของรัฐ
จากภายนอก และบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบการเงินของ
แผ่นดิน
(๘) จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของสานักงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖๕ และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี ตามมาตรา ๖๖
(๙) ติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอของสานักงานตามที่ปรากฏในรายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปี หรือ รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปี
(๑๐) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยรับตรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) เผยแพร่ผลการตรวจสอบต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๕๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้ว่าการแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ (๗) มีอานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
๒๕

บัตรประจาตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่สานักงานกาหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา ๕๓ ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจตรวจสอบเงินและ
ทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจและให้มีอานาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีคาสั่งเรียกให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมาให้ถ้อยคา หรือให้ให้ถ้อยคา เพื่อประโยชน์แก่
การตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดทาขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง
(๒) อายัดเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ
(๓) มีคาสั่งเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคา หรือให้ให้ถ้อยคา หรือสั่งให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน หรือเพื่อประกอบการ
พิจารณา
(๔) มีคาสั่งให้หน่วยรับตรวจพิจารณาทบทวน ระงับยับยั้ง งาน แผนงาน โครงการ หรือดาเนินการอื่น
ใด รวมทั้งให้ระงับการจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ หากพบว่าการดาเนินการของหน่วยรับตรวจอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของรัฐไว้ก่อน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าการหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
(๕) มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับหรือสันนิฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จาเป็น
(๖) มีคาสั่งเป็นหนังสือสอบถามหรือเรียกให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มาเพื่อให้ถ้อยคา ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๗) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน
ดาเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน หรือไต่สวน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา เว้นแต่
กรณีจาเป็นเร่งด่วนจะไม่ทาเป็นหนังสือก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูล
หรือห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่งใด หากผู้ว่าการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้มีหนังสือแจ้ง
ผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นการได้รับยกเว้น
๒๖

จากกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ หากเป็นเอกชน หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันการเงิน หากไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลหรือสถานที่ดังกล่าวได้ ให้ผู้ว่าการยื่นคาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งให้มีการ
เข้าถึงข้อมูลหรือสถานที่ดังกล่าวได้
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๖) และ (๗) ให้ทาเป็นหนังสือ และนาไปส่งในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของผู้รับหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู่ หรือ
สถานที่ทาการของผู้รับ
ให้การส่งคาสั่ง ยึด อายัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด หากมิได้กาหนด ให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการยื่นและส่งคาคู่ความ และเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ในการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยรับตรวจต้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งส่งมอบบัญชี
ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องการ รวมถึงอานวยความสะดวกในการเข้า
ตรวจสอบด้วย
มาตรา ๕๔ บรรดาบัญชี เอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับการตรวจสอบ
หรือไต่สวน ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้บุคคลใดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจจัดการแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีจาเป็นสานักงานอาจส่งให้หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลภายนอกดาเนินการแปลเป็นภาษาไทย
ที่มีการรับรองความถูกต้อง โดยหน่วยรับตรวจต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๕๕ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๕๑ (๒) สานักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
สานักงานเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับแห่งวิชาชีพให้ดาเนินการตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยอยู่
ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของสานักงาน โดยให้ผู้ว่าการเป็นผู้กาหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่น
ของสานักงาน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภานายกรัฐมนตรี และผู้นาฝ่ายค้านในสภา
ผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจานวนหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีทราบ

๒๗

มาตรา ๕๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประธานกรรมการ
กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และข้าราชการผู้มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ส่วนที่ ๒
การบริหารงานบุคคล
-------------------------------------มาตรา ๕๘ การกาหนดตาแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ คาว่า
“ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคาว่า “ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้า
ส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงสานักงาน
มาตรา ๕๙ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจาตาแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจาตาแหน่งของ
ข้าราชการสานักงาน ให้นากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
การจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้แก่ข้าราชการสานักงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น
มาตรา ๖๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสานักงานและการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ให้ผู้มีอานาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง
(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่า ให้ผู้ว่าการ
เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธานกรรมการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุ และนาความ
กราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่น ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
มาตรา ๖๑ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสานักงานอาจกระทาได้ถ้า
เจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอานาจสั่งบรรจุทาความตกลงกับเจ้าสังกัดของผู้นั้นแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งระดับใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการเป็น
๒๘

ผู้พิจารณากาหนด แต่เงินเดือนที่จะได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการสานักงานที่มีคุณวุฒิ ความสามารถ และ
ความชานาญงานในระดับเดียวกัน
เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลาราชการหรือเวลาทางานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่ง
ในขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย
การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็น
ข้าราชการสานักงานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้จะกระทามิได้
มาตรา ๖๒ ข้าราชการสานักงาน ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการสานักงานเป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ข้าราชการสานักงานมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
ส่วนที่ ๓
การบริหารงบประมาณ
-------------------------------------มาตรา ๖๓ ให้สานักงานเสนองบประมาณรายจ่ายตามมติของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการ และสานักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจ
ทาความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ และสานักงานไว้ในรายงานการเสนอร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการ และสานักงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยให้แนบความเห็นของคณะกรรมการร่วมไป
ด้วย
มาตรา ๖๔ นอกจากเงินที่กาหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน สานักงานการอาจมีรายได้ดังนี้
(๑) เงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากการตรวจสอบบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
๒๙

(๒) รายได้ หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศหรือช่วยเหลือให้แก่สานักงาน
(๓) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินตาม (๑) และ (๒)
เงินและรายได้ตาม วรรคหนึ่งไม่เป็นรายได้ที่ต้องนาส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้นาไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการตรวจสอบ
และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามผลงานและความสามารถ ทั้งนี้ เว้นแต่
ทรัพย์สินที่ผู้อุทิศให้ได้กาหนดเงื่อนไขไว้เป็นประการอื่น
การใช้จ่ายเงินรายได้ของสานักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ส่วนที่ ๔
รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
-------------------------------------มาตรา ๖๕ ให้สานักงานทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานที่สาคัญในทุกด้าน เว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่
ตรวจพบนั้น ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นว่าควรแก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมาย
ห้ามมิให้เปิดเผย
มาตรา ๖๖ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจาเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์ สานักงานจะทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี เป็นรายงานระหว่างปีเมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได้
แล้วให้นามาตรา ๖๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๗ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาได้รับรายงานตามมาตรา ๖๕ หรือ
มาตรา ๖๖ แล้วให้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา แล้วแต่กรณี ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
คณะกรรมาธิการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป

๓๐

มาตรา ๖๘ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แล้ว ให้พิจารณาส่ง
รายงานดังกล่าวไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่

หมวด ๔
การตรวจสอบเงินแผ่นดิน
-------------------------------------มาตรา ๖๙ ให้สานักงานมีหน้าที่และอานาจตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ตลอดจนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน
สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดของรัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ รวมถึงมี
หน้าที่และอานาจตรวจสอบการดาเนินการหรือการกระทาอื่นใดของรัฐบาล หน่วยรับตรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ
หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายและการดูแลรักษาทรัพย์สินอื่น
หรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๔) หรือ (๖) ให้แสดงความเห็นตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย
(๒) ตรวจสอบบัญชีและ รายงานการเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณและแสดงความเห็นว่าเป็นไป
ตามกฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่
(๓) ตรวจสอบบัญชีทุนสารองเงินตราประจาปี และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตาม
ความเป็นจริงหรือไม่
(๔) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มี
อานาจตรวจสอบการประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย
และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ชาระค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใด ให้แก่
สานักงานตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย

๓๑

(๕) ตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตามมาตรา ๔ (๗) และ (๘) การตรวจสอบให้กระทาได้
เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ กรณีผลการตรวจสอบปรากฏว่างาน โครงการ สัญญา นิติกรรม
หรือสัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ อนุญาต
หรือได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หรือกรณีมีการอนุมัติ อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่น
ใดของรัฐ หรือมีการให้ประโยชน์ หรือออกเอกสารสิทธิ หรือหนังสือสาคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่
บุคคลใดไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐ หรือดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้คณะกรรมการเสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยรับตรวจดาเนินการตามที่เห็นสมควร หรือให้ส่งรายงาน
และเอกสารที่มีอยู่พร้อมความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่ง หรือคาพิพากษาเพื่อให้ระงับหรือยกเลิกงาน โครงการ สัญญา หรือสัมปทาน รวมถึง
กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ หรือให้สัญญา หรือสัมปทานตกเป็นโมฆะ หรือ
เพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิ หรือการให้ประโยชน์ หรือการจดทะเบียน หรือคาสั่งทางปกครอง หรือหนังสือ
สาคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดังกล่าว
หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ
ดาเนินการไปในทางที่ทาให้รัฐเสียประโยชน์โดยไม่มีมูลเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้ ให้ถือว่าสานักงานเป็น
ผู้เสียหายหรืออาจเดือดร้อนเสียหายสามารถดาเนินการทางศาลได้เอง และให้ผู้ว่าการเสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สานักงานยื่นคาฟ้องหรือคาร้องต่อศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดที่มีเขตอานาจในการ
พิจารณาแล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่ง ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือ
สัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ หากอนุมัติ อนุญาต หรือ
ดาเนินงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์
ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน และผลของการดาเนินการ
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือทาให้รัฐเสียประโยชน์เกินควร
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมีนัยสาคัญ ให้ศาลพิจารณาพิพากษา
หรือมีคาสั่งให้ระงับ หรือยกเลิกงาน โครงการ สัญญา หรือสัมปทาน หรือมีคาพิพากษาหรือคาสั่งให้สัญญา
หรือสัมปทานดังกล่าวตกเป็นโมฆะทั้งหมดหรือบางส่วน
(๒) กรณีการดาเนินการตาม (๑) เป็นการให้สิทธิ หรือประโยชน์ หรือมีคาสั่งทางปกครอง หรือออก
เอกสารสิทธิ หรือหนังสือสาคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หากการดาเนินการดังกล่าวมิได้เป็นไปตาม
๓๒

กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือดาเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน และผลของการดาเนินการดังกล่าวอาจส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือทาให้รัฐเสียประโยชน์เกินควร หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมีนัยสาคัญ ให้ศาลพิจารณาพิพากษา หรือมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิ
หรือประโยชน์ หรือเอกสารสิทธิ หรือคาสั่งทางปกครอง หรือหนังสือสาคัญอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันดังกล่าว
ทั้งหมดหรือบางส่วน
(๓) หากการดาเนินการตาม (๑) หรือ (๒) มิได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง
หรือรัฐมิได้เสียประโยชน์เกินควร หรือมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมี
นัยสาคัญ และหากยกเลิกเพิกถอนงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาจขอให้ศาลมีคาสั่งให้
มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาเพื่อประโยชน์ของรัฐฝ่ายเดียวก็ได้ ในกรณีดังกล่าวหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้รับความเสียหาย ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของ
รัฐที่จะเรียกค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจในเรื่องดังกล่าว
หมวด ๕
การไต่สวนความผิดคดีอาญา
-------------------------------------มาตรา ๗๑ หากมิใช่กรณีมีผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับการ
ทุจริตการบริหารจัดการการเงินแผ่นดิน หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ ให้ผู้ว่าการและ
สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจไต่สวนความผิดคดีอาญาดังกล่าวได้เอง โดยไม่ต้องส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มาตรา ๗๒ การไต่สวนความผิดคดีอาญาให้ดาเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ไต่สวน
(๒) ผลการตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีพฤติการณ์ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง

๓๓

(๓) มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทาผิดคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามมาตรา ๗๑ และสานักงาน
ได้ตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าคดีมีมูล ซึ่งการกล่าวหาอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา
(ข) ชื่อหรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา
(ค) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทาผิดตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน หรือ
อ้างพยานหลักฐาน
(๔) เรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งมาให้ไต่สวน
ก่อนไต่สวนความผิดคดีอาญา สานักงานอาจตรวจสอบสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้
ข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ ตามวิธีการที่ผู้ว่าการกาหนด และหากการตรวจสอบสืบสวนพบว่า
คดีมีมูลและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนความผิดคดีอาญา ต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อ
ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อดาเนินการให้มีการไต่สวนความผิดคดีอาญา ตามหมวดนี้ต่อไปโดยเร็ว
แต่หากเป็นเรื่องที่ควรจาหน่ายคดีออกจากสารบบความเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย หรือควร
ดาเนินการประการอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อสั่งการตาม
ความเหมาะสมต่อไป แต่หากผลการตรวจสอบสืบสวนพบว่าคดีไม่มีมูลก็ให้เสนอผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งยุติเรื่อง และถึงแม้จะยุติเรื่องแต่หากผลการ
ตรวจสอบสืบสวนมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ และมาตรา ๗๐ ก็ให้สานักงานมีอานาจดาเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
และมาตรา ๗๐ โดยให้นาบทบัญญัติในมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
บรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่สานักงานได้มาตามวรรคหนึ่ง หรือที่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ หรือที่ได้มีการตรวจสอบสืบสวนข้อมูลเบื้องต้นตามวรรคสอง
ไว้แล้ว ให้ถือว่าใช้ได้และสามารถนาไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสานวนคดีในชั้นไต่สวนความผิดคดีอาญา
นี้ได้
มาตรา ๗๓ ห้ามมิให้รับเรื่องที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ไว้ไต่สวน
(๑) เรื่องที่มีการกล่าวหาว่ากระทาความผิดซึ่งมิใช่มูลฐานความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการบริหาร
จัดการการเงินแผ่นดิน หรือการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ
(๒) เรื่องที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วในประเด็น
เดียวกัน เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจทาให้การพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป
(๓) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือเรื่องที่ศาลมีคาพิพากษาหรือมีคาสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว
ในประเด็นเดียวกัน
๓๔

(๔) เรื่องที่ขาดอายุความคดีอาญา
(๕) เรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือดาเนินการไต่สวนโดยวิธีอื่น
หรือเรื่องที่มีข้อเท็จจริงว่ามีผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ ผู้สนับสนุน
มาตรา ๗๔ ในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด
สานักงานจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ในรูปแบบพนักงานไต่สวน หรือคณะกรรมการไต่สวนก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความสลับซับซ้อนของคดี ความเสียหาย หรือตาแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเป็นสาคัญ ทั้งนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดให้
เป็นพนักงานไต่สวนคดีใด หรือคณะกรรมการไต่สวนคดีใด ตาแหน่งของบุคคลนั้นจะต้องเหมาะสมกับตาแหน่ง
ของผู้ถูกกล่าวหา และให้คานึงถึงความเชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา ประกอบด้วย
ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบพนักงานไต่สวน ให้สานักงานมอบหมายให้พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็นพนักงาน
ไต่สวนผู้รับผิดชอบสานวน และให้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งเข้าร่วมทาการไต่สวน ซึ่งอาจจะเป็น
พนักงานไต่สวน หรือผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือข้าราชการสานักงาน หรือข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก
ตามมาตรา 46 (๘) ก็ได้
ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบคณะกรรมการไต่สวนต้องมีพนักงานไต่สวนเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการไต่สวนทั้งหมด สาหรับกรรมการไต่สวนคนอื่นอาจแต่งตั้งจากผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือ
ข้าราชการสานักงาน หรือข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกตามมาตรา 46 ( ๘) ก็ได้ โดยให้สานักงาน
มอบหมายให้พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการไต่สวนเพื่อรับผิดชอบสานวน
คุณสมบัติของพนักงานไต่สวนและผู้ช่วยพนักงานไต่สวนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนสานักงานอาจแต่งตั้งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หรือพนักงานไต่สวนจากหน่วยงานภายนอกอื่นเป็นพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสานวน หรือ
กรรมการไต่สวนหัวหน้าคณะก็ได้
พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือพนักงานไต่สวน หรือข้าราชการ
จากหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมทาการไต่สวน ต้องไม่ใช่บุคคลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันกับผู้ถูก
กล่าวหา
กรณีแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการไต่สวน การรับฟังคาชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาหรือการถามถ้อยคา
ของผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีกรรมการไต่สวนอย่างน้อยสองคนร่วมในการไต่สวน และในจานวนนั้นอย่าง
น้อยต้องมีพนักงานไต่สวนร่วมด้วย

๓๕

มาตรา ๗๕ ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุดังต่อไปนี้เป็นกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนหรือ
ผู้ร่วมทาการไต่สวน
(๑) รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องที่กล่าวหานั้นมาก่อน ทั้งนี้การมีส่วนรู้เห็นดังกล่าวมิให้หมายความรวมถึงการ
ที่ได้เคยตรวจสอบเรื่องนั้นตามอานาจหน้าที่ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มาก่อน ก่อนที่
จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือ ผู้ร่วมทาการไต่สวนตามมาตรา ๗๔
(๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไต่สวน
(๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
(๕) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทาง
ธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน หรือ
ผู้ร่วมทาการไต่สวนให้ผู้นั้นแจ้งต่อผู้ว่าการโดยเร็ว ระหว่างนั้นห้ามมิให้ผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการดาเนินการของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือห้ามมิให้ดาเนินการในฐานะพนักงานไต่สวนหรือผู้ร่วมทาการไต่สวน
ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาคัดค้านว่ากรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน
หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน ผู้ใดมีเหตุตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม
การยื่นคาคัดค้าน การพิจารณาคาคัดค้าน และการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการไต่สวน หรือพนักงาน
ไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๗๖ ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน มีอานาจรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทาได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆอันเกี่ยวกับ
ความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทาความผิด และพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ถูก
กล่าวหา
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ให้คณะกรรมการ
ไต่สวน หรือพนักงานไต่สวนมีอานาจดาเนินการ ตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๗๙ ได้ตามที่ผู้ว่าการ
มอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน รวมถึง
วิธีการไต่สวน และการรวบรวมพยานหลักฐานให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

๓๖

ในระหว่างการไต่สวนความผิดคดีอาญาของคณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทา
การไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจากราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถึงแก่
ความตาย ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวนมีอานาจดาเนินการไต่สวน
เพื่อจะดาเนินคดีอาญาต่อไปได้
มาตรา ๗๗ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน หากสานักงานเห็นว่า การให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคต่อการไต่สวนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ สานักงานอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจ
บรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น เพื่อให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น ออกจากหน่วยงานหรือส่วนงานที่
รับผิดชอบ จนกว่าการไต่สวนดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และหากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งของ
เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น ได้โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นแล้ว ต่อมาผลการไต่สวน ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีมูลความผิด
ให้สานักงานเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจบรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้นั้น ดาเนินการสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ถูกโยกย้าย กลับมารับราชการหรือทางานในตาแหน่งเดิม
มาตรา ๗๘ ในการไต่สวนเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้แล้ว ให้
สานักงานมีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ และแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและกาหนดระยะเวลา
ตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหาจะมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือนาพยานบุคคลมาให้ถ้อยคา
ประกอบการชี้แจง ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้มาชี้แจงภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันสมควร
และสานักงานไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี
และ ให้ถือว่ามีเหตุที่สานักงานจะขอให้ศาลออกหมายจับต่อไป
ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธินาทนายความหรือบุคคลซึ่ง
ผู้ถูกกล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ถ้อยคาของตนได้ และกรณีการมาให้ถ้อยคาของผู้ถูกกล่าวหา
ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนว่าผู้ถูก
กล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยคาหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคา ถ้อยคานั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดีได้ หากผู้ถูกกล่าวหาเต็มใจให้ถ้อยคาอย่างใด ก็ให้จดถ้อยคานั้นไว้ ถ้าไม่เต็มใจให้ถ้อยคาก็ให้บันทึก
ไว้
ห้ามมิให้คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมทาการไต่สวน ทาหรือจัดให้ทาการใดๆ
ซึ่งเป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือให้สัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือพยานเพื่อจูงใจให้เข้าให้ถ้อยคาอย่างใดๆ ใน
เรื่องที่กล่าวหา

๓๗

มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน ในกรณีมีเหตุในการออกหมายจับตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง
ผู้ว่าการอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่มีเขตอานาจเหนือท้องที่ที่เกิดการกระทาผิดดังกล่าวยื่น
คาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อให้ออกหมายจับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได้
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจที่จับกุมบุคคลดังกล่าว ส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับต่อ
ผู้ว่าการภายในสี่สิบแปดชั่วโมง ทั้งนี้กรณีที่ไม่มีความจาเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ ผู้ว่าการอาจยื่นคา
ร้องต่อศาลที่ออกหมายจับให้ออกหมายปล่อย หากมิใช่กรณีที่ศาลออกหมายจับ ผู้ว่าการอาจปล่อยตัว
ผู้ถูกกล่าวหาไปโดยมีประกัน หรือไม่มีประกันก็ได้
กรณีมีความจาเป็นต้องควบคุมตัว ให้ผู้ว่าการยื่นคาร้องต่อศาลเพื่อให้ออกหมายขังผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้
ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๐ เมื่อคณะกรรมการไต่สวนหรือพนักงานไต่สวน เห็นว่าการไต่สวนเสร็จสมบูรณ์แล้ว
ให้จัดทาสานวนการไต่สวนพร้อมความเห็น เสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
สานวนการไต่สวน ประกอบด้วยสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและตาแหน่งหน้าที่ของผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา
(๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา
(๓) ข้อกล่าวหา คาแก้ข้อกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการไต่สวน
ความผิดคดีอาญา
(๔) เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
(๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง
(๖) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหา
มาตรา ๘๑ หากผลการไต่สวนพบว่ามีมูลความผิดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ และมาตรา ๗๐ ไม่ว่าจะมีมูลความผิดทางอาญาหรือไม่ เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ความ
เห็นชอบให้สานักงานดาเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ โดยให้
นาบทบัญญัติในมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่ต้องดาเนินการทางวินัยข้าราชการ หรือ
กรณีที่ต้องดาเนินการทางละเมิดกับผู้ถูกกล่าวหา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาดาเนินการทางวินัย
หรือทางละเมิดโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีก และให้ถือสานวนการไต่สวนของสานักงานเป็น
สานวนหลักในการสอบสวนทางวินัยหรือทางละเมิด

๓๘

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน มีความเห็นควรยุติเรื่อง และผู้ว่าการ
หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นชอบว่าคดีไม่มีมูลความผิดก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่า
พยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้วให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๓ ต่อไป
กรณีที่คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน มีความเห็นว่าคดีมีมูลความผิดคดีอาญาฐานใดฐาน
หนึ่งหรือหลายฐาน เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นชอบว่าคดีมีมูลความผิด
ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๓ ต่อไป แต่หากเห็นว่าคดีไม่มีมูลความผิด ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นว่า
พยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอในประเด็นสาคัญที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ อาจกาหนดประเด็นให้ไต่สวน
เพิ่มเติมและเมื่อได้ไต่สวนเพิ่มเติมแล้วหากเห็นว่าคดีไม่มีมูลความผิด ก็ให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่า
พยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้ว ก็ให้ดาเนินการตามมาตรา ๘๓ ต่อไป
ในกรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นว่าคดีมีมูลความผิดทางอาญาและ
มีผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวการ ตัวการร่วม ผู้ใช้ ผู้สนับสนุน รวมถึงผู้เรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด และผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับ
ผู้ถูกกล่าวหา หรือมีข้อหาที่เกี่ยวข้องหลายข้อหาก็ดี ให้ดาเนินการทางอาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องทุกคน
หรือทุกข้อหารวมไปในคดีเดียวกันก็ได้
มาตรา ๘๓ กรณีผลการไต่สวนมิได้มีผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายและคณะกรรมการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระทาความผิดอาญาข้อหาใดข้อหาหนึ่งหรือหลายข้อหา
ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายส่งสานวนการไต่สวน และรายงานผลการพิจารณาลงลายมือชื่อของ
ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย โดยสรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย และ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิด และเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดาเนิน
คดีอาญาในข้อหานั้นๆ ต่อศาลที่มีเขตอานาจพิจารณาพิพากษา โดยให้ถือว่าสานวนการไต่สวนของสานักงาน
เป็นสานวนการไต่สวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลอาจประทับฟ้องไว้พิจารณาโดย
ไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง
ในกรณีที่ผลการไต่สวนพบว่ามีผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิดทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้
หรือผู้สนับสนุน หรือในกรณีมีกฎหมายกาหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมี
หน้าที่ไต่สวนความผิดในเรื่องนั้น ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อ
ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป ทั้งนี้ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในสานวนการไต่สวนที่ผู้ว่าการจัดทา
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

๓๙

มาตรา ๘๔ เมื่ออัยการสูงสุดได้รับสานวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นจาก
ผู้ว่าการตาม มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แล้วเห็นว่าสานวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นที่
ผู้ว่าการส่งให้ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอที่จะดาเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสุดแจ้งให้ผู้ว่าการทราบเพื่อดาเนินการต่อไป
โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้ผู้ว่าการและอัยการสูงสุดตั้งคณะทางาน
ขึ้นโดยมีผู้แทนจากแต่ละฝ่ายจานวนฝ่ายละเท่ากันเพื่อดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้
อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะทางานดังกล่าวไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการดาเนินการฟ้องคดีได้
หรืออัยการสูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดี ให้สานักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยื่นฟ้องคดีหรือจะ
แต่งตั้งทนายความฟ้องคดีแทนต่อศาลก็ได้
ในกรณีที่สานักงานยื่นฟ้องคดีอาญาเอง ในการฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาล
ในเรื่องนั้นๆ โดยให้ถือว่าสานักงานหรือบุคคลที่สานักงานแต่งตั้งให้ฟ้องคดีแทนเป็นผู้มีอานาจฟ้องคดีและให้มี
อานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การแต่งตั้งทนายความให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
มาตรา ๘๕ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญา หากเป็นกรณีอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้ง
ผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมายตามวันและเวลาที่กาหนด แต่หากเป็นกรณีที่
ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย ฟ้องคดีอาญาเอง ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย มีหนังสือ
แจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายตามวันและเวลาที่กาหนด
หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามวันและเวลากาหนด ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย
แล้วแต่กรณีแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตารวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสูงสุด
หรือผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่กรณี ดาเนินคดีต่อไป
การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือการปล่อยชั่วคราว ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย หรือ
อัยการสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอานาจพิจารณา ทั้งนี้ ให้นาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๖ ในการดาเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดาเนินคดี
มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ
หมวด ๖
การดาเนินการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบ
-------------------------------------๔๐

มาตรา ๘๗ หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่บริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย เมื่อมีการเอาไปหรือได้ไปซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมิชอบ ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว
มีหน้าที่และอานาจในการติดตามทรัพย์สินของรัฐกลับคืนจากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิชอบ แต่หากไม่มี
หน่วยงานของรัฐใด มีหน้าที่หรืออานาจในการติดตามทรัพย์สิน หรือมีแต่ไม่ดาเนินการ หรือดาเนินการแต่
เป็นไปโดยมิชอบ หรือไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือล่าช้าเกินสมควร ให้หน้าที่และอานาจตกเป็นของสานักงานเป็น
ผู้ดาเนินการ
มาตรา ๘๘ การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน ให้สานักงานดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีเหตุให้ต้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน จากการ
เอาไป หรือได้ไปโดยมิชอบ
(๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ หรือผลการไต่สวน คดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ น่าเชื่อว่ามีการเอาไป หรือได้ไป ซึ่งทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ และมีเหตุให้สานักงานมี
อานาจดาเนินการตามมาตรา ๘๗
กระบวนการตรวจสอบไต่สวนในการติดตามทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
ในการตรวจสอบไต่สวน ให้พยานหลักฐานหรือบรรดาสิ่งของหรือบันทึก รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ
ที่ได้มาจากการตรวจเงินแผ่นดิน หรือได้มาจากการรวบรวมพยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าใช้ได้ และสามารถนาไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสานวนคดีในชั้นไต่สวน
ข้อเท็จจริงได้
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
-------------------------------------มาตรา ๘๙ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่ได้มาเนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการ
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อศาล พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามผลการตรวจสอบของ
สานักงาน หรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือเป็นการกระทาตามหน้าที่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์แก่การ
๔๑

ตรวจสอบหรือไต่สวน หรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๐ ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ควบคุมกากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใด
ละเลยไม่ดาเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๗๗ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทา
ผิดวินัย
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจดาเนินการทางวินัยของผู้นั้นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยใช้บังคับกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไป
ยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๙๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการ
หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทาให้
สูญหายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
บทเฉพาะกาล
-------------------------------------มาตรา ๙๓ บรรดาเรื่องที่ได้กระทามาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือว่าเป็นการดาเนินการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ สานักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และให้ดาเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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มาตรา ๙๔ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มี
การแบ่งส่วนราชการสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๕ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการ สานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2542 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือคาสั่งของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ออกใช้บังคับ
มาตรา ๙๖ บรรดากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ถือว่าบท
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๙๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2542 ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรคหนึ่งดารงตาแหน่งและได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์
อื่นรวมทั้งเงินประจาตาแหน่งไม่ต่ากว่าเดิม
มาตรา ๙๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ว่าการ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ยังคงอยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป และเมื่อ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับแล้วให้ยังคงดารงตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบ
วาระสามปี ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช .... มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีผลใช้บังคับโดยชอบต่อไป
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ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตาแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒
การสรรหากรรมการ หรือผู้ว่าการในโอกาสแรกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิให้นา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามดารงตาแหน่งเกินหนึ่งวาระมาใช้บังคับกับผู้เป็นหรือเคยเป็น ประธานกรรมการ
กรรมการ หรือผู้ว่าการ ที่ได้รับการสรรหาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ แต่
หากผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นผู้เคยได้รับการสรรหาให้
เป็นกรรมการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ ให้กรรมการผู้นั้นมีวาระการดารง
ตาแหน่งเพียงสามปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่หากผู้ได้รับการสรรหาให้เป็นผู้ว่าการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นผู้เคยได้รับการสรรหาให้เป็นผู้ว่าการตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งเพียงสองปี นับแต่วันที่มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯ

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