
๑ 

ตารางเปรียบเทียบ 

 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ร่าง 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ. .... 

 

 

......................................... 

......................................... 

......................................... 

 

....................................................................................................
.................................................................................. 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า 

 

...............................................................................................
....................................................................................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ....” 

มาตรา ๑ พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ
นี้เรียกว่า “พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
 
 

  

เอกสารประกอบการพิจารณา 
คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
เสนอที่ประชุมคร้ังท่ี ๓ วันจันทร์ท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 



๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็น
ต้นไป 

มาตรา ๒ พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 

  

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญตัิการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้
 

  

“คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ 
 

 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ 
 
 

 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญตัิประกอบ

 



๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ 
 

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

“ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ 
 

 

“ส านักงาน” หมายความว่า ส านกังาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 บ ท บั ญ ญั ติ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๓๘ 
และมาตรา ๒๔๒  บัญ ญั ติ
เกี่ยวกับองค์อ านาจในการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นหน้าที่
แ ล ะ อ า น า จ เฉ พ า ะ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยบัญญัติถึงหน้าที่
และอ านาจของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือของผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินที่กระท า
การในฐานะผู้บั งคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยธุรการของ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แ ผ่ น ดิ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน

ส านักงานฯ มีความเห็น
ว่าควรไปใช้ช่ือ “ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน” ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒  
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ในการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ต่างๆที่ใช้บังคับแล้ว ซึ่งใช้ค า
ว่า “ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน” 

อีกทั้งช่ือดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับรา่งรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๔๐ 
และมาตรา ๒๔๓ โดยเฉพาะ 



๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

แผ่นดิ นตามมาตรา ๒๔ ๓ 
เท่านั้น มิ ได้มีบทบัญญัติ ใด
บัญญัติถึงหน้าที่และอ านาจ
ของส านักงานฯ เหมือนเช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ประการ
ใด  จึ ง ส ม ค ว ร เป ลี่ ย น ช่ื อ
ส านั กงาน ใหม่ ให้ ต รงตาม
บทบาทภาระหน้าที่ในฐานะ
ห น่ ว ย ง า น ธุ ร ก า ร ข อ ง
คณ ะกรรมการต รวจ  เงิน
แผ่นดินตามร่างรัฐธรรมนูญ
ก าหนด จากเดิม “ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน” เป็น 
“ส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน” เพื่ อ ให้
ส อด ค ล้ อ งกั บ บ ท บั ญ ญั ติ
รัฐธรรมนูญที่ก าหนดประกอบ
กับได้มีการใช้ ช่ือส านักงาน
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่ นดิ น  นั บตั้ งแต่ ปี  พ .ศ . 
2476 ถึง พ.ศ. 2522 รวม
เป็นระยะเวลากว่า ๔๖ ปี  

มาตรา ๒๒๐ ที่บัญญัติว่า“ให้
องค์กรอิสระแต่ละแห่ง
นอกจากคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบงานธุรการ 
ด าเนินการและอ านวยความ
สะดวกเพื่อให้องค์กรอสิระ
บรรลภุารกจิและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 
กฎหมาย และเป็นไปตามมติ
หรือ แนวทางที่องค์กรอสระ
ก าหนด โดยใหม้ีหัวหน้า
หน่วยงานคนหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบขององค์กร
อิสระ แตล่ะองค์กรเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
ของหน่วยงานนั้น รับผิดชอบ
ขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ท้ังนี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และ
มาตรา ๒๔๓ บัญญัติให้มผีู้ว่า
การมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการ 
เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่า ร่าง
รัฐธรรมนูญฯ แยกหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการ 
บัญญัตไิว้เป็นพิเศษเฉพาะอีก



๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตราหนึ่ง ไม่เหมือนองค์กร
อิสระอื่นๆ เพื่อรองรับองค์กร
เดิม คือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน 
 

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(๑) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่

เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภมูภิาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) ทุนหมุนเวียน 
(๖) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๗) หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่

ได้รับเงินหรือทรัพยส์ินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๖) 

(๘) หน่วยงานอ่ืนใดหรือกิจการทีไ่ด้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบหรือร้องขอให้ส านักงานเป็นผู้
ตรวจสอบ 

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า 
(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม  ส่วนราชการที่

เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม 
(๒) หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค 
(๓) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น 
(๔ ) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
(๖) หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่

ได้รับเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (๑) (๒) 
(๓) (๔) หรือ (๕)(๗) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

(๗) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ ได้รับเงิน
อุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่
ได้ เพิ่ ม  (๕ ) ทุ นหมุ น เวี ยน 
เนื่ อ งจากการตรวจสอบมี
ปัญหาเรื่องการตรวจหน่วยรับ
ตรวจที่เป็นกองทุนหมุนเวียน
ต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใน
การตีความ จึงเห็นควรก าหนด
นิยาม ทุนหมุนเวียนเป็นหน่วย
รับตรวจด้วย โดยค าว่าทุน
ห มุ น เวี ย น ป ร าก ฏ ใน ร่ า ง
พระราชบัญญัติการเงินการ
คลังของรัฐและ (๘) ได้ เพิ่ม
ถ้อยค าว่า “หรือร้องขอให้
ส านักงานเป็นผู้ตรวจสอบ” 
เพื่อให้ส านักงานมีหน้าที่และ
อ านาจตรวจสอบตามที่ร้องขอ 
 
 
 
 

 



๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

“หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น” 
หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ ห น่ ว ย งาน ขอ งราชก ารส่ วน ท้ อ งถิ่ น ” 
หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔ 
 

 

“ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า กองทุน 
กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุน
หมุนเวียน ท่ีตั้งข้ึนเพื่อกิจการที่อนญุาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้
ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องน าส่งคลัง และตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
เท่านั้น 
 

 ก าหนดให้สอดคล้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติการเงิน
การคลังของรัฐ 

 

“ผู้รับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหนา้หน่วยงานผูร้บัผิดชอบในการปฏิบตัิราชการ
หรือการบรหิารของหน่วยรบัตรวจ 

“ผู้ รับตรวจ” หมายความว่า หั วหน้าส่วน
ราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔ 
 

 

“การตรวจเงินแผ่นดิน” หมายความว่า บรรดา
กระบวนการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน วินิจฉัยและติดตาม
ทรัพย์สินทั้งหลายที่ได้กระท าตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินนี ้

 เพื่ อ ให้ สอดคล้องกั บ
ห น้ า ที่ แ ล ะ อ า น า จ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดิน ผู้ ว่ าการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น  และส านั ก งาน ที่
เพิ่มขึ้น 
 
 

 



๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจบัญชี 
ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา และ
การบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของหน่วย
รับตรวจทีไ่ด้มาจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกู้ 
เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ
หรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการปฏิบัตหิน้าท่ีตามกฎหมาย
หรือตามวตัถุประสงค์ของหน่วยรบัตรวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าเงิน 
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์ดงักล่าวจะเป็นของหน่วยรับ
ตรวจหรือหน่วยรับตรวจมีอ านาจหรือ สิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้
ประโยชน์หรือดูแลรักษา ท้ังนี้ เพื่อให้การดังกล่าวเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และแบบ
แผนการปฏิบัติราชการ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุใน
การบริหารการเงินการคลังของรัฐและเป็นมาตรการป้องกันการ
ทุจริต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจ าเป็นแก่
การตรวจสอบดังกลา่วด้วย 

“ตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจบัญชี 
ตรวจการรับ การใช้จ่าย การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา 
และการบริหารซึ่งเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของ
หน่ วยรับตรวจที่ ได้มาจากเงินงบประมาณ  เงินนอก 
งบประมาณ เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือ
จากแหล่งในประเทศหรือต่างประเทศอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ของหน่วย
รับตรวจ ทั้งนี้ ไม่ว่าเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์
ดังกล่าวจะเป็นของหน่วยรับตรวจหรือหน่วยรับตรวจมี
อ านาจหรือสิทธิในการใช้จ่ายหรือใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้
การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และแบบแผนการปฏิบัติ ราชการอันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารการเงินของรัฐ
และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และให้หมายความ
รวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจ าเป็นแก่การตรวจสอบดังกล่าว
ด้วย 
 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔ โดยเพิ่มค าว่า “หรือ
ดูแลรักษา” เพื่อให้ส านักงานฯ 
มีอ านาจตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจที่ มี หน้ าที่ ดู แลรักษา
ทรัพย์สินของแผ่นดิน 

 

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความวา่ ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ผูด้ ารงต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น ผู้ด ารงต าแหน่งใน
องค์กรอิสระ และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ 
อนุกรรมการ บุคคล คณะบุคคล หรือผู้ปฏบิัติงานประเภทอื่น
ของหน่วยรับตรวจ และให้หมายความรวมถึงบุคคล หรือคณะ
บุคคลซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อ านาจทาง
ปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึน้ในระบบราชการ รัฐวิสาหกจิ 

 เพื่อรองรับบทบัญญัติใน
เรื่องการไต่สวน การกระท า
ความผิดคดีอาญาหรือการ
ปฏิบัติ งานประเภทอื่นของ
หน่วยรับตรวจ 

 



๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

หรือกิจการอื่นของรัฐ ไม่วา่เป็นประจ าหรือครั้งคราว และไม่ว่า
จะไดร้ับค่าตอบแทนหรือไม ่
 

“เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ” หมายความว่า 
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งข้ึนตามมาตรา ๔๖(๗) เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

“ เจ้ าห น้ าที่ ต ร วจส อบ ”  ห ม ายค วาม ว่ า 
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๔๑ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
ม าต รา  ๔  โด ย เป ลี่ ย น ช่ื อ
ข้าราชการส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นข้าราชการ
ส านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินเพื่อให้สอดคล้อง
กับ ช่ือใหม่ของส านักงานฯ 
 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ พนักงานไต่สวน ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน พนักงาน
ติดตามทรัพยส์ิน หรือพนักงานอ่ืนใดที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกีย่วกับการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

 เพื่ อ ให้ สอดคล้องกั บ
หลักการด าเนินการไต่สวน
ความผิดคดีอาญา ตามหมวด 
๕ 

 

“พนักงานไต่สวน” หมายความว่า ผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิแต่งตั้งข้ึนจากบคุคลที่มีพ้ืน
ความรู้ช้ันเนติบณัฑติยสภา หรือ ปริญญาโท ทางกฎหมาย หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่อ่ืนใด ซึ่งผ่านการอบรมหลักสตูร การไต่สวน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิมาแล้ว และให้หมายความ

 เพื่ อ ให้ สอดคล้องกั บ
หลักการด าเนินการไต่สวน
ความผิดคดีอาญา ตามหมวด 
๕ 

 



๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

รวมถึง เจ้าพนักงานสอบสวน หรอืพนักงานไต่สวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ท่ีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้งจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม
พยานหลักฐานและจัดท าส านวนคดีอาญา 
 

“ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน” หมายความว่า 
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ีผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน แต่งตั้งขึ้นจากบุคคลที่มีพ้ืนความรู้ทางกฎหมายเพื่อ
ช่วยพนักงานไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานหรือจดัท าส านวน
คด ี
 

 เพื่ อ ให้ สอดคล้องกั บ
หลักการด าเนินการไต่สวน
ความผิดคดีอาญา ตามหมวด 
๕ 

 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกบัผู้ตรวจสอบภายใน 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจสอบ ภายในของหน่วยรับตรวจหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งอ่ืนท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับ ผู้ตรวจสอบภายใน 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔ 
 

 

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินรักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
และให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึง่ที่มีผลเป็น
การทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได ้
 
 

มาตรา ๕ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน
รักษาการตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และ
ให้มีอ านาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของ
คณ ะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่ อปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ประกาศและระเบียบตามวรรคหนึ่งที่มีผลเป็น
การทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 

เพื่อให้มีผู้รักษาการตาม
กฎหมาย และให้มีอ านาจออก
ประกาศหรือระเบี ยบ โดย
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ข อ ง
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เ งิน
แผ่นดินเพื่อปฏิบัติการตาม
กฎหมาย 

 



๑๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

หมวด 1 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

หมวด 1 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

บทบัญญัติ ในหมวดนี้
ก า ห น ด ขึ้ น เพื่ อ ร อ ง รั บ
บทบัญญัติตามร่างรัฐธรรมนูญ
ฯ มาตรา ๒๓๘ และก าหนด
กรอบหน้าที่และอ านาจของ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แ ผ่ น ดิ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
บทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๐ โดยได้รวมส่วนท่ี
เกี่ ยวกับหน้าที่ และอ านาจ
ตล อด จน ภ ารกิ จ ต่ า งๆ  ที่
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินต้องรับผิดชอบปฏิบัติ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในหมวด
ต่ า งๆ  ใน พ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาไว้ด้วยกัน เพื่อให้
เกิ ด ค ว าม ส ะ ด วก กั บ ผู้ ใ ช้
กฎหมาย และเพิ่มเติมหน้าที่
และอ านาจในการพิจารณา
วินิจฉัยรายงานผลการตรวจ
เงินแผ่นดินที่แล้วเสร็จตามที่
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ 
เพื่ อความชัดเจนในการท า
หน้ าที่ ก ากับการตรวจ เงิน
แผ่นดินของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามที่ ร่าง

 



๑๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

รัฐธรรมนูญฯได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๔๐ (๓) และเป็นไป
ตามหลักการเดิมที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
ม า ต ร า  ๔ ๓  ม าต ร า  ๔ ๔ 
มาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖” 
 

ส่วนท่ี 1 
การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการ 

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

ส่วนท่ี ๑ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ 

ของคณะกรรมการ 
--------------------------------- 

 

เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๓๘ ประกอบมาตรา 
๒๑๗ ของร่างรัฐธรรมนูญฯ 

 

มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
เรียกช่ือย่อว่า “คตง.” ประกอบดว้ยประธานกรรมการคนหนึ่ง 
และกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา 

“มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
หนึ่ ง  และกรรมการผู้ ท รงคุณ วุฒิ อื่ น อี ก เก้ าคน  ซึ่ ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา ...
ฯลฯ” 
 

เป็นไปตามบทบัญญัติ
ม า ต ร า  ๒ ๓ ๘  ข อ ง ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฯ 

 

มาตรา 7 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมี
คุณสมบัติดังนี ้

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  
(2) มีอายุไมต่่ ากว่าสี่สิบห้าปีบริบรูณ์ แต่ไม่เกิน

เจ็ดสิบปี  
(3) ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปรญิญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกเก้าคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาจากบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย
โดยการเกิด  มีอายุ ไม่ต่ ากว่าสี่ สิบห้ าปีบริบู รณ์ และมี
คุณสมบัติในแต่ละประเภท ประเภทละสองคน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในต าแหน่งไม่ต่ า

เป็นไปตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๓๘ ประกอบมาตรา 
๒๑๖ และมาตรา ๒๐๑ (๑) 
(๓ ) (๔ ) และ (๕ ) ของร่าง
รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฯ  โด ย เพิ่ ม
คุณสมบัติเฉพาะของบุคคล
ตาม (๖) ที่จะเข้ารับการสรร

ส านักงานฯ เห็นว่า ควร
ก าหนดให้มีการแบ่งประเภท
ของ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ นดิ นต ามความรู้ ค วาม
เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ ห้ ชั ด เ จ น 
เช่นเดียวกับ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย



๑๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

(4) มีความซื่อสัตยส์ุจรติเป็นท่ีประจักษ์   
(5) มีสุขภาพท่ีสามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(6) เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงนิแผ่นดิน กฎหมาย การบญัชี 
การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และดา้นอ่ืนท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ท้ังนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบ
ปี 

โดยบุคคลตาม (6) ต้องมีคณุสมบตัิอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าระดับ ผู้บรหิารระดับสูงหรือเทียบเท่า หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเทียบเท่า 

(ข) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าศาสตราจารย์
ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีและยัง
มีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจักษ์ 

(ค) เป็นผู้สอบบัญชรีับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยผูส้อบบัญชีหรือวิชาชีพบัญชี และด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร
ในหน่วยงานของรัฐ 

(ง) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
หรือต าแหน่งเทียบเท่า ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของธุรกิจ ซึ่งเป็น
บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยต้อง
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไมน่้อยกว่าสิบป ี
 
 
 

กว่าระดับ  ๑๐  หรือเทียบเท่า  ซึ่ งมีความช านาญและ
ประสบการณ์ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) เป็นผู้ที่มีความช านาญและประสบการณ์ด้าน
การบัญชี การสอบบัญช ีหรือการตรวจสอบภายใน 

(๓) เป็นผู้ที่มีความช านาญและประสบการณ์ด้าน
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลังหรือการบริหารธุรกิจ 

(๔) เป็นผู้ที่มีความช านาญและประสบการณ์ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอื่นที่
เป็นประโยชน์แก่งานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๕) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับประธานกรรมการกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกช่ืออย่างอื่นของธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้อง
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี 

ส าหรับบุคคลตาม (๒) ถึง (๔) ต้องมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ด้วย 

(๑) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยผู้สอบบัญช ีหรือ 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าระดับ ๑๐ หรือเทียบเท่า หรือ 

(๓) เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อย
กว่าสิบป ี
 

หาเป็นคณะกรรมการตรวจ
เ งิ น แ ผ่ น ดิ น ไ ด้  ต้ อ ง มี
คุณสมบัติเฉพาะตามที่ก าหนด
ไว้ในวรรคสองนี้ด้วย 

การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2542 และประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 71/2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา 8 ผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้อง
ไม่มลีักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นหรือเคยเป็นตลุาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ด ารงต าแหนงในองค์กรอิสระใด 

(2) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกหรือผูด้ ารงต าแหน่ง
อื่นของพรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนเข้ารับการคดัเลือกหรือ
สรรหา  

(3) เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมอืง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นในระยะสิบปกี่อนเข้ารับการคดัเลือกหรือ
สรรหา 

(4) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล
ล้มละลายทุจรติ 

(5) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช   
(6) ติดยาเสพตดิให้โทษ  
(7) วิกลจริตหรือจติฟั่นเฟือนไมส่มประกอบ  
(8) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธเิลือกตั้งไม่ว่า

คดีนั้นจะถึงท่ีสุดแล้วหรือไม ่
(9) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง   
(10) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง  
(11) เคยต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขัง

อยู่โดยหมายศาล  
(12) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยได้พน้โทษมายังไม่

ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(13) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงาน

มาตรา ๗ ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้

(๑ ) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นผู้ด ารงต าแหน่งของพรรค
การเมืองในระยะหนึ่งปีก่อนด ารงต าแหน่ง 

(๓ ) เป็นกรรมการการเลือกตั้ ง ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  หรือกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ ชาติ 

(๔) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) เป็นภิกษ ุสามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๖) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(๗) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
(๘) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๙) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๑๐) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง

ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ 
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ 
(๑๑) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
(๑๒) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๑๓) เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ง 

เป็นไปตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๒๓๘ ประกอบมาตรา 
๒๑๖ และมาตรา ๒๐๒ ของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ 

 



๑๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(14) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอัน
ถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผน่ดินเพราะร่ ารวยผดิปกติ 
หรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะ
กระท าความผิดกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต 

(15) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรม หรือกระท าความผดิกฎหมายว่าด้วยความผิดของ
พนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผดิเกี่ยวกับ
ทรัพย์ท่ีกระท าโดยทุจรติตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยมืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน 
กฎหมายว่าด้วยยาเสพตดิในความผิดฐานเป็นผูผ้ลิต น าเข้า 
ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผดิฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินในความผดิฐานฟอกเงิน  

(16) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่าการ
กระท าอันเป็นการทุจริตในการเลอืกตั้ง 

(17) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตาม      
ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนญู ศาลฎีกา หรือศาลฎีกาแผนก
คดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

(18) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผดิอนัได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหโุทษ 

(19) มีพฤติการณ์อันเป็นการฝ่าฝนืหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง 

 



๑๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา 9 การสรรหาและการคดัเลือกกรรมการ
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจ านวน
เก้าคน ประกอบด้วยประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ 
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บุคคลซึ่งแต่งตั้งโดยศาล
รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระอื่นตามรัฐธรรมนูญทีม่ิใช่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง องค์กรละหนึ่งคนเป็น
กรรมการ ท าหน้าท่ีสรรหาและคดัเลือกผูส้มควรได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
ท าให้ต้องมีการเลือกบุคคลใหด้ ารงต าแหน่งดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่มีผูด้ ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา
ในต าแหน่งใดหรือมีแตไ่ม่อาจปฏบิัติหน้าที่ได้ ถ้ากรรมการ     
สรรหาท่ีมีอยู่นั้นมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
สรรหากรรมการ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาเท่าที่เหลืออยู่ 

ให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏบิัติหน้าที่เป็น
หน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคณุสมบตัิของผู้สมัคร 
ผู้ไดร้ับการคัดเลือกหรือได้รบัการสรรหา ให้เป็นหน้าท่ีและ
อ านาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการให้เป็นที่สดุ 

ในการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหา
ปรึกษาหารือเพื่อคดัสรรใหไ้ด้บุคคลซึ่งมีความรับผดิชอบสูง  มี
ความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าท่ี และมีพฤติกรรมทาง
จริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม โดยนอกจากการประกาศ
รับสมคัรแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาจาก
บุคคลที่มีความเหมาะสมท่ัวไปไดด้้วย แต่ต้องได้รับความ
ยินยอมของบุคคลนั้น 

มาตรา ๘ การสรรหาและการเลือกกรรมการให้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ประธานวุฒิสภาจัดให้มีคณะกรรมการ
สรรหากรรมการจ านวนสิบห้าคนประกอบด้วยประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด 
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นนิติบุคคลทุกแห่ง
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือเจ็ดคน ผู้แทนพรรคการเมืองทุกพรรค
ที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ านวนตามหรือ
ใกล้เคียงกับอัตราส่วนของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ซึ่งเลือกกันเองให้เหลือห้าคน และให้คณะกรรมการสรรหามี
หน้าที่สรรหาและจัดท าบัญ ชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ งมี
คุณสมบัติตามมาตรา ๖ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๗ เป็นจ านวนสองเท่าของแต่ละประเภทเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา โดยได้รับความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอ
ช่ือน้ัน ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุที่ให้ต้องมีการ
เลือกบุคคลให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว มติในการเสนอช่ือต้อง
มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการสรร
หาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(๒) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อ
มีมติเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือในบัญชีตาม (๑) ซึ่งต้อง
กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ ในการนี้ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอ
ช่ือในแต่ละประเภทซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนน
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ แต่ถ้าจ านวนผู้ได้รับ
เลือกในประเภทใดมีจ านวนไม่ครบสองคน ให้น ารายช่ือของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือท่ีเหลืออยู่ทั้งหมดในประเภทน้ันมา
ให้สมาชิกวุฒิสภาออกเสียงลงคะแนนเลือกอีกครั้งหนึ่ง ใน
กรณีนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับการเสนอช่ือในแต่ละประเภทซึ่งได้รับ

เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๗ ที่บัญญัติให้น า
ความในมาตรา ๒๐๓ มาตรา 
๒๐๔ ของร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาใช้บังคับกับการด าเนินการ
การสรรหากรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินของคณะกรรมการสรร
หากรรมการโดยอนุโลม 

 



๑๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

(2) ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเสนอ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมความยินยอมของผู้นั้นต่อ
ประธานวุฒิสภา 

มติในการคดัเลือกดังกล่าวต้องลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการทั้งหมดเท่าทีม่ีอยู ่

(3) ให้ประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภา 
เพื่อมีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตาม (๒) ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายชื่อ 

การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบผูไ้ด้รับการคดัเลอืกด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม ให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป 

ในกรณีที่วุฒิสภาไมเ่ห็นชอบผูไ้ด้รบัการคัดเลือก
รายใด ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการเริ่มกระบวนการสรร
หาใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีมีเหตุให้ต้องด าเนินการดังกลา่ว 

ก่อนประธานวุฒิสภาน ารายชื่อกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตามความในวรรคก่อน 
ให้ผู้ไดร้ับคัดเลือกเป็นกรรมการตาม (3) ประชุมและคดัเลือก
กันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  แล้วแจ้งให้ประธาน
วุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 
 
 

คะแนนสูงสุด และมีคะแนนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
กรรมการ ถ้าในประเภทเดียวกันมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน อัน
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับเลือกเกินสองคน ให้ประธานวุฒิสภาจับ
สลากว่ าผู้ ใด เป็ นผู้ ได้ รับ เลื อกในกรณี ที่ บัญ ชีราย ช่ือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในประเภทใดไม่มผีู้ได้รบัเลอืกเป็นกรรมการหรือ
ได้รับเลือกเป็นกรรมการเพียงคนเดียว ให้คณะกรรมการสรร
หาด าเนินการสรรหาและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิใน
ประเภทน้ันตาม (๑) เพื่อเสนอวุฒิสภาลงมติเลือกใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง 

ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตาม (๒) ประชุม
และเลือกกันเองให้คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการแล้วแจ้ง
ผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 



๑๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา 10 ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือ

เงินเดือนประจ า  
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการ
หรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ  

(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท 
หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจโดยมุ่งหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด  

(4) ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ  

(5) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระอื่นใด  
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามวรรคหนึ่ง ประธาน

วุฒิสภาจะน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรณุาโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งไดต้่อเมื่อผูไ้ดร้ับเลอืกได้ลาออกจากการเป็น
บุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (4) หรือแสดงหลักฐานให้เป็นท่ี
เชื่อได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (5) แล้ว ซึ่ง
ต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งการไดร้ับเลือก 
แต่ถ้าผู้นั้นมไิดล้าออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระภายใน
เวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับเลือกให้เป็นกรรมการ 
และให้ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการใหม่แทน 
 

มาตรา ๙ ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน

ประจ า 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือไม่เป็น
กรรมการหรือท่ีปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ 

(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท 
หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ 

เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา  ๘  (๒ ) 
ประธานวุฒิสภาจะน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้ลาออก
จากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒)หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม 
(๔) แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนดให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับ
เลือกให้เป็นกรรมการ และให้ด าเนินการสรรหาและเลือก
กรรมการใหม่แทน 
 

เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๗ ที่บัญญัติให้น า
ความในมาตรา ๒๐๕ ของร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับกับ
การด าเนินการการสรรหา
กรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน
ของคณ ะกรรมการสรรหา
กรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา 11 ในการพิจาณาใหค้วามเห็นชอบ
มาตรา 9 ถ้ามผีู้ไดร้ับความเห็นชอบจากวุฒิสภาจ านวนไม่น้อย
กว่าห้าคน ให้ผู้ได้รับความเห็นชอบเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโดยไม่
ต้องรอให้มีผูไ้ด้รับความเห็นชอบครบเจ็ดคน เพื่อให้ประธาน

 เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๗ ที่บัญญัติให้น า
ความในมาตรา ๒๐๖ ของร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับกับ
การด าเนินการการสรรหา

 



๑๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

วุฒิสภาน าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป และเมื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการตามหนา้ที่และอ านาจต่อไปพลางก่อนได้ โดยใน
ระหว่างนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเท่าที่
มีอยู่ 
 

กรรมการตรวจ เงินแผ่นดิน
ของคณ ะกรรมการสรรหา
กรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา 12 กรรมการต้องปฏิบตัิหน้าท่ีและใช้
อ านาจของตนอย่างอิสระ เป็นกลาง โดยสุจริต เที่ยงธรรม กลา้
หาญ ปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลยพินิจและให้มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละเจ็ดปี นับแต่วันท่ีพระมหากษตัริย์ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งไดเ้พียง
วาระเดียว 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งไดร้ับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารบั
หน้าท่ี 

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหมเ่ข้ามาปฏิบตัิ
หน้าท่ีเมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดมิ ให้ด าเนินการสรรหา
และคัดเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร 
 

มาตรา ๑๐ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งไดร้ับแตง่ตั้งใหม่จะเข้า
รับหน้าที ่

เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติ
หน้าท่ีเมื่อสิ้นสุดวาระของกรรมการชุดเดิม ให้ด าเนินการสรร
หาและเลือกกรรมการชุดใหม่เป็นการล่วงหน้าตามสมควร 

 

เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒ ๑๕  และมาตรา 
๒๑๘ ที่บัญญัติให้น าความใน
มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง วรรค
สาม วรรคสี่  และวรรคห้ า 
และมาตรา ๒๐๙ ของร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับแก่
การพ้นจากต าแหน่ งของผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
โดยอนุโลม 

 

มาตรา 13 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระตามมาตรา 12 กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบรูณ ์
(๔) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา ๗ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๘ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๑๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระตามมาตรา ๑๐ กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) อายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๖ หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙ 

เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๑๘ ที่บัญญัติให้น า
ความในมาตรา ๒๐๘ และ
ม า ต ร า  ๒ ๐ ๙  ข อ ง ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฯมาใช้บังคับแก่
การพ้นจากต าแหน่ งของผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
โด ย อ นุ โล ม  แ ต่ ป รั บ ป รุ ง

 



๑๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

(๖) วุฒิสภามมีติให้พ้นจากต าแหนง่ตามมาตรา 
๑5 

(๗) วุฒิสภามมีติให้ถอดถอนจากต าแหน่งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง ให้กรรมการเท่าท่ี
เหลืออยู่ปฏบิัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่       
ไม่ถึงสี่คน 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิซึ่งลาออก
จากต าแหน่ง ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

(๖) วุฒิสภามีมติให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 
๑๓ 

(๗) วุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ถึงเจ็ดคน 

 

ข้อก าหนดที่ให้กรรมการเท่าที่
เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
และให้ถือว่าคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มี
อยู่ เว้นแต่มีกรรมการเหลืออยู่
ไม่ ถึ งสี่ ค น  ซึ่ ง เป็ น ไป ต าม
ประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๗ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่ งชาติที่  ๒๙ /
๒๕๕๘  ที่มีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบนั 
 

มาตรา ๑4 เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๑3 ให้เริ่มด าเนินการตามมาตรา 9 ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา ๑๒ เมื่อกรรมการพ้นจากต าแหน่งตาม
มาตรา ๑๑ ให้เริ่มด าเนินการตามมาตรา ๘ ภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการ
สรรหาจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ านวนสองเท่า
ของผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งเสนอต่อประธานวุฒิสภา 
 

ความในวรรคหนึ่งและวรรค
สองเป็นไปตามหลักการเดิมที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ 

 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหนง่ในระหว่างที่
อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภา ใหด้ าเนินการตามมาตรา 9 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา 

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งในระหว่างที่
อยู่นอกสมัยประชุมของรัฐสภาให้ด าเนินการตามมาตรา ๘ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดสมัยประชุมของรัฐสภา 

 
 

 
 
 

 



๒๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

กรณีมีปญัหาว่ากรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใด
พ้นจากต าแหน่งหรือไม่ ให้เป็นหนา้ที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการเปน็ผู้วินิจฉัย ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการใหเ้ป็นที่สุด  

 ค ว า ม ใน ว ร ร ค ส า ม
เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 
๒ ๑ ๘  ว ร รค ส อ งข อ งร่ า ง
รัฐธรรมนูญฯ บัญญัติ ให้น า
มาตรา ๒๐๘ วรรคสาม ของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาใช้บังคับ
แก่การพ้นจากต าแหน่งของผู้
ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ
โดยอนุโลม 

 

ในกรณีที่กรรมการต้องหยุดปฏิบัตหิน้าท่ีเพราะ
ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองประทับรับฟ้องกรณีถูกกล่าวหาท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
หรือกรณีอื่น และมีกรรมการเหลอือยู่ไม่ถึงสี่คน ให้ประธานศาล
ฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดร่วมกันแต่งตั้งบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการท า
หน้าท่ีเป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวให้ครบเจด็คน โดยใหผู้้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการได้ จนกว่ากรรมการที่
ตนท าหน้าท่ีแทนจะปฏิบตัิหน้าที่ได้หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้
ด ารงต าแหน่งแทน 
 
 
 

 ความในวรรคสี่เป็นไป
ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๑๘ 
วรรคสามของร่างรัฐธรรมนญูฯ 
บัญ ญั ติ ให้น ามาตรา ๒๑๔ 
ของร่างรัฐธรรมนูญฯ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 

 

มาตรา 15 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิร้องขอ
ต่อประธานวุฒสิภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้น มีความประพฤติเสื่อมเสีย
อย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง 

มาตรา ๑๓ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิร้อง
ขอต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้กรรมการพ้น
จากต าแหน่งเพราะเหตุที่กรรมการนั้นมีความประพฤติเสื่อม
เสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่องต่อหน้าท่ีอย่างร้ายแรง 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๓  

 



๒๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่ง ต้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่
ของวุฒิสภา 

มติของวุฒิสภาตามวรรคหนึ่งต้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา 
 

มาตรา 16 การประชุมของคณะกรรมการต้อง
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่
มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม  

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไมม่าประชุมหรือไม่อาจปฏิบัตหิน้าท่ีได้ ให้
ทีป่ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน็ประธานในที่ประชุม  

ในการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสยีงข้างมาก ถ้ามี
คะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  

ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรือ่งที่
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มสีิทธ์ิเข้าประชุม 

การประชุมคณะกรรมการนอกจากท่ีก าหนดไว้
ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

มาตรา ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการ
ที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม 

ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ในการป ระ ชุม  ถ้ ามี ก ารพิ จ ารณ าเรื่ อ งที่
กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสยี กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม 

การประชุมคณะกรรมการนอกจากที่ก าหนดไว้
ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการก าหนด 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ . 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ 

 

มาตรา 17 เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 

มาตรา ๑๘ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๑๘ 
 
 
 
 

 



๒๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ส่วนท่ี 2 
หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 

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

  
 

 

มาตรา 18  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมี
หน้าท่ีและอ านาจดังต่อไปนี ้

(1) วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินเสนอ
รัฐสภาเพื่อทราบ ก่อนมอบส านักงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
รวมทั้งให้ความเห็นชอบแผนงานการตรวจเงินแผ่นดินที่
ส านักงานจัดท าตามนโยบายเสนอ 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินให้ส านักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งตดิตามแกไ้ข
ปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาวการณ ์

(3) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตาม
หน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(4) ก ากับให้การตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม 
(1) (2) และ (3) และตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ 

(๕) พิจารณาใหค้วามเห็นชอบให้ไต่สวน
ความผิดคดีอาญา ตามมาตรา ๗๒ (๑) 

(๖) พิจารณาวินจิฉัยรายงานผลการตรวจสอบ
เงินแผ่นดินตาม หมวด ๑ ส่วน ๓ และ หมวด ๔ การไตส่วน
ความผิดคดีอาญาตามหมวด ๕ และการตรวจสอบและไต่สวน
การติดตามทรัพยส์ินของรัฐคืนจากการเอาไปหรือได้ไปโดยมิ
ชอบตามหมวด ๖ ที่ผู้ว่าการเสนอ 

มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี
เกี่ยวกับการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน การก าหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน การ
ก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีพิจารณาในเรื่องวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง การให้ค าปรึกษาและค าแนะน า 
การเสนอแนะให้มีการแกไ้ขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน การก าหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณา
วินิจฉัยความผดิวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่
เป็นองค์กรสูงสดุ การพิจารณาเลอืกผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และการด าเนินการอื่นตามที่
บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี ้ในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้

(๑) ให้ค าปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมเงินของ
รัฐเมื่อได้รับค าร้องขอจากคณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือเมื่อคณะกรรมการ
เห็นสมควร 

(๓) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดมาตรฐาน
หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบ และการควบคุมการตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณส าหรับหนว่ยรับตรวจ ดังต่อไปนี ้

ความในมาตรานี้
ก าหนดขึน้เพื่อรองรับ
บทบัญญัติตามร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๐ โดยรวมส่วนท่ี
เกี่ยวกับหน้าท่ีและอ านาจ
ตลอดจนภารกิจต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินต้องรับผิดชอบปฏิบตัิ 
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในหมวด
ต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาไว้ด้วยกัน และ
เพิ่มเตมิหน้าที่และอ านาจใน
พิจารณาวินิจฉัยรายงานผล
การตรวจเงินแผ่นดินที่แล้ว
เสร็จตามทีผู่้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอ เพื่อความ
ชัดเจนในการท าหน้าท่ีก ากับ
การตรวจเงินแผ่นดินของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามร่างรัฐธรรมนูญฯ
บัญญัติในมาตรา ๒๔๐ (๓) 

ส านักงานฯ. เห็นว่า 
 

มาตรา 18(1) การ
ก าหนดเรื่องการใหค้วาม
เห็นชอบแผนงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน นอกเหนือจากวาง
นโยบายขัดต่อ ร่างรัฐธรรมนญู
ฯ มาตรา 240(3) และ 
มาตรา 243วรรคหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 18 (๖) การ
เพิ่มอ านาจพิจารณาวินิจฉัย
รายงานผลการตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน ขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญ
ฯ มาตรา 240 และมาตรา 



๒๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

(๗) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะประธานรัฐสภา
เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการและเกี่ยวกับการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปตี่อ
รัฐสภา 

(๘) ให้ค าแนะน าและเสนอแนะรัฐบาลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเงินของรัฐ เมื่อได้รับการร้องขอ  หรือเมื่อ
คณะกรรมการเห็นสมควร 

(๙) ออกระเบียบหรือประกาศก าหนดมาตรฐาน
หรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณในเรื่องตา่งๆ ส าหรับหน่วยรับตรวจ 

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยรับ
ตรวจน าไปใช้ส าหรับการบรหิารจดัการระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคมุความ
เสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
ปฏิบัติ ในกรณีที่เห็นว่าอาจเกดิความเสยีหายเกีย่วกับการใช้
จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกีย่วกับการจดัท าและแบบ
การรายงานที่จ าเป็นส าหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับ
ตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า 

(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

(๑๐) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
วินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมทัง้การให้ค าแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐในการแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดิน  

(ก) มาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้หน่วยรับ
ตรวจน าไปใช้เป็นแนวทางส าหรับการจัดวางระบบควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

(ข) มาตรการป้องกันหรือควบคมุความ
เสียหายให้หน่วยรับตรวจหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลาย
หน่วยปฏิบัต ิในกรณีที่เห็นว่าอาจเกิดความเสียหายเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินโดยหน่วยรับตรวจ 

(ค) มาตรฐานเกีย่วกับการจดัท าและแบบ
การรายงานที่จ าเป็นส าหรับการตรวจเงินแผ่นดินที่หน่วยรับ
ตรวจต้องจัดส่งให้แก่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นประจ า 

(ง) มาตรการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
(๔) เสนอแนะให้หน่วยรับตรวจแกไ้ข

ข้อบกพร่องหรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตร ีและเสนอแนะในประการอื่น
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรตลอดจนตดิตามการ
ด าเนินการแกไ้ขและการปฏิบัตติามค าแนะน า 

(๕) ก ากับและเป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดใน
กระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลังตาม
บทบัญญัติในส่วนท่ี ๒ ของหมวดนี ้

(๖) เสนอช่ือผู้ที่สมควรได้รับการพจิารณา
แต่งตั้งเป็นผู้ว่าการต่อวุฒิสภา โดยผ่านประธานวุฒิสภาตาม
มาตรา ๓๐ 

(๗) ให้ค าแนะน าแก่ผู้ว่าการในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี ้อันได้แก ่

(ก) การก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

รวมถึงหน้าท่ีและอ านาจใน
การก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินในฐานะผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยธุรการ ที่
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

253 วรรคหน่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการมี
ข้อสังเกตว่า  

การควบคุมภายในและ
การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้
ตรวจสอบภายในควรให้
สอดคล้องกับรา่ง
พระราชบัญญัติการเงินการ
คลังของรัฐฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

(๑๑) สั่งลงโทษทางปกครองกรณมีีการกระท า
ผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

(๑๒) ก ากับและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ว่าการให้เป็นไปตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ มาตรฐาน  กฎ 
ระเบียบ และแนวทางปฏิบตัิที่ก าหนดไว ้

(๑๓) สรรหาและเสนอช่ือผูส้มควรได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้วา่การต่อวุฒิสภา 

(๑๔) แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ หรือคณะกรรมการอื่น อนุกรรมการ  หรือคณะท างาน 
เพื่อปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

(๑๕) ด าเนินการอื่นตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้บัญญัติและตามกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้
เป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 

(ข) การจัดท างบประมาณของส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

(ค) ให้ค าแนะน าในการท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประu3592 จ าปีและรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ระหว่างปีของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 
๔๘ และมาตรา ๔๙ 

(๘) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดจ้างและการก าหนดค่าจ้างที่ปรกึษา ผู้เชี่ยวชาญ หรือ
ส านักงานเอกชนในการปฏิบัติงานของส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินตามมาตรา ๕๑ 

(๙) ออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดค่า
ตรวจสอบบญัชีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 

(๑๐) วางระเบียบเกี่ยวกับการใช้จา่ยเงินรายได้
ของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิตามมาตรา ๖๐ 

(๑๑) แต่งตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและ
การคลังตามมาตรา ๒๐ 

(๑๒) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏบิัติงานตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๓) พิจารณาค าร้องของสภาผู้แทนราษฎร 
วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตร ีที่ขอให้ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ
เป็นกรณเีฉพาะราย และก าหนดหลักเกณฑ์การคดัเลือก
หน่วยรับตรวจ 

(๑๔) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรา ๑๘ (๑๒) การ
ก ากับการปฏิบตัิงานต้องไม่ขัด
กับความอิสระและเป็นกลาง
ในการปฏิบัติหนา้ที่ของผู้ว่า
การ ส่วนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเห็นว่าขัดต่อร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 243 



๒๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อทราบ 
 

มาตรา 19 นอกจากหนา้ที่และอ านาจตาม
มาตรา 18 ให้คณะกรรมการมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ 
หรือหลักเกณฑ์ เกีย่วกับการบริหารและจัดการส านักงาน
ดังต่อไปนี ้

(1) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ปฏิบัติงาน เพื่อส านักงานและผู้วา่การถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ

(2) ออกระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการบรหิารทั่วไป การบรหิารงานบุคคล 
การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการด าเนินการอื่นๆ 
ของส านักงาน  เว้นแต่เรื่องการก าหนดต าแหน่ง และการใหร้ับ
เงินเดือนของข้าราชการส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามญัมาใช้บังคับโดยอนุโลม  และ
เรื่องอัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ าต าแหน่ง  และการให้รับ
เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้น า
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม   ส่วนการจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ 

(3) ควบคุมและก ากับการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ส านักงาน และผู้ว่าการ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย  
ตลอดจนระเบยีบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ปฏิบตัิที่ก าหนดโดย
เคร่งครดั 

(4) ปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ ประกาศ และ
หลักเกณฑ์ตาม (2) ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์
และสภาวการณ ์

(5) จัดให้มีระบบและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ว่าการเกี่ยวกับการบริหารส านักงาน รวมทั้ง

 ร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๓ บัญญัติใหผู้้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าที่
โดยรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจ เงิน
แผ่นดิน โดยการปฏิบัติหน้าท่ี
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน จึงได้น า
หลักการบริหารจัดการองค์กร
และผูบ้ริหารองค์กรมาบญัญตัิ
ไว้ เพื่อให้การปฏิบตัิงานของ
ส านักงานมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลบรรลุถึง
วัตถุประสงค์หรือตามนโยบาย
ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 

ส านักงานฯเห็นว่า 
มาตรา ๑๙ (๓)(๕) การ
ควบคุมและก ากับการปฏิบัติ
หน้าท่ีของส านักงานและผู้ว่า
การ ต้องไม่ขัดต่อความเป็น
อิสระและเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 

ใน มาตรา ๑๙ (๒) 
ประธานกรรมการและนาย กร
พจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เห็นพ้องกับ
ความเห็นของส านักงานฯที่ว่า 
ควรให้เป็นอ านาจอิสระของ
คณะกรรมการในการออก
ระเบียบเกี่ยวกับการก าหนด
ต าแหน่ง และการได้รับ
เงินเดือนของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพราะ คณะกรรมการ
และส านักงานฯ เป็นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญ ควรมี
หน้าท่ีและอ านาจในการ
บริหารงานบุคคลโดยอิสระ 

 



๒๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ท าการประเมินการปฏิบัตหิน้าท่ีนี ้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
(6) ให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะ 

เกี่ยวกับการแกไ้ขข้อบกพร่องหรือการปฏิบัตหิน้าท่ีให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีและประการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินการ แก้ไข หรือปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 

(7) ออกระเบียบหรือหลักเกณฑเ์กี่ยวกับค่า
สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน 

(๘) ออกระเบียบอื่นท่ีจ าเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๙) ปฏิบัติราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 

และ(๕) เป็นการควบคุม
การท างานของผู้ว่าการ ขัดต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๓ 

 
 

ส่วนท่ี 3 
การก ากับการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

 ห ลั ก ก ารส าคั ญ ขอ ง
ความในหมวดนี้  ก าหนดขึ้น
เพื่อแก้ปัญหาในการตีความค า
ว่า “ก ากับ” ตามบทบัญญัติ 
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๐ 
ว่าครอบคลุมถึงหน้าที่และ
อ านาจในการตรวจสอบผล
การตรวจ เงินแผ่ นดิ นของ
ส านักงานฯ ด้วยหรือไม่ ซึ่ ง
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ว่ า 
“ก ากับ” ตามพจนานุกรม
ฉ บั บ ร าช บั ณ ฑิ ต ย ส ถ า น 
หมายความรวมถึง “ควบคุม 
ดูแล”ด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิด

ส านักงานฯ เห็นว่า 
1.ไม่เห็นด้วยที่

คณะกรรมการ จะมหีน้าท่ีและ
อ านาจพิจารณาวินิจฉัยผลการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดิน เพราะ
ตามร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
๒๔๐ (๓) คณะกรรมการมี
หน้าท่ีและอ านาจเพียงก ากับ
การตรวจเงินแผ่นดินเท่านั้น 

2.บทบัญญัติเรื่องการ
พิจารณาผลการตรวจสอบ 
ควรเป็นข้ันตอนต่อจากการ
ตรวจสอบของส านักงานฯ 
เช่นเดียวกับ พระราชบัญญตัิ



๒๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ความชัดเจนรองรับบทบัญญัติ
ตามร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
๒ ๔ ๐  ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ใ ห้
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจใน
ก า ร ก า กั บ ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย 
การตรวจ เงินแผ่นดินหรือ
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ที่
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แ ผ่ น ดิ น ก า ห น ด  ร ว ม ถึ ง
ร ะ เบี ย บ  ข้ อ บั งคั บ  แ ล ะ
ประกาศตามหน้าที่ เกี่ยวกับ
ก ารต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น  จึ ง
ก าหนดหลักการเพื่อรองรับ
หน้าที่และอ านาจการก ากับ
การตรวจเงินแผ่นดินไว้ ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
อีก ช้ันหนึ่ ง โดยก าหนดให้
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แ ผ่ น ดิ น ต้ อ ง ก า กั บ แ ล ะ
ตรวจสอบผลการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบาย
และหลั ก เกณ ฑ์ ม าตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ คณ ะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ก าห น ด แ ล ะต าม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน

ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2542 จึงควรอยู่ในหมวด ๔ 

๓.การพิจารณาผลการ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็น
หน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจาก
ตามร่างรัฐธรรมนูญฯได้ ให้
หน้าท่ีและอ านาจไว้ จ านวน ๕ 
ข้อตามมาตรา 250 ซึ่งไม่มี
ข้อใดบัญญัติไว้เกี่ยวกับการท า
ห น้ าที่ แ ล ะอ าน าจ ใน การ
พิ จ า ร ณ า ผ ล ข อ ง
คณะกรรมการ 

ส่วนผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน ร่างรัฐธรรมนูญฯได้
ก าหนดหน้าท่ีและอ านาจไว้
ตาม ม.242 ให้มีหน้าที่และ
อ านาจในการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามนโยบายคณะกรรมการ .
ก ากับและรบัผิดชอบการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
สตง. ดังนั้น การบรหิารการ
ตรวจสอบตั้งแต่ ข้ันตอน
วางแผนการตรวจสอบ การ
พิจารณาผล ตลอดจนการแจ้ง
ผลการตรวจสอบ จึงเป็น
หน้าท่ีและอ านาจของผู้ว่าการ 



๒๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

การคลังของรัฐ และค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการตรวจเงิน
แ ผ่ น ดิ น ให้ เป็ น ที่ สุ ด  ซึ่ ง
หมายความรวมถึงหน้าที่และ
อ าน าจ ใน ต รวจส อบ แล ะ
พิจารณาวินิจฉัยรายงานผล
การตรวจเงินแผ่นดินที่แล้ว
เสร็จตามที่ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินเสนอ โดยน าหลักการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่
เกี่ ย วข้ อ งตามมาต รา ๑ ๖ 
มาตรา ๑๗ มาตรา ๔๓ ถึง
มาตรา ๔๖ และบทบัญญัติ
ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๔๕ 
มาบัญญัติรวมไว้ ในหมวดว่า
ด้วยการก ากับการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

มาตรา 20 คณะกรรมการต้องก ากับและ
ตรวจสอบผลการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่
คณะกรรมการก าหนดและตามกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงินการ
คลังของรัฐ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเ้ป็นที่สุด 
 
 

 เป็นไปตามบทบัญญัติ
ม า ต ร า  ๒ ๔ ๐  ข อ ง ร่ า ง
รัฐธรรมนูญฯ 

ส านักงานฯเห็นว่า การ
ก าหนดเรื่องตรวจสอบผลการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ขัดต่อร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 240 



๒๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา 21 ใหผู้้ว่าการรายงานผลการ
ตรวจสอบเงินแผ่นดินตามหมวด ๑ ส่วน ๓ และ หมวด ๔  การ
ไต่สวนความผดิคดีอาญาตามหมวด ๕ และการตรวจสอบและ
ไต่สวนการตดิตามทรัพย์สินของรฐัคืนจากการเอาไปหรือไดไ้ป
โดยมิชอบ หมวด ๖ ต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ 
เว้นแต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการก าหนดหรือมอบหมายใหผู้้ว่า
การพิจารณาด าเนินการได้เอง และเมื่อผู้ว่าการด าเนินการเป็น
ประการใดแล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบ และให้น า
มาตรา ๒๒ ถึง มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๔๐ ของร่าง
รัฐธรรมนูญฯ เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินใช้อ านาจก ากับให้
เกิดผลในทางปฏิบัติและก ากับ
การตรวจเงินแผ่นดินใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
รวมถึงระเบยีบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ ตามหน้าที่เกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็น
หลักการเดียวกันกับท่ีบัญญัติ
ไว้ในพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๓ ถึงมาตรา ๔๖ 
 

 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการตรวจสอบแล้วปรากฏวา่มขี้อบกพร่อง เนื่องจากไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้

(๑) ให้ช้ีแจง หรือแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ภายในระยะเวลาไมเ่กนิหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ

 เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัตไิว้ในพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง 
โดยเพิ่มเติมสภาพบังคับและ
วิธีปฏิบัติกรณีที่หน่วยรับตรวจ

ความเห็นคณะกรรมการฯ 
เสียงข้างน้อย 

น างอุ ไร   ร่ ม โพ ธิ ห ยก 
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน.ไม่
เห็นด้วยกับบทบัญญัติมาตรา
นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจใน
การพิจารณาทบทวนผลการ



๓๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

หนังสือแจ้งให้ด าเนินการ หากผูร้บัตรวจ ไม่ด าเนินการโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือมีข้อโต้แย้ง ใหค้ณะกรรมการพิจารณาเพื่อ
แจ้งต่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้ควบคุมก ากับหรือรบัผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจด าเนินการตามกฎหมาย หรือระเบียบแบบ
แผนที่ราชการหรือหน่วยรับตรวจก าหนดแก่ผูร้ับตรวจ และ
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจผูร้ับผดิชอบ ตามควรแก่กรณี  

ในกรณีหน่วยงานซึ่งก ากับดูแลของหน่วยรับ
ตรวจไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการอาจเสนอความเห็นไปยังนายกรัฐมนตรเีพื่อ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได ้

(๒) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัยหรือด าเนินการในลักษณะเดียวกันตาม
กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือท่ีหน่วยรับ
ตรวจก าหนดไว้ แก่ผูร้ับผดิชอบตามควรแก่กรณี และให้หน่วย
รับตรวจแจ้งผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการทราบภายใน
ทุกหกสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
หากหน่วยรับตรวจด าเนินการแล้ว ผลการด าเนินการแตกต่าง
จากผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้หน่วยรับตรวจส่ง
รายงานผลการด าเนินการพร้อมขอ้เท็จจริงและข้อกฎหมายเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
หน่วยรับตรวจได้รับแจ้ง หากคณะกรรมการมคีวามเห็นเป็น
ประการใดอาจพิจารณาแจ้งให้หน่วยรับตรวจทบทวนความเห็น
อีกครั้ง หรืออาจแจ้งให้หน่วยงานบังคับบัญชา หรือก ากับดูแล
ของหน่วยรับตรวจช้ันเหนือข้ึนไปด าเนินการตามหนา้ที่และ
อ านาจต่อไปเลยกไ็ด ้

(๓) ในกรณีผลการตรวจสอบมีความเสยีหาย
เกิดขึ้นจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้คณะกรรมการมี
หนังสือแจ้งให้หน่วยรับตรวจด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือหน่วยงานซึ่งก ากับดูแล
ของหน่วยรับตรวจไม่
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ  
ให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ความผิดทางวินัยหรือ
ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน
ตามกฎหมายหรือระเบียบ
แบบแผนของทางราชการหรือ
ที่หน่วยงานซึ่งเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐสังกัดก าหนดไว้ แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผูร้ับผดิชอบ
ตามควรแก่กรณี และกรณผีล
การตรวจสอบมีความเสียหาย
เกิดขึ้นจากการละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้
คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้
หน่วยงานซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
สังกัด ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการหรือท่ีหน่วยงานซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐสังกัดก าหนด
ไว้ แกเ่จ้าหน้าท่ีของรัฐตาม
ควรแก่กรณี รวมถึงการ

สอบสวนความผิดทางวินัย
ห รื อ ผ ล ก า ร ส อ บ ส ว น
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ล ะ เมิ ด เจ้ า ห น้ าที่ ข อ ง รั ฐ
ผู้ รับผิ ดชอบของหน่ วยรับ
ตรวจที่ เห็นแตกต่างจากผล
การตรวจสอบของส านักงานฯ 
แ ล ะ ก า ห น ด อ า น าจ ก า ร
พิจารณาก้าวล่วงไปมีสภาพ
บังคับเหนือพระราช บัญญัติที่
ใช้บังคับเป็นการเฉพาะแล้ว 
โ ด ย อ า ศั ย บ ท บั ญ ญั ติ
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญที่มีล าดับศักดิ์ของ
ก ฎ ห ม า ย เ ห นื อ ก ว่ า
พระราชบัญญัติทั่วไป ท าให้
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
ที่บัญญั ติ ไว้ เป็นการเฉพาะ
ดั งกล่ าวขั ดต่ อบทบัญ ญั ติ
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญและไม่สามารถใช้
ปฏิบัติได้ 

 
 



๓๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

สอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมดิตามกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการหรือท่ีหน่วยรับตรวจก าหนด
ไว้ตามควรแก่กรณี ส าหรับกรณีเรือ่งที่หน่วยรับตรวจไม่ต้องส่ง
กระทรวงการคลังให้หน่วยรับตรวจแจ้งผลการด าเนินการให้
คณะกรรมการทราบภายในทุกหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ หากผลการด าเนินการของหน่วย
รับตรวจแตกต่างจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้
หน่วยรับตรวจส่งรายงานผลการด าเนินการพร้อมข้อเทจ็จริง
และข้อกฎหมายเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในหน่ึงร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่หน่วยรับตรวจได้รบัแจ้ง  หาก
คณะกรรมการพิจารณาแล้วยืนยันความเห็นเดิม ให้
คณะกรรมการส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วแจ้งผล
ให้คณะกรรมการและหน่วยรบัตรวจทราบ 

เรื่องที่คณะกรรมการส่งให้กระทรวงการคลัง
พิจารณาตามวรรคหนึ่ง หรือเรื่องที่หน่วยรับตรวจส่ง
กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยความรบัผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี หากกระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างจาก
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ แต่คณะกรรมการยังคง
ยืนยันความเห็นเดมิ  คณะกรรมการอาจแจ้งให้ปลดั
กระทรวงการคลังพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป  
ในกรณีเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้กระท า
ผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระท าผดิ ให้ท าหนังสือแจ้งกระทรวง
เจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบญัชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เพื่อด าเนินการตาม (๑) (๒) และ 
(๓) แล้วแต่กรณ ี

พิจารณาแจ้งให้หน่วยงานซึ่ง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐสังกัดทบทวน
ความเห็น หากผลด าเนินการ
หรือผลการสอบสวนแตกต่าง
จากผลการตรวจสอบของ
ส านักงานฯ 

สภาพบังคับทางวินัยนั้น
ได้เพิ่มหลักการใหม่ให้หน่วย
รับตรวจน าผลการตรวจสอบ
ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน. ไปใช้ในการสอบสวน
วินัย หากผลการตรวจสอบ
แตกต่างกัน ให้คณะกรรมการ 
พิจารณาด าเนินการโดยอาจให้
หน่วยรับตรวจทบทวน หรือ
แจ้งหน่วยงานผู้บังคับบัญชา 
หรือก ากับดูแลด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที ่

ส่วนสภาพบังคับทาง
ละเมิดนั้นได้เพิ่มหลักการใหม่
เป็นว่ากรณีที่หน่วยรับตรวจไม่
ต้องส่งกระทรวงการคลัง เมื่อ
ด าเนินการแล้ว ให้แจ้งผลให้
คณะกรรมการทราบ หากผล
การสอบสวนแตกต่างกันให้
คณ ะกรรมการส่ งเรื่ อ งให้
กระทรวงการคลังพิจารณา 

ก ร ณี เรื่ อ งที่ ต้ อ งส่ ง



๓๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ก ร ะ ท ร ว งก า ร ค ลั ง  ห า ก
คณะกรรมการมีความเห็น
แตกต่าง คณะกรรมการอาจ
แจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อ
พิ จ า ร ณ า สั่ ง ก า ร ต า ม ที่
เห็นสมควร 
 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการตรวจสอบแล้วปรากฏวา่มขี้อบกพร่องของหน่วยรับตรวจ 
เนื่องจากไม่มีข้อก าหนดให้หน่วยรบัตรวจต้องปฏิบตัิ ให้
คณะกรรมการแจ้งให้กระทรวงเจา้สังกัด หรือผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ควบคมุก ากับหรือรับผดิชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่
กรณีทราบ เพ่ือก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให้หน่วยรับตรวจ
ไปปฏิบตัิ และเมื่อกระทรวงเจ้าสังกัดหรือผู้บังคับบญัชา หรือ  
ผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจด าเนินการไป
ประการใดแล้ว ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการก าหนด โดยคณะกรรมการอาจก าหนด
ระยะเวลารายงานความคืบหน้าไวด้้วยก็ได ้

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าข้อบกพร่อง
เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจบุัน หรือไม่อาจ
ปฏิบัติได้ หรือหากปฏิบัติแล้วจะเสียประโยชน์ต่อราชการ ให้
คณะกรรมการแจ้งต่อผูม้ีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องนั้น ๆ เพื่อ
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

หากผู้รักษาการ หรือผู้มีหน้าที่และอ านาจตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองมไิด้ด าเนนิการ หรือไม่แจ้งกลับมา
ภายในระยะเวลาก าหนด หรือกรณีมีข้อโต้แย้ง ให้
คณะกรรมการก าหนดมาตรการจ าเป็นเพื่อด าเนินการต่อไป 

 เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒ ๕ ๔ ๒  ม าต รา  ๔ ๕  แล ะ
มาตรา ๔๔ วรรคสอง  
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบมี
หลักฐานอันควรเช่ือได้ว่าการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน หรือการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มพีฤติการณเ์ป็นการทุจริตต่อ
หน้าท่ีหรือมีการใช้อ านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เงิน หรือทรัพยส์ินของราชการ ให้ส านักงาน
ด าเนินการไตส่วนความผิดคดีอาญาตามหมวด ๕ กับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผิดต่อไป เว้นแต่กรณมีี
ผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการกระท าความผิดทัง้ในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ
ผู้สนับสนุน หรือในกรณีมีกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าท่ีไตส่วน
ความผิดในเรื่องนั้น ให้ผู้ว่าการแจง้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพือ่ด าเนินการตามหน้าท่ีและ
อ านาจต่อไป ท้ังนี้ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในส านวนการ
ตรวจสอบท่ีผู้ว่าการจดัท าขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของส านวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

กรณผีลการตรวจสอบมหีลักฐานอนัควรเชื่อได้
ว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของแผ่นดินโดยมิชอบ ให้ส านักงาน
ด าเนินการตรวจสอบไต่สวนตามหมวด ๖ ต่อไป 

กรณผีลการตรวจสอบมหีลักฐานอนัควรเชื่อได้
ว่ามีการกระท าผดิกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ให้ส านักงานด าเนินการไต่สวนความผิดวินยัการเงินการคลังของ
รัฐต่อไป 

กรณผีลการตรวจสอบปรากฏว่ามกีารจงใจใช้
อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น หรือ
อาจท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และ

 เป็ น ห ลั ก ก า ร ให ม่ ที่
ก า ห น ด ขึ้ น ใ น ร่ า ง
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญ นี้  เพื่ อรองรับ
บ ท บ าท แ ล ะ ภ ารกิ จ ข อ ง
ส านักงานท่ีเพิ่มขึ้นใหม่ ในการ
ด าเนินการไต่สวนความผิด
คดีอาญาตาม หมวด ๕ กับ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าความผิดที่    ผลการ
ตรวจสอบมีหลักฐานอันควร
เ ช่ื อ ได้ ว่ า ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
แผ่นดินหรือการด าเนินการ
ข อ ง เจ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ  มี
พฤติการณ์เป็นการทุจริตต่อ
หน้ าที่ หรือมี การใช้อ านาจ
หน้าที่ โดยมิชอบ ก่อให้ เกิด
ความ เสียหายแก่ เงิน หรือ
ทรัพย์สินของราชการ รวมถึง
การด าเนินการไต่สวนความผิด
เพื่อสั่ งลงโทษทางปกครอง
กรณีมีการกระท าผิดกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ตามบทบัญญัติร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๐ 
แ ล ะ ก า รด า เนิ น ก ารต าม
บทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๔ 

 



๓๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

เป็นกรณีทีผู่้ว่าการไมส่ามารถจะด าเนินการใดได้ ให้ผู้ว่าการ
แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
แล้วแต่กรณีเพื่อทราบและด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจ
ต่อไป โดยให้ถือว่าเอกสารและหลกัฐานในส านวนการ
ตรวจสอบทีผู่้ว่าการจดัท าขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของส านวนการ
สอบสวนของคณะกรรมการการเลอืกตั้ง หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณ ี
 

 
 

มาตรา ๒๕ กรณผีลการตรวจสอบมีเหตุอันควร
สงสัยว่าจะมีการไม่ช าระภาษหีรืออากร หรือค่าธรรมเนยีม หรือ
รายได้อื่น รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด หรือช าระไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนดหรือกฎหมาย หรือข้อตกลงท่ีก าหนดในสัญญา หรือ
สัมปทาน หรือเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดค านวณภาษี หรือประเมินทุน
ทรัพย์ หรือค่าธรรมเนยีม หรือจดัเก็บรายได้ หรือผลประโยชน์
อื่นใด โดยไม่ชอบ หรือโดยทุจริต ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการจดัให้มีการช าระ
ภาษีหรืออากร หรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องตามขอ้ก าหนดในกฎหมาย หรือ
ข้อตกลงที่ก าหนดในสญัญา หรือสมัปทาน หรือให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ด าเนินการค านวณภาษีหรอืประเมินทุนทรัพย์ หรือ
ค่าธรรมเนียม หรือจัดเก็บรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืนใด รวมถึง
ให้ใช้มาตรการบังคับทางภาษี หรอืมาตรการอื่นใด เพื่อ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมาย หรือข้อตกลงที่
ก าหนดในสัญญาหรือสัมปทานต่อไป 
 
 
 

มาตรา ๓๙ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ และ
ให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
ฯลฯ 

(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มีอ านาจตรวจสอบการ
ประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่
หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียมหรือ
เงินอื่นใด ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอ
ด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๔๔๒ มาตรา ๓๙ (๒) (จ) 
โดยปรับปรุงข้อความใหม่ให้
ชัดเจนขึ้น เพื่อมิให้เกิดปัญหา
ใน ท า ง ป ฏิ บั ติ ร ะ ห ว่ า ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับหน่วย
รับตรวจเช่นที่ เคยเกิดขึ้นใน
อดีต 

 



๓๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๒๖ ในการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการมี
อ านาจ 

(1) เรียกผู้รับตรวจมาช้ีแจงเพื่อตดิตามผลการ
ด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ได้ให้ไว ้

(2) เรียกหรือติดต่อประสานงานกบัหัวหน้าของ
ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหนว่ยงานของรัฐ ตลอดจน
ภาคเอกชน เพื่อขอค าช้ีแจง รายงาน เอกสาร และข้อมูลต่างๆ 
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

ม า ต ร า  ๑ ๗  ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการมี
อ านาจ 

(๑) เรียกผู้รับตรวจมาช้ีแจงเพื่อติดตามผลการ
ด าเนินการของหน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการที่ได้ให้ไว้ 

(๒) เรียกหรือติดต่อประสานงานกับหัวหน้าของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ภาคเอกชน เพื่อขอค าช้ีแจง รายงาน และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2542 มาตรา ๑๗  

 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าหน่วยรับตรวจมี
เจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัตติามมาตรฐาน
เกี่ยวกับการบรหิารงบประมาณตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ หรือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยไมม่ี
เหตุอันสมควร คณะกรรมการมีอ านาจเสนอข้อสังเกตและ
ความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ของหน่วยรับตรวจนั้นต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาทีเ่กี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งแจ้งไปยัง
คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
สภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป 

มาตรา ๔๖ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผล
การตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการ
ทุจริตหรือมีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของราชการ ให้คณะกรรมการ
แ จ้ งต่ อ พ นั ก งาน ส อบ ส วน เพื่ อ ด า เนิ น ค ดี  แ ล ะ ให้
คณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้รับตรวจ 
หรือกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุม
ก ากับ หรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  แล้วแต่กรณี 
ด าเนินการตามกฎหมายหรือตามระเบียบแบบแผนท่ีราชการ 
หรือท่ีหน่วยรับตรวจก าหนดไว้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบด้วย 

การด าเนินคดีตามวรรคหนึ่ ง  ให้พนักงาน
สอบสวนน ารายงานการตรวจสอบของส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินมาใช้เป็นหลักในการสอบสวนด้วย 

เมื่อพนักงานสอบสวน ผู้รับตรวจ กระทรวงเจ้า
สังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจตามวรรคหนึ่ง ด าเนินการไปประการใดแล้ว

เป็นไปตามหลักการเดิม
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
2 5 4 2  ม าต รา  ๔ ๖  โด ย
ปรับปรุงข้อความใหม่ ให้ มี
แ น วท างป ฏิ บั ติ ที่ มี ค วาม
ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผลการ
ตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินมีสภาพบังคบั
ยิ่งข้ึน 
 

 

 



๓๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในทุกเก้าสิบวัน 
ใน กรณี ที่ พ นั ก งาน สอบ สวน  ผู้ รั บ ต รวจ 

กระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมก ากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ภายในระยะเวลาอันสมควร ให้คณะกรรมการรายงานต่อ
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือ
ยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐ    
ให้ผู้ว่าการเสนอผลการตรวจสอบการกระท าท่ีไม่เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและอาจก่อให้เกดิ
ความเสยีหายแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นพ้อง
ด้วยกับผลการตรวจสอบดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ 
หากท่ีประชุมร่วมเห็นพ้องกับผลการตรวจสอบนั้น ให้ร่วมกันมี
หนังสือแจ้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒสิภา และคณะรัฐมนตรเีพื่อ
ทราบโดยไม่ชักช้าและให้เผยผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ
ประชาชนเพื่อทราบด้วย 
 

 เป็นไปตามหลักการร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๕ 

 

ส่วนท่ี 4 
การสรรหาและคดัเลือกผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

 ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฯ 
มาตรา ๒๔๑ บัญญัติให้มีผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่ง 
ซึง่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดย
ได้ รั บ ก า ร เส น อ ช่ื อ จ า ก

 



๓๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดิน และก าหนดให้การ
สรรหา การคัดเลือก และการ
เสนอช่ือผู้ ว่ าการตรวจเงิน
แ ผ่ น ดิ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เ งิ น แ ผ่ น ดิ น  จึ ง ก า ห น ด
หลักเกณฑ์การสรรหาและการ
คัด เลือกผู้ ว่ าการตรวจเงิน
แผ่ นดิ น ให้ สอดคล้ อ งตาม
บทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญฯ 
อยู่ภายใต้หมวด      ว่าด้วย
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดิน 
 

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหา
และเสนอช่ือบุคคลที่มีคณุสมบัตติามมาตรา 7 และไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 8 เป็นผู้ว่าการ ซึ่งต้องได้รับความยินยอม
จากผู้นั้นแล้วต่อประธานวุฒสิภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๓๐ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่สรรหา
และจัดท าบัญชีรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ เพื่อเสนอต่อ
ประธานวุฒิสภา 

เมื่อคณะกรรมการได้สรรหาบุคคลตามวรรค
หนึ่งแล้ว ต้องได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นก่อนเสนอ
รายชื่อไปยังประธานวุฒิสภา 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

เป็นไปตามหลักการของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๑ 

 

ตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
(ก) ที่ก าหนดว่า “เป็นหรือเคย
เป็น ข้าราชการในต าแหน่งไม่
ต่ ากว่าผู้บริหารระดบัสูงหรือ
เทียบเท่า หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือเทียบเท่า” นั้น 

ส านักงานฯ เห็นว่า ใน
มาตรา 7 วรรคสอง (ก)  
คุณสมบัติของผู้ว่าการฯ ควร
เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการใน
ต าแหน่งระดับผู้บริหาร
ระดับสูงหรือเทียบเท่า เท่านั้น     



๓๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ไม่ควรรวมถึงผู้ทรงคณุวุฒิหรือ
เทียบเท่าด้วย เพราะต้องท า
หน้าท่ีบริหารส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 

มาตรา ๓๐ ให้ประธานวุฒิสภาเรยีกประชุม
วุฒิสภา เพื่อมีมติเห็นชอบบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประธานวุฒิสภาได้รบัรายช่ือ 

การลงมติให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ ในกรณีวุฒิสภา
ให้ความเห็นชอบผูไ้ด้รับการเสนอช่ือด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกวุฒิสภาที่เข้าประชุม ให้ประธาน
วุฒิสภาน าความกราบบังคมทลูเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งต่อไป 

ในกรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ ให้คณะกรรมการ
เริ่มกระบวนการสรรหาใหมภ่ายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุ
ให้สรรหาใหม่ และเสนอช่ือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกใหมต่่อ
ประธานวุฒิสภา ให้ประธานวุฒิสภาด าเนินการตามวรรคก่อน
โดยอนุโลม 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรบัสนองพระ
บรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าการ 
 

มาตรา ๓๑ เมื่อประธานวุฒิสภาได้รับรายช่ือ
บุคคลตามมาตรา ๓๐ แล้ว ให้เสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าการ ให้วุฒิสภาลงมติโดยต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
วุฒิสภา 

ในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับ 

เมื่อวุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประธาน
วุฒิสภาน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้า ฯ แต่งตั้ง และในกรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบให้
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ เสนอวุฒิสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปจนกว่าวุฒิสภาจะให้ความ
เห็นชอบ 

ให้ประธานวุฒิสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
 
 
 
 

เป็นไปตามหลักการของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๑ 

 

 



๓๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๓๑ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง 
(1) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหนง่หรือ

เงินเดือนประจ า 
(2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถิ่น หรือกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  

(3) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน
บริษัท หรือองค์กรที่ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาผลก าไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(4) ไม่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการ
หนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ 

(5) ไม่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 
เมื่อวุฒิสภาเลือกบุคคลตามมาตรา 2๙ 

ประธานวุฒิสภาจะน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งได้ต่อเมือ่ผู้ไดร้ับเลือกไดล้าออกจาก
การเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (4) หรือแสดงหลักฐานให้
เป็นที่เช่ือได้ว่าตนไดเ้ลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม (5) 
แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวนันับแต่วันท่ีไดร้ับแจ้งการ
ได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมไิดล้าออกหรือเลิกประกอบวิชาชีพอิสระ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นัน้มิไดเ้คยรับเลือกให้เป็นผู้ว่า
การ และใหด้ าเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ว่าการใหม่แทน 

มาตรา ๓๒ ผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการต้อง 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน

ประจ า 
(๒) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ เป็น
กรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงาน
ของรัฐ 

(๓) ไม่ด ารงต าแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท 
หรือองค์การที่ด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งหาก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด 

(๔) ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพใด ๆ ที่ขัดต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการ 

เมื่ อ วุฒิ สภ าเลื อกบุ คคลต ามมาตรา  ๓ ๑ 
ประธานวุฒิสภาจะน าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งได้ต่อเมื่อผู้ได้รับเลือกได้ลาออก
จากการเป็นบุคคลตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หรือแสดงหลักฐาน
ให้เป็นที่เช่ือได้ว่าตนได้เลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตาม 
(๔) แล้ว ซึ่งต้องกระท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การได้รับเลือก แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออกหรือเลิกประกอบ
วิชาชีพอิสระภายในเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยรับ
เลือกให้เป็นผู้ว่าการและให้ด าเนินการตามมาตรา ๓๐ และ
มาตรา ๓๑ ต่อไป 
 

เป็นไปตามหลักการของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๑ 

 

 

มาตรา ๓๒ ใหผู้้ว่าการมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

มาตรา ๓๓ ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
อย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง และให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
แต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

เป็นไปตามหลักการของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๓ 

 

 



๔๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละหกปี นับแต่
วันท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งและให้ด ารงต าแหน่งได้เพียง
วาระเดียว 

ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้องปฏิบตัิ
หน้าท่ีต่อไป จนกว่าผู้วา่การซึ่งไดร้ับแต่งตั้งจะเข้ารับหน้าท่ี 
 

ผู้ว่าการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระต้องปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าผู้ว่าการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ี 
 

มาตรา ๓๓ นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง ตาม
วาระมาตรา ๓๒ ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) อายุครบเจด็สิบปบีริบูรณ ์
(4) ขาดคุณสมบตัิตามมาตรา 7 หรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา 8  
(5) การกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ 
(6) ไม่ผา่นการประเมินตามที่คณะกรรมการ

ก าหนดและคณะกรรมการมีมตเิปน็เอกฉันท์ให้พ้นจากต าแหน่ง 
และวุฒิสภามมีติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มอียู่ของวุฒิสภา 
 
 

มาตรา ๓๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระตามมาตรา ๓๓ ผู้ว่าการพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) มีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ลาออก 
(๔ ) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๘  หรือมี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ 
(๕) กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ 
(๖) คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออก

เพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือบกพร่อง
ในหน้าท่ีอย่างร้ายแรง และวุฒิสภามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา 

 
 

เป็นไปตามหลักการของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๓ 
วรรคสอง ที่บัญญัติให้วาระ
การด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแห น่ ง  แล ะการป ฏิ บั ติ
หน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงิน
แ ผ่ น ดิ น  ให้ เป็ น ไ ป ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยปรับปรุงเหตุที่
ผู้ว่าการจะพ้นจากต าแหน่ง
ด้ วย เห ตุ มี อ ายุ ค รบ ตาม ที่
กฎหมายก าหนดตามหลักการ
เ ดิ ม ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๓๔ (๒) ให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติร่างรัฐธรรมนญูฯ 
และปรับปรุงเหตุแห่งการพ้น
จากต าแหน่งตามมาตรา ๓๔ 
(๖) ใหม่ ให้เป็นรูปแบบการ

ส านักงานฯ เห็นว่า ควร
ใช้บทบัญญัติเดมิของ 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
มาตรา 34(6) เพื่อเป็น
ศักดิ์ศรีที่เท่าเทยีมกัน และ
เพื่อประกันความเป็นอิสระ
และเป็นกลางในการ
ปฏิบัติงาน 
 
การระบเุกณฑ์การพ้นจาก
ต าแหน่งตามบทบญัญัตมิาตรา 
33(6)  ขัดกับหลักความเป็น
อิสระและเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ว่าการ และ
ถือว่าต่ ากว่ามาตรฐานที่
ก าหนดไว้ใน มาตรา 34 (6) 
ของ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  จึง
เห็นควรถือตามบทบัญญตัิใน



๔๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
เกี่ยวกับการบริหารส านักงาน 
ต า ม ร ะ บ บ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผลที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยยังคงหลักการเดิม 
หากไม่ผ่านการประเมินตามที่
คณะกรรมการก าหนดและ
คณะกรรมการมีมติเป็นเอก
ฉันท์ให้พ้นจากต าแหน่ง จะ
พ้นจากต าแหน่งได้ วุฒิสภา
ต้องมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา 
 

มาตรา 34 (6) ของ 
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542  

ส่วนท่ี ๕ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ 

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

ส่วนท่ี ๒ 
วินัยทางงบประมาณและการคลัง 

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

 ส านักงานฯ เห็นด้วยใน
หลักการ แตค่วรก าหนดฐาน
ความผิดและวิธีพิจารณา
หลักๆไว้ใน พระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดินนี ้
เนื่องจากการกระท าความผดิมี
ผลกระทบและบังคับใช้กับ
บุคคลภายนอกด้วย 
 
 



๔๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๓๔ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตามข้อพึง
ปฏิบัติหรือข้อห้ามมิให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า
ด้วยการเงินการคลังของรัฐ ถือเปน็การกระท าผิดกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการมีหน้าท่ีและ
อ านาจสั่งลงโทษทางปกครองตามฐานความผดิ อัตราโทษทาง
ปกครองและวิธีพิจารณาตามระเบยีบที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 
 
 

 ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ ฯ 
มาตรา 240 (5) บัญญัติให้
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจสั่ง
ลงโทษทางปกครองกรณีมีการ
กระท าผิดกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ แต่ร่าง
พระราชบัญญัติการเงินการ
ค ลั ง ข อ ง รั ฐ  พ .ศ . . . . . .  ที่
กระทรวงการคลังร่างขึ้นตาม
ร่ า ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ แ ห่ ง
ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช..... มาตรา 62 
นั้ น มิ ไ ด้ มี บ ท บั ญ ญั ติ
ก าหนดการกระท าอัน เป็น
ความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐและก าหนดโทษไว้แต่
อย่างใด เพียงแต่มีบทบัญญัติ
ก าหนดข้อพึงปฏิบัติและข้อ
ห้ า ม มิ ให้ ป ฏิ บั ติ เท่ า นั้ น 
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินจึงเห็นควรก าหนดให้
การฝ่าฝืนข้อพึงปฏิบัติหรือข้อ
ห้ า ม มิ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ..... ถือ
เป็นการกระท าผิดกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของ

 



๔๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

รัฐ โดยให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจ
ก า ห น ด ฐ า น ค ว า ม ผิ ด ให้
สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติและ
ข้อห้ามมิ ให้ปฏิบัติดั งกล่าว 
รวมทั้งก าหนดอัตราโทษทาง
ปกครอง และวิธีพิ จารณ า
ความผิดวินัยการเงินการคลัง
ด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2 5 4 2  ม าต รา  1 9  แล ะ 
ม า ต ร า  2 0  ก็ ให้ อ า น า จ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินก าหนดฐานความผิด 
อัตราโทษทางปกครองและวิธี
พิจารณาความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง และ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินก็ได้ออกระเบียบไว้ 2 
ฉบับ ได้แก่  

1 . ร ะ เ บี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่น
ว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ.2544 

2 . ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณา



๔๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ.2544 ใช้
บังคับส าหรับการพิจารณา
และลงโทษผู้กระท าผิดวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง
ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน 
 

มาตรา ๓๕ ใหม้ีคณะกรรมการวินยัการเงินการ
คลังของรัฐไม่น้อยกว่าหนึ่งคณะ ซึง่คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน
ตามมาตรา ๓๖ มหีน้าท่ีและอ านาจพิจารณาและก าหนดโทษ
ทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าทีห่รือพนักงานของหน่วยรับ
ตรวจท่ีฝ่าฝืนฐานความผดิวินัยการเงินการคลังของรัฐที่
คณะกรรมการก าหนด 

ในการก าหนดโทษทางปกครองเบือ้งต้นนั้น ให้
คณะกรรมการวินัยการเงินการคลงัของรัฐค านึงถึงระดับความ
รับผิดชอบของต าแหน่งของผู้กระท าผิดวินัย ความส าคญัของ
วินัยการเงินการคลังของรัฐที่มีการละเมิด ความเสียหายที่
เกิดขึ้น เจตนาของผู้กระท าผิดวินยัและหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
อื่นที่คณะกรรมการก าหนด 
 
 

มาตรา ๑๙  เพื่ อ ให้ ระบบการควบคุมการ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
วินัย ให้มีคณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง
คณะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๐ มี
อ านาจหน้าที่พิจารณาและก าหนดโทษปรับทางปกครอง
เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจท่ีฝ่าฝนื
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้อก าหนดใดที่การฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัย
ทางงบประมาณและการคลังต้องระบุไว้โดยชัดแจ้ง 

(๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินต าแหน่งใด
หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องใด  ๆ ที่
จะต้องเป็นผู้ที่ต้องรับผิดทางวินัยทางงบประมาณและการ
คลังเมื่อมีการฝ่าฝืนข้อก าหนดดังกล่าว จะต้องระบุไว้โดยชัด
แจ้ง 

(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง 
ในการก าหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นนั้น 

ให้คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังค านึงถึง
ระดับความรับผิดชอบของต าแหน่งของผู้กระท าผิดวินัย 

ใน ก า ร พิ จ า ร ณ า สั่ ง
ล ง โท ษ ท า งป ก ค รอ งขอ ง
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่ นดิ น  เพื่ อ ให้ เกิ ดค วาม
รอบคอบและเป็นธรรม ควรมี
คณะกรรมการวินัยการเงิน
และการคลั งของรั ฐ เป็ นผู้
พิจารณาและก าหนดโทษทาง
ป ก ค ร อ ง เบื้ อ ง ต้ น เส น อ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แ ผ่ น ดิ น  พ .ศ .2 5 4 2 
มาตรา 19  ก็ก าหนดให้ มี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและการคลังท า
ห น้ า ที่ ดั ง ก ล่ า ว  แ ล ะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไท ย  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2550 
มาตรา253 ก็ก าหนดให้มี

 



๔๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ความส าคัญของมาตรการควบคุมการเงินของรัฐที่มีการ
ละเมิด ความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับราชการ  เจตนาของ
ผู้ ก ร ะท าผิ ด วิ นั ยและ ห ลั ก เกณ ฑ์ ห รื อ เ ง่ือน ไขอื่ น ที่
คณะกรรมการก าหนด 

 
 

คณะกรรมการวินัยการเงิน
และการคลังท าหน้าที่ดังกล่าว
เช่นเดียวกัน 

เหตุที่ใช้ช่ือคณะกรรมการ
ว่า “คณะกรรมการวินัย
การเงินการคลังของรัฐ” 
เพื่อให้สอดคล้องกับรา่ง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 62 และ 
มาตรา 240 (5) ที่ใช้ค าว่า 
“วินัยการเงินการคลังของรัฐ” 

เหตุ ที่ ก าหนด ให้ มี ไม่
น้อยกว่าหนึ่งคณะเพื่อรองรับ
ปริมาณคดีวินัยการเงินการ
คลังของรัฐที่อาจเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ซึ่งหากมีคณะเดียว
อาจท าให้คดีค้างพิจาณาเป็น
จ านวนมาก 

ส่วนวรรคสองของร่าง 
มาตรา 99 นั้นถือตามมาตรา 
1 9  ว ร ร ค ส า ม  แ ห่ ง
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
 
 
 
 
 



๔๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐประกอบด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ และกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสีค่น แต่ไมเ่กินเจ็ดคน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้มีอายไุม่ต่ ากว่าสีส่ิบห้าปีบริบูรณ์ที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านบญัชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้าน
การเงินการคลัง ด้านนิติศาสตร์หรอืด้านการบรหิาร 

กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันท่ีคณะกรรมการแต่งตั้ง 
การพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น ให้เป็นตามที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินยัการเงินการ
คลังของรัฐ การคัดค้านกรรมการวนิัยการเงินการคลังของรัฐ 
และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ให้เปน็ไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกลา่วหาว่า
กระท าความผิดทางวินัยการเงินการคลังของรัฐ มีสิทธิช้ีแจงและ
น าสืบแก้ข้อกล่าวหา และต้องมเีจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบส านวน
คนหนึ่งมีหน้าที่ในการท าส านวนรวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอ
ความเห็นโดยอิสระแก่คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ 

กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐ ไดร้ับ
ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนด ในกรณีที่
กรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเป็นข้าราชการให้ผู้นั้น
ได้รับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก าหนดดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลังประกอบด้วย กรรมการตรวจเงินแผ่นดินคน
หนึ่งซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งให้เปน็ประธานกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลังและกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลังผู้ทรงคณุวุฒิอีกไม่น้อยกว่าสี่คน แต่
ไม่เกินเจ็ดคนซึ่งคณะกรรมการแตง่ตั้งจากผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงิน
การคลัง ด้านนติิศาสตร ์หรือด้านการบริหาร 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการแต่งตั้ง การพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่น ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด 

วิธีพิจารณาของคณะกรรมการวินยัทาง
งบประมาณและการคลัง การคัดคา้นกรรมการวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการวนิัยทางงบประมาณและการ
คลัง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด แต่ทั้งนี้
ต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าตอ้งรับผิดทางวินัยมสีิทธิ
ช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อกลา่วหา และต้องมีเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบส านวนคนหนึ่งมหีน้าที่ในการท าส านวน 
รวบรวมข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นโดยอิสระแก่
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกรรมการก าหนดในกรณีที่
กรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังเป็นข้าราชการ 
ให้ผู้นั้นไดร้ับค่าตอบแทนกึ่งหนึ่งของอัตราที่ก าหนดดังกลา่ว 
 
 

วรรคหนึ่งและวรรคสอง
เป็นการก าหนดจ านวนและ
คุณสมบัตริวมทั้งระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของ
กรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐโดยถือตามมาตรา 20 
แหง่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
 
 
ส่วนวรรคสามและวรรคสี่ถือ
ตามมาตรา 20 วรรคสามและ
วรรคสี่ของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.
2542 

ส านักงานฯ เห็นว่า ไม่
ควรมีกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ลงไปเป็นประธาน
กรรมการวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ เพราะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินต้องร่วมวินิจฉัยช้ี
ขาดค าวินิจฉัยเบื้องต้นของ
คณะกรรมการวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอยู่แล้ว และ
คณะกรรมการวินัยทาง
การเงินและการคลังของรัฐ
หากมีหลายคณะ ควรแบ่งตาม
ความช านาญและเช่ียวชาญให้
ชัดเจน  



๔๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๓๗ การประชุมของคณะกรรมการวินัย
การเงินการคลังของรัฐให้น ามาตรา 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๑ การประชุมของคณะกรรมการวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง ให้น ามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แ ผ่ น ดิ น  พ .ศ .2 5 4 2 
มาตรา 21 
 

 

มาตรา ๓๘ ผู้มสีิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พิจารณา ไดแ้ก่ 

(1) ประธานกรรมการโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 

(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบโดยอนุมตัผิู้ว่าการ 
ส าหรับ (2) ให้เสนอได้เฉพาะเจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบท่ีความผดินั้นปรากฏในเรื่องที่ผู้นั้นได้รับมอบหมาย
ให้ตรวจสอบเท่านั้น 

มาตรา ๒๒ ผู้มีสิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลังพิจารณา ได้แก่ 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบโดยอนุมัติผู้ว่าการ 
ส าห รับ  (๒ ) ให้ เสนอได้ เฉพ าะ เจ้ าหน้ าที่

ตรวจสอบที่ ความผิดนั้ นปรากฏในเรื่ องที่ ผู้ นั้ น ได้ รับ
มอบหมายให้ตรวจสอบเท่านั้น 

 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แ ผ่ น ดิ น  พ .ศ .2 5 4 2 
มาตรา 22 เพียงแต่กรณี (1) 
ประธานกรรมการจะเสนอ
เรื่ อ งได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
 

 

มาตรา ๓๙ เมื่อคณะกรรมการวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องใดแล้ว ให้เสนอมติใน
เรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพจิารณาวินิจฉัยต่อไป โดยเรื่อง
ที่เสนอนั้นอย่างน้อยต้องระบ ุ

(1) ข้อเท็จจริงแห่งการกระท าผดิวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ 

(2) เหตผุลของมต ิ
(3) อัตราโทษทางปกครอง 
(4) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อ

พิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
ผู้ถูกสั่งลงโทษทางปกครองอาจอุทธรณ์ค า

วินิจฉัยของคณะกรรมการต่อศาลปกครองสูงสุดไดภ้ายในเก้า

มาตรา  ๒๓  เมื่ อคณ ะกรรมการวินั ยทาง
งบประมาณและการคลังได้พิจารณาและมีมติในเรื่องใดแล้ว
ให้เสนอมติในเรื่องนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยต่อไป โดยเรื่องที่เสนอนั้นอย่างน้อยต้องระบุ 

(๑) ข้อเท็จจริงแห่งการกระท าความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง 

(๒) เหตุผลของมติ 
(๓) อัตราโทษปรับทางปกครอง 
(๔) ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

วินิจฉัยต่อไป 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 
 

วรรคหนึ่ งเป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร เ ดิ ม ข อ ง
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แ ผ่ น ดิ น  พ .ศ .2 5 4 2  
มาตรา 23  เพียงแต่แก้ไข (3) 
จาก  “อัต ราโทษปรับทาง
ปกครอง” เป็น “อัตราโทษ
ท า ง ป ก ค ร อ ง ”  เพื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา 240 (5) ที่ใช้ค าว่า 
“ โทษทางป กครอง”  ซึ่ งมี

 



๔๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

สิบวัน นับแต่วันท่ีไดร้ับค าวินิจฉยัของคณะกรรมการ ในการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุดตอ้งค านึงถึงนโยบายการตรวจ
เงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินของ
คณะกรรมการ 

ความหมายกว้างกว่า เช่น อาจ
เป็ นการลงโทษโดยการให้
ท างานที่ เป็ นประโยชน์แก่
สั ง ค ม ต า ม ร ะ ย ะ เว ล า ที่
คณะกรรมการก าหนดก็ได้ 

ส่วนวรรคสองบัญญัติ
ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับร่าง
รัฐธรรมนูญ  มาตรา 240 
วรรคท้าย 

 

มาตรา ๔๐ การบังคับโทษทางปกครองตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนด กรณีที่เป็นการลงโทษปรับทางปกครอง 
ให้ค าวินิจฉัยลงโทษของคณะกรรมการมผีลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับค าสั่งลงโทษตัดเงินเดอืนที่สั่งโดยผูบ้ังคับบัญชาของ
หน่วยรับตรวจ และวิธีการช าระคา่ปรับของโทษปรับทาง
ปกครองให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในค า
วินิจฉัยและระเบยีบคณะกรรมการว่าด้วยการนี ้
 เพื่อประโยชน์ในการป้องปรามการกระท าผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ คณะกรรมการจะน าค าวินิจฉัย
ลงโทษทางวินัยการเงินการคลังของรัฐประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการช าระเงินที่เป็น
โทษปรับทางปกครองตามที่คณะกรรมการก าหนด  ให้ค า
วินิจฉัยลงโทษทางวินัยของคณะกรรมการมีผลทางกฎหมาย
เช่นเดียวกับค าสั่งลงโทษตัดเงินเดือนที่สั่งโดยผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยรับตรวจ และวิธีการช าระค่าปรับของโทษปรับทาง
ปกครองให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
ค าวินิจฉัยและตามระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการนี้ 

เพื่ อป ระโยชน์ ในการปรามผู้ ล ะ เมิ ด วินั ย
โดยทั่วไป คณะกรรมการจะน าค าวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทาง
งบประมาณและการคลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยก็
ได้ ทั้งนี ้ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แ ผ่ น ดิ น  พ .ศ .2 5 4 2 
มาตรา 24  เพียงแต่ แก้ ไข
ข้ อ ค ว า ม เดิ ม ที่ ว่ า  “ เพื่ อ
ประโยชน์ในการช าระเงินที่
เป็นโทษปรับทางปกครอง” 
เป็ น  “การบั งคั บ โทษทาง
ปกครองตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการให้เป็นไปตาม
ห ลั ก เก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่
ค ณ ะ ก รรม ก ารก าห น ด ” 
เพื่อให้คณะกรรมการมีหน้าที่
และอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการบั งคับ โทษทาง
ปกครอง 

 



๔๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๔๑ การด าเนินการเกีย่วกบัความผดิ
วินัยการเงินการคลังของรัฐระงับลงในกรณีดังต่อไปนี ้

(1) ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผดิวินัยการเงิน
การคลังของรัฐได้ถึงแก่ความตาย 

(2) เสนอเรื่องความผดิวินัยการเงินการคลังของ
รัฐให้คณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐพิจารณาเมื่อพ้น
ก าหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่กระท าความผดิ 

(3) คณะกรรมการเคยมีค าวินิจฉัยในเรื่องนั้น
มาแล้วโดยอาศัยข้อเท็จจริงอย่างเดียวกัน  

(4) เหตุอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด 
 

 สิทธิการด าเนินคดีวินัย
การเงินการคลังของรัฐควรมี
การระงับหากเป็นกรณีใดกรณี
หนึ่งใน 5 กรณีดังกล่าว ซึ่ ง
กรณีตาม (1) นั้น เหตุที่ความ
ต าย ขอ งผู้ ถู ก ก ล่ า วห าว่ า
กระท าความผิดวินัยการเงิน
การคลังของรัฐเป็นเหตุให้สิทธิ
การด าเนินคดีระงับ เพราะ
ก า รล ง โท ษ ท างป ก ค รอ ง
เกี่ยวกับการกระท าความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อป้อง
ป ร า ม มิ ให้ มี ก า ร ก ร ะ ท า
ความผิดวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่
ค วาม ต าย ก็ ไม่ อ าจ มี ก า ร
ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด อี ก  อี ก
ประการหนึ่งผู้ถูกกล่าวหามี
สิทธิ ช้ีแจงและน าสืบแก้ข้อ
กล่าวหา หากผู้ถูกกล่าวหาถึง
แก่ความตายย่อมไม่อาจช้ีแจง
และน าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ 
ในระเบี ยบคณ ะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวิธี
พิจารณาความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.
2 5 4 4  ข้ อ  1 2  (1 )  ก็

 



๕๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ก าหนดให้ไม่รับไว้พิจารณา
หากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความ
ตาย 

ส าหรับกรณี ตาม (2 ) 
นั้ น  เป็ น ไป ต าม ระ เบี ย บ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แ ผ่ น ดิ น ว่ า ด้ ว ย วิ นั ย ท า ง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ.
2544 ข้อ 18 และระเบียบ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลั ง พ .ศ .25 4 4 
ประกอบข้อ 13 (4)  

ส่ ว น ก ร ณี ต า ม  (3 ) 
เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินว่าด้วยวิธีพิจารณา
ความผิดวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง พ.ศ.2544 ข้อ 
12 (3) 

ส่วนกรณีตาม (4) นั้น 
เป็ นการบัญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ให้
คณะกรรมการมีอ านาจระงับ
หรือยุติการด า เนินคดี วินั ย
การเงินการคลังของรัฐในกรณี
อื่นนอกเหนือจากกรณีตาม 
(1 ) ถึ ง (4 ) ได้หากมีความ



๕๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

จ า เป็นและเหมาะสม เช่น 
กรณีผู้ถูกกล่าวหาได้รับการ
ล้ า ง ม ล ทิ น ใน ว โ ร ก า ส ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จขึ้นครองราชย์ 
 

มาตรา ๔๒  การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยการเงิน
การคลังของรัฐไม่เป็นการตัดอ านาจของผู้บังคับบัญชาของผู้ถูก
ลงโทษทางวินัยในฐานะที่เป็นผูร้ับผิดชอบการบริหารของหน่วย
รับตรวจที่จะพิจารณาลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก 
แต่โทษดังกล่าวจะต้องเป็นโทษสถานอ่ืนซึ่งมิใช่เป็นโทษตัด
เงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน 

มาตรา ๒๕ การวินิจฉัยลงโทษทางวินัยทาง
งบประมาณ และการคลั งไม่ เป็ นการตั ดอ านาจของ
ผู้บั งคับบัญชาของผู้ถูกลงโทษทางวินัยในฐานะที่ เป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารของหน่วยรับตรวจที่จะพิจารณา
ลงโทษทางวินัยเพราะเหตุเดียวกันนี้อีก แต่โทษดังกล่าว
จะต้องเป็นโทษสถานอื่นซึ่งมิใช่เป็นโทษตัดเงินเดือนหรือลด
ขั้นเงินเดือน 
 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แ ผ่ น ดิ น  พ .ศ .2 5 4 2 
มาตรา 25 

 

หมวด ๒ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

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

 คณะกรรมการ มี
ข้อสังเกตว่า หน้าท่ีและอ านาจ
ของผู้ว่าการที่บัญญตัิในหมวด
นี้ควรจะควรสอดคล้องกับ
หน้าท่ีและอ านาจของ
คณะกรรมการ ตามร่าง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๐ 
(๑)(๒)และ(๓) 
 

มาตรา ๔๓  ให้มผีู้ว่าการคนหนึ่งซึง่
พระมหากษตัริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดยได้รับ
การเสนอช่ือจากคณะกรรมการ  
 ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเป็นผู้

มาตรา ๒๖ ให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคน
หนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการบริหารทั่วไปซึ่งงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ผู้ว่าการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ด ารง

เป็นไปตามหลักการของ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๑ 
ที่บัญญัติให้มีผู้ว่าการตรวจเงิน
แ ผ่ น ดิ น ค น ห นึ่ ง ซึ่ ง

 



๕๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ด ารงต าแหน่งระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ต าแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามค าแนะน าของวุฒิสภาโดย
ได้ รั บ ก า ร เส น อ ช่ื อ จ า ก
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดิน 
 

มาตรา ๔๔  ใหผู้้ว่าการได้รบัเงินเดือน เงิน
ประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเทียบเท่ากรรมการ 
และให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนญู ตลุาการ
ศาลรัฐธรรมนญู ประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๓๖  ให้ผู้ว่าการได้รับเงินเดือน  เงิน
ประจ าต าแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นเทียบเท่า
กรรมการ และให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาล
รัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานกรรมการและ
กรรมการการเลือกตั้ ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ และประธานกรรมการและกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๓๖ ให้ผู้ว่าการได้รับ
เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น
เทียบเท่ากรรมการ และให้น า
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
ป ร ะ จ า ต า แ ห น่ ง  แ ล ะ
ประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ตุลา
การศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการและกรรมการการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา ประธานกรรมการ
และกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
และประธานกรรมการและ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 



๕๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๔๕  ใหผู้้ว่าการเป็นผู้แทนส านักงานใน
การก่อนิติสมัพันธ์ หรือด าเนินกจิการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
เพื่อการนี้ผู้ว่าการอาจมอบอ านาจให้ข้าราชการส านักงานปฏิบัติ
ราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  

ผู้ว่าการต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจรติ เที่ยงธรรม 
กล้าหาญ เป็นกลาง และปราศจากอคติทั้งปวงในการใช้ดุลพินิจ 

มาตรา ๒๗ ให้ผู้ว่าการรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นตรงต่อประธาน
กรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้มีรองผู้ว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 

ในกิจการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้ว่าการเป็นผู้แทนส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อการนี้ผู้ว่าการจะมอบอ านาจให้
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติราชการ
เฉพาะอย่างแทนก็ได้  ทั้ งนี้  ต้องเป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

วรรคหนึ่ งเป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร เ ดิ ม ข อ ง
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
ม าต รา  ๒ ๗  ว รรค ส อ ง ที่
บั ญ ญั ติ ว่ า  ใน กิ จก ารขอ ง
ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แ ผ่ น ดิ น ที่ เ กี่ ย ว กั บ
บุคคลภายนอกให้ผู้ว่าการเป็น
ผู้แทนส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อการนี้ ผู้ว่าการจะ
มอบอ านาจให้ ข้ าราชการ
ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินปฏิบัติราชการเฉพาะ
อย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ส่วนในวรรคสองเป็นไป
ตามร่างรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 
๒๔๒ ประกอบมาตรา ๒๑๕ ที่
บัญญัติว่าให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริต 
เที่ ย งธรรม  กล้ าหาญ  เป็ น
กลาง และปราศจากอคติทั้ง
ปวงในการใช้ดุลพินิจ  
 

 



๕๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๔๖  นอกจากหน้าท่ีและอ านาจในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบสูงสดุของส านักงานแล้ว ผู้ว่าการมี
หน้าท่ีและอ านาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายการตรวจ
เงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดินท่ีคณะกรรมการก าหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ ดังต่อไปนี ้

(๑) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน โดยก าหนด
ลักษณะการตรวจสอบ บริหารการตรวจสอบ วางแผนการ
ตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบ แจ้งผลและตดิตามผลการ
ตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี 

(๒) บริหารและด าเนินการไตส่วนความผิด
คดีอาญาและจดัท าส านวนการไตส่วนเพ่ือเสนอส านวนการไต่
สวนความผิดคดีอาญาต่ออัยการสงูสุด หรือหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ กรณีผลการ
ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่า การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมี
พฤติการณ์อันเป็นการทุจรติต่อหน้าท่ีหรือมีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

(๓) บริหารและด าเนินการไตส่วนความผิดคดี
เกี่ยวกับมาตรการติดตามทรัพยส์นิของรัฐคืนจากการได้ไปโดยมิ
ชอบและเสนอส านวนการไตส่วนความผิดทางแพ่งเพื่อติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืน กรณีผลการไต่สวนมีพฤติการณ์นา่เชื่อว่ามี
การเอาไปซึ่งทรัพย์สินของรัฐโดยมิชอบ 

(๔) บริหารและด าเนินการเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดวินยัการเงินการคลังของรฐั  ตามหมวด ๑ ส่วนท่ี ๕ 

(๕) รายงานผลการตรวจสอบเงินแผ่นดินต่อ
คณะกรรมการเว้นแต่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการก าหนด หรือ
มอบหมายผู้ว่าการพิจารณาด าเนนิการไดเ้อง และเมื่อผู้ว่าการ
ด าเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการ

มาตรา ๓๗ นอกจากอ านาจหน้าที่ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามมาตรา ๒๗ แล้ว ผู้ว่าการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี ้

(๑ ) ออกค าสั่ งหรือข้อบังคับที่ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

(๒) ก าหนดแผนการตรวจสอบ เรื่องที่จะต้อง
ตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต แนวการตรวจสอบและการเสนอ
รายงานตรวจสอบส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 

(๓) แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบตามมาตรา ๔๑ 
(๔) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา

การหรือในกิจการต่าง ๆ  เพื่ อช่วยการปฏิบัติงานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๕) ให้ค าปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการ 

(๖ ) จั ด จ้ างและก าห น ดค่ าจ้ า งที่ ป รึ กษ า 
ผู้เช่ียวชาญ หรือส านักงานเอกชน ในการปฏิบัติงานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินที่
ได้ รั บ ก ารจั ดส รร เพื่ อ การนี้  และตามห ลั ก เกณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการก าหนด 

(๗) ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม
บริการที่ปรึกษาและค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนอื่นในการ
ปฏิ บั ติ งานของส านั กงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๘) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
วินัยทางงบประมาณและการคลัง 

(๙) รายงานผลการตรวจสอบหรือปัญหาในการ

เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๓๗ โดยเพิ่มหน้าที่
และอ านาจเกี่ยวกับ บริหาร
แ ล ะ ด า เนิ น ก า ร ไ ต่ ส ว น
ความผิดคดีอาญา บริหารและ
ด าเนินการไต่สวนความผิดคดี
เกี่ ยวกับมาตรการติ ดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืนจากการได้
ไปโดยมิชอบ เสนอผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความ
เสี ย ห าย ที่ อ าจ เกิ ด ขึ้ น แ ก่
การเงินการคลังของรัฐอย่าง
ร้ายแรง 

 

ส านักงานฯ เห็นว่า ตาม
ร่างรัฐธรรมนูญฯ 
คณะกรรมการมีหน้าท่ีและ
อ านาจเฉพาะการก าหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์
มาตรฐานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และก ากับการตรวจ
เงินแผ่นดินเท่านั้น ไม่มีอ านาจ
วินิจฉัยผลการตรวจสอบ 



๕๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ทราบ และให้น ามาตรา  ๒๑  มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๖) เสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่การเงิน
การคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๒๘ 

(๗) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ ( ๖) หรือมอบหมายมอบอ านาจให้
ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ รวมถึงรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

(๘) แต่งตั้งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ มาช่วยปฏิบัติงานตาม (๒) (๓) (๔) และ ( 
๖) เป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการอนมุัติจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นัน้    แล้วแต่กรณ ี

(๙) ออกข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับ (๑) (๒) (๓) (๔) และ ( ๖) และการส่งเรื่องให้
หน่วยรับตรวจตรวจสอบข้อมลูข้อเท็จจริงเบื้องต้น รวมถึง
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการบริหารงาน หรือการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน  

(๑๐) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาการหรือในกิจการต่างๆ เพื่อช่วยการปฏิบัติงานของ
ส านักงาน 

(๑๑) ให้ค าปรึกษา รายงาน ช้ีแจง และ
เสนอแนะความเห็น หรือข้อมลูข้อเท็จจริง หรือปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินแก่คณะกรรมการเพื่อ
ทราบ 

(๑๒) จัดจา้งและก าหนดค่าจ้างทีป่รึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือส านักงานเอกชน ในการปฏิบัติงานของ

ปฏิบัติราชการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อ
คณะกรรมการ 

(๑๐ ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

 
 



๕๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ส านักงาน โดยต้องอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อการนี้ 
(๑๓) จัดจา้งและแต่งตั้ง และก าหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีภาครัฐ 
(๑๔) ก าหนดคา่ตรวจสอบบัญชี คา่ธรรมเนียม

บริการที่ปรึกษาและคา่ตอบแทน หรือค่าตอบแทนอื่นในการ
ปฏิบัติงานของส านักงาน 

(๑๕) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๑๖) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามที่บญัญตัิไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ หรือตามกฎหมายอื่นท่ี
ก าหนดให้ปฏิบตั ิ
 

 มาตรา ๔๗  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  ให้ผู้ว่าการมีหนา้ที่
และอ านาจตาม ดังนี้  

 (๑) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือสถาบันการเงินใดด าเนินการจัดให้ผู้ว่าการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหา หรือ
ผู้ถูกตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นที่มีหลักฐานเพียงพอว่าเกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่กล่าวหา หรือตรวจสอบ ทั้งนี้หน่วยงานนั้นต้องเปิดเผย
ข้อมูลให้แก่ผู้ว่าการตามที่ร้องขอ และให้ถือว่าการให้ข้อมลู
ดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 กรณีเอกชน หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
สถาบันการเงินท่ีไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ให้ผู้ว่าการยื่นค าร้อง
ขอต่อศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อขอใหศ้าลมีค าสั่งให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าว 

        เป็ น ห ลั ก ก า ร ให ม่ ที่
เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ให้ พ นั ก ง า น
เจ้าหน้าท่ีเข้าถึงข้อมูลของผู้ถูก
กล่าวหา หรือผู้ถูกตรวจสอบ 
หรือบุคคลอื่นที่ มีหลักฐาน
เพียงพอว่าเกี่ยวข้องในเรื่องที่
กล่าวหา หรือตรวจสอบ ทั้งนี้
หน่ วยงานนั้ นต้ องเปิ ด เผย
ข้อมูลให้แก่ผู้ว่าการตามที่ร้อง
ขอ และให้ถือว่าการให้ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และกรณีเอกชน 
หน่วยงานภาคเอกชน หรือ
สถาบันการเงินที่ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ ให้ผู้ว่าการยื่น
ค า ร้ อ งข อต่ อ ศ าล ที่ มี เข ต

        คณะกรรมการฯ มี
ข้อสังเกตว่า การใช้อ านาจ
และหน้าท่ีของผู้ว่าการตาม
มาตรานี้ อาจมีผลกระทบหรือ
เป็นการก้าวล่วงการใช้อ านาจ
ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่มี
กฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะ 



๕๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 (๒) ร้องขอให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปดิเผยบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีส้ินและเอกสารประกอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการไตส่วนตรวจสอบ 

อ านาจเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้
มีการเข้าถึงข้อมูลดั งกล่ าว 
และร้องขอให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เปิดเผยบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบ
ของเจ้ าห น้ าที่ ขอ งรั ฐ เพื่ อ
ป ร ะ โย ช น์ ใน ก า ร ไต่ ส วน
ตรวจสอบ 

 

 มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี
อาญาตามมาตรา ๔๖ (๒) และ (๓)ให้ผู้ว่าการมีหนา้ที่และ
อ านาจ ดังต่อไปนี ้

 (๑) ยื่นขอต่อศาลที่มเีขตอ านาจเพือ่ออก
หมายอาญา หรือมีค าสั่งอื่นใด  โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาคดีของศาลนั้นๆ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 (๒) แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจจัดการเพื่อให้มีการจับ และควบคุมผู้ถูก
กล่าวหา หรือเพื่อส่งอัยการสูงสุด แล้วแต่กรณ ี

        เป็ น ห ลั ก ก า ร ให ม่ ที่
เ พิ่ ม ขึ้ น เ พื่ อ ร อ ง รั บ
กระบวนการไต่สวนความผิด
อาญา โดยให้ผู้ว่าการมีหน้าที่
และอ านาจยื่นขอต่อศาลที่มี
เขตอ านาจเพื่ อออกหมาย
อาญา หรือมีค าสั่งอื่นใด  โดย
ให้น าประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และวิธี
พิจารณาคดีของศาลนั้นๆ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลมและแจ้งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจจัดการเพื่อให้
มีการจับ  และควบคุมผู้ถูก
กล่าวหา หรือเพื่อส่งอัยการ
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

สูงสุด แล้วแต่กรณี 

 

 มาตรา ๔๙ เพื่อประโยชน์ในการสง่เสริมการ
ป้องกัน การตรวจสอบ และการไตส่วนการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ผู้ว่าการอาจจัดให้มีการ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้

 (๑) การคุ้มครองพยานในกรณีทีผู่ว้่าการ เห็น
ว่าคดีใดสมควรจดัให้มีมาตรการคุม้ครองช่วยเหลือแกผู่้กล่าวหา 
ผู้เสยีหาย ผู้ท าค าร้อง ผูร้้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า หรือผู้ที่
แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตการเงินของแผ่นดิน 
หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ผู้ว่าการแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้มีมาตรการในการ
คุ้มครองบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพยานที่
มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
พยานในคดีอาญา ท้ังนี้ ให้ผู้ว่าการเสนอความเห็นด้วยว่า
สมควรใช้มาตรการทั่วไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมาย
ดังกล่าวส าหรับบุคคลเหล่านั้นด้วย ในกรณีเกดิความเสียหายแก่
ชีวิต ร่างกาย อนามัย ช่ือเสียง ทรพัย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดของบุคคลดังกล่าว หรือสามี ภริยา ผู้บุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือบุคคลอื่นที่มคีวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบคุคล
ดังกล่าว เพราะมีการกระท าผิดอาญาโดยเจตนา เนื่องจากการ
ด าเนินการหรือการให้ถ้อยค า หรอืแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อ
คณะกรรมการ  หรือผู้ว่าการ หรือส านักงาน ให้บุคคลนั้นมสีิทธิ
ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อขอรับค่าตอบแทนเท่าท่ี
จ าเป็นและสมควรตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพยานใน

        เป็ น ห ลั ก ก า ร ให ม่ ที่
เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ส่ ง เส ริ ม ก ารป้ อ งกั น  ก าร
ตรวจสอบ และการไต่สวนการ
ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธร รม นู ญ นี้  จึ งก าห น ด
มาตรการในการคุ้ ม ครอ ง
พยาน การให้ เงินสินบนแก่
บุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูล
อันเป็นสาระส าคัญในการช้ี
ช่ อ งท า งว่ า มี ก า ร ก ร ะ ท า
ความผิด การเชิดชูเกียรติแก่
บุ คคล  การก าหนดให้ ฝ่ าย
บริหารมีมาตรการคุ้มครองแก่
บุคคล และการกันพยาน 
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

คดีอาญาด้วย 

 (๒) เงินสินบนแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลอันเป็นสาระส าคญัในการช้ีช่องทางว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้จนมีการ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผดิ และเมื่อคดีถึงที่สุด ศาลพิพากษาว่ามี
การกระท าผิดเนื่องจากเบาะแสหรือข้อมูลที่ได้ชี้ช่องทาง
ดังกล่าว  หรืออาจจัดใหม้ีรางวัลตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลตาม (๑) แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ตามระเบยีบที่
คณะกรรมการก าหนด 

 (๓) การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในกรณีทีผู่้ว่าการ  เห็นว่าเจ้าหนา้ที่ของรัฐ
ดังกล่าวมีการด าเนินการ หรือให้ถอ้ยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน การตรวจสอบ และการไต่
สวน เป็นอย่างยิ่งและสมควรได้รบัยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนโดยทั่วไป ให้ผู้ว่าการเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือน และระดับ
ต าแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณพีิเศษ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  

 (๔) การก าหนดใหฝ้่ายบริหารมีมาตรการ
คุ้มครองแก่บุคคลตาม (๑) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ท่ีให้การเป็น
ประโยชน์ ในกรณีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐดังกล่าวร้องขอต่อผู้ว่าการ 
ว่าหากยังคงปฏิบัติหน้าท่ีในสังกดัเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้ง
หรือไดร้ับการปฏิบัตโิดยไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากการกล่าวหา
หรือการให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมลูนั้นและผู้ว่าการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้นอันควรเช่ือได้ว่า
น่าจะมีเหตุดังกลา่ว ให้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่ง
การให้ไดร้ับความคุ้มครองหรือมีมาตรการอื่นใดตามที่
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

เห็นสมควรต่อไป 

 (๕) การกันพยาน ในกรณีบคุคลหรือผู้ถูก
กล่าวหารายใดซึ่งมสี่วนเกี่ยวข้องในการกระท าความผดิกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารายอื่น หากได้ให้ถ้อยค า 
หรือแจ้งเบาะแสหรือข้อมลูอันเปน็สาระส าคญัในการที่จะใช้
เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยช้ีมูลการกระท าผดิของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรายอื่นน้ัน และผูว้่าการเห็นสมควรจะกันผู้นั้น
ไว้เป็นพยานโดยไม่ด าเนินคดีกไ็ด้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

หมวด ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

ส่วนท่ี ๑ 

บททั่วไป 

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

 มาตรา ๕๐  ให้มสี านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เรยีกโดยย่อว่า “ส านักงาน ค.ต.ง.” (Office 
of the State Audit Commission) เป็นส่วนราชการที่เป็น
หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมีฐานะเป็นนิตบิุคคล  

หมวด ๓ 

ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

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

 

 

 

มาตรา ๓๘ ให้มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มี
ฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 

       ก าหนดให้มีส านักงานท า
หน้าท่ีเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินตามบทบัญญัติรา่ง
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๔๓ 
เรียกช่ือว่า “ส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน” มีชื่อย่อว่า 
“ส านักงาน ค.ต.ง.” เพื่อให้

 

 

 

 

 

 

       ส านักงานฯ เห็นว่าควร
ใช้ช่ือ “ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน” ตาม
พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าท่ีในการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามรัฐธรรมนญูและเพื่อให้
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

สอดคล้องกับบทบัญญัตริ่าง
รัฐธรรมนูญ ประกอบกับไดม้ี
การใช้ช่ือส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๔๗๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๒ รวม
เป็นระยะเวลากว่า ๔๖ ปี และ
ให้มีช่ือภาษาอังกฤษก ากับว่า 
“Office of the State Audit 
Commission” เพื่อประโยชน์
ในการติดต่อประสานงานกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ 
อีกทั้งการปรับปรุงช่ือองค์กร
ใหม่ยังเป็นไปในท านอง
เดียวกับ การเรียกช่ือองค์กร
อิสระอื่นท่ีตรวจสอบการใช้
อ านาจรัฐในรูปแบบ
คณะกรรมการด้วย 

สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
ต่างๆที่ใช้บังคับแล้ว ซึ่งใช้ค า
ว่า “ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน” 

       อีกทั้งช่ือดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับรา่งรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๒๐ที่ บัญญัติว่า
มาตรา ๒๒๐ ให้องค์กรอิสระ
แต่ละแห่ง นอกจาก
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบงานธุรการ 
ด าเนินการ และอ านวยความ
สะดวก เพื่อให้องค์กรอิสระ
บรรลภุารกจิและหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนญู 
กฎหมาย และเป็นไปตามมติ
หรือแนวทางที่องค์กรอิสระ
ก าหนด โดยใหม้ีหัวหน้า
หน่วยงานคนหนึ่งซึ่งแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบขององค์กร
อิสระ แต่ละองค์กรเป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน
ของหน่วยงานนั้น รับผดิชอบ
ขึ้นตรงต่อองค์กรอิสระ ทั้งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิและ
มาตรา 243 บัญญัติใหผู้้ว่า
การมีความอสิระในการปฏิบตัิ
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

หน้าท่ีและเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยธุรการของ 
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่า
ร่างรัฐธรรมนูญแยกหน่วย
ธุรการของ คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินบัญญัตไิว้เป็น
พิเศษ อีกมาตราหนึ่งไม่
เหมือนองค์กรอิสระอื่นๆ เพื่อ
รองรับองค์กรเดมิ คือ
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 มาตรา ๕๑  ส านักงานมีอ านาจหน้าท่ี
เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการและให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี ้

 (๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

 (๒) ตรวจสอบเงินแผ่นดิน ให้เป็นไปตาม
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับ
การตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการก าหนด และกฎหมายว่า
ด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามหมวด ๑ ส่วนท่ี ๓ และ
หมวด ๔  

 (๓) ไตส่วนความผิดคดีอาญา กรณีผลการ
ตรวจสอบมีหลักฐานอันควรเชื่อไดว้่า  การใช้จ่ายเงินแผ่นดินมี
พฤติการณ์อันเป็นการทุจรติต่อหน้าท่ีหรือปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมิ
ชอบก่อให้เกิดความเสยีหายแก่เงนิหรือทรัพย์สินหรือสิทธิหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ หรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

มาตรา ๓๙ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ และ
ให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

… ฯลฯ 

(๓) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ขอ งส านั ก งาน ก ารต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น เสน อต่ อ สภ า
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๔๘ 
และการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างปีตามมาตรา ๔๙ 

(๔ ) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อเสนอของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่
ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีหรือรายงานผล
การปฏิบัติงานระหว่างปี 

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ตาม
มาตรา ๓๙(๑)(๓)(๔) และเพิ่ม
หลักการใหม่ที่ส าคัญ ได้แก่ 
การไต่สวนความผิดคดีอาญา
และการตรวจสอบ และการไต่
สวนความผิดทางแพ่งกรณีมี
พฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามี
การได้ไปซึ่งทรัพย์สินของรัฐ
โ ด ย มิ ช อ บ เพื่ อ ติ ด ต า ม
ทรัพย์สินของรัฐคืน และจัดท า
ส านวนการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ทุจริตต่อหน้าที่ในการบริหารจัดการการเงินแผ่นดิน หรือกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือ
ทรัพย์สินหรือสิทธิหรือผลประโยชน์อื่นใดของรัฐ ตามหมวด ๕ 

 (๔) ตรวจสอบและไตส่วนความผิดทางแพ่ง
กรณีมีพฤติการณ์อันควรเช่ือได้ว่ามีการได้ไปซึ่งทรัพย์สินของรัฐ
โดยมิชอบเพื่อตดิตามทรัพย์สินของรัฐคืน ตามหมวด ๖ 

 (๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการกระท าความผิด
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามหมวด ๑ ส่วนท่ี ๕ 

 (๖) จัดท าส านวนการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่การเงินการคลังของรัฐอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๒๘ 

 (๗) จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน บุคลากรของรัฐจาก
ภายนอก และบคุคลอื่น โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกระบวนการตรวจสอบการเงินของแผ่นดิน  

 (๘) จัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี
ของส านักงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๖๕ และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างปี ตามมาตรา ๖๖ 

 (๙) ติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจตามข้อเสนอของส านักงานตามที่ปรากฏในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปี หรือ รายงานผลการปฏิบตัิงานระหว่างป ี

  (๑๐) ศึกษาและเสนอความเห็นเกีย่วกับ
แผนงาน งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ เพื่อแจ้งไปยังหน่วยรบัตรวจ หรือหน่วยงานที่

 ระงับยับยั้ งความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นแก่การเงินการคลัง
ของรัฐอย่างร้ายแรง 
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

เกี่ยวข้อง 

 (๑๑) เผยแพรผ่ลการตรวจสอบตอ่
สาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

 (๑๒) ปฏิบตัิหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  

 มาตรา ๕๒  ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่ท่ีผู้ว่าการ
แต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ (๗) มีอ านาจหน้าที่ตามที่บญัญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 บัตรประจ าตัวของพนักงานเจ้าหนา้ที่ให้
เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานก าหนด  โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาต รา  ๔ ๑  ให้ ผู้ ว่ าก ารมี อ าน าจแต่ งตั้ ง
ข้าราชการในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องแสดงบัตรประจ าตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ าตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  ให้
เป็นไปตามแบบท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔๑  

 

 มาตรา ๕๓  ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่า
การ และพนักงานเจา้หน้าท่ี มีอ านาจตรวจสอบเงินและ
ทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้
จ่ายและหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
และให้มีอ านาจ ดังต่อไปนีด้้วย 

 (๑) มีค าสั่งเรียกให้ผูร้ับตรวจหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาให้ถ้อยค า หรือให้ให้ถ้อยค า เพื่อประโยชน์แก่การ
ตรวจสอบ สอบสวน หรือไตส่วน หรือสั่งให้ผูร้ับตรวจ หรือ

มาตรา ๔๒ ในการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ผู้ว่าการ
และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ  มีอ านาจตรวจสอบเงินและ
ทรัพย์สินอื่น บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานในการใช้
จ่าย และหลักฐานอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ และให้มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) เรียกผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจมาเพื่อสอบสวน หรือสั่งให้ผู้รับตรวจหรือเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยรับตรวจส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔๒ โดยเพิ่มหน้าที่
และอ านาจตาม (๔) เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าการ 
และพนั ก งาน เจ้ าห น้ าที่ มี
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ส่งมอบบัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท าข้ึนหรือมีไว้ในครอบครอง 

 (๒) อายัดเงินและทรัพยส์ิน บัญชี ทะเบียน 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยรับ
ตรวจ 

 (๓) มีค าสั่งเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า หรือ
ให้ให้ถ้อยค า หรือสั่งให้ส่งมอบบญัชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยรบัตรวจหรือสันนิษฐานว่า
เกี่ยวข้องกับการกระท าความผดิตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน ไต่สวน 
หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (๔) มีค าสั่งให้หน่วยรับตรวจพิจารณาทบทวน 
ระงับยับยั้ง งาน แผนงาน โครงการ หรือด าเนินการอื่นใด 
รวมทั้งให้ระงับการจา่ยเงินของหน่วยรับตรวจ หากพบว่าการ
ด าเนินการของหน่วยรับตรวจอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
หรือทรัพย์สินของรัฐไว้ก่อน ท้ังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ว่าการหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย 

 (๕) มีอ านาจเข้าไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ เพื่อ
ตรวจสอบ ค้น ยดึ หรืออายดั บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่น หรืออายดัเงินหรือทรพัย์สินที่เกี่ยวกับหรือสันนิ
ฐานว่าเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่จ าเป็น 

 (๖) มีค าสั่งเป็นหนังสือสอบถามหรือเรียกให้
ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนใดส่งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องมา
เพื่อให้ถ้อยค า ส่งค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือส่งบัญชี เอกสาร 
หรือหลักฐานต่างๆ มาเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน 

อื่นบรรดาที่หน่วยรับตรวจจัดท าขึ้นหรือมีไว้ในครอบครอง 

(๒ ) อายัดเงินและทรัพย์สิน  บัญชี ทะเบียน 
เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีมีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย
รับตรวจ 

(๓) เรียกบุคคลใด ๆ มาให้การเป็นพยานเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ หรือให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่ เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่า
เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๔) มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ เพื่อ
ตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่น หรืออายัดเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับหรือ
สันนิษฐานเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าท่ีจ าเป็น 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วยรับ
ตรวจเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมูลหรือ
ห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นที่หรือสถานที่แห่งใด หาก
ผู้ว่าการได้มีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็น
การได้รับยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว 

การเรียกบุคคลมาให้การเป็นพยานหรือให้ส่ง
มอบบัญช ีทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนตาม (๓) ให้ท า
เป็นหนังสือและน าไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ
อาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของผู้รับ หรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ณ ถิ่นที่อยู่ หรือสถานท่ีท าการของผู้รับ 

 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน  
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

หรือไตส่วน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

 (๗) มีหนังสือขอให้หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน 
ด าเนินการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สอบสวน หรือ
ไต่สวน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา เว้นแต่กรณีจ าเป็น
เร่งด่วนจะไม่ท าเป็นหนังสือก็ได ้

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากหน่วย
รับตรวจเป็นหน่วยงานท่ีมีกฎหมายห้ามการเปิดเผยข้อมลูหรือ
ห้ามบุคคลอื่นใดเข้าไปในเขตพื้นท่ีหรือสถานท่ีแห่งใด หากผู้ว่า
การหรือผู้ไดร้ับมอบหมายได้มหีนังสือแจ้งผู้ควบคุมก ากับหรือ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจแล้ว ให้การปฏิบัติหนา้ที่ตามวรรค
หนึ่งเป็นการได้รับยกเว้นจากกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ หากเป็น
เอกชน หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือสถาบันการเงิน หากไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสถานท่ีดงักล่าวได้ ให้ผู้วา่การยื่นค า
ร้องต่อศาลที่มเีขตอ านาจเพื่อขอให้ศาลมีค าสั่งให้มีการเข้าถึง
ข้อมูลหรือสถานท่ีดังกล่าวได ้

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๓) (๖) 
และ (๗) ให้ท าเป็นหนังสือ และน าไปส่งในระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นและพระอาทติย์ตก หรือในเวลาท าการของผู้รับหรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ ถ่ินท่ีอยู่ หรือสถานท่ีท าการของผูร้ับ  

 ให้การส่งค าสั่ง ยึด อายัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด หากมิได้ก าหนด ให้น า
บทบัญญัตเิกี่ยวกับการยื่นและส่งค าคู่ความ และเอกสารตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 ในการตรวจเงินแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง ให้
หน่วยรับตรวจต้องให้ข้อมูล ข้อเทจ็จริง รวมทั้งส่งมอบบัญชี 
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอืน่ใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องการ รวมถึงอ านวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบด้วย 

 มาตรา ๕๔  บรรดาบัญชี เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือ
ไต่สวน ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้
บุคคลใดซึ่งมีหนา้ที่รับผดิชอบของหน่วยรับตรวจจัดการแปล
เป็นภาษาไทยให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามทีเ่ห็นสมควรกไ็ด้ 

 ในกรณีจ าเป็นส านักงานอาจส่งให้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกด าเนินการแปลเป็นภาษาไทยท่ีมี
การรับรองความถูกต้อง โดยหน่วยรับตรวจต้องรับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  

        เป็นหลักการใหม่ที่มีขึ้น
เพื่อความคล่องตัวและเพื่ อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ  

 

 มาตรา ๕๕  ในการตรวจสอบตามมาตรา ๕๑ 
(๒) ส านักงานอาจว่าจ้างที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ หรือส านักงาน
เอกชน ซึ่งเป็นท่ียอมรับแห่งวิชาชีพให้ด าเนินการตามเงื่อนไข
ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมก ากับ
ดูแลของส านักงาน โดยให้ผู้ว่าการเป็นผู้ก าหนดค่าจ้างหรือ
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

มาตรา ๕๑ ในการตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ 
(๒) (ก) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจว่าจ้างที่ปรึกษา 
ผู้เชี่ยวชาญ หรือส านักงานเอกชนที่เป็นที่ยอมรับแห่งวิชาชีพ
ให้ด าเนินการตามเง่ือนไขตามที่คณะกรรมการก าหนด โดย
อยู่ภายใต้การควบคุมก ากับดูแลของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินก็ได้ 

ให้ผู้ว่าการเป็นผู้ก าหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด 

 

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๕๑  

 

 มาตรา ๕๖  ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงิน
และทรัพยส์ิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของ
ส านักงาน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรี และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมกัน

มาตรา ๕๙ ในการตรวจสอบการรับจ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานอื่นของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรี และผู้น าฝ่ายค้านในสภา

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

แต่งตั้งผู้ตรวจสอบจ านวนหนึ่งและรายงานผลการตรวจสอบให้
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทราบ 

ผู้แทนราษฎรร่วมกันแต่งตั้งผู้ตรวจสอบจ านวนหนึ่งและ
รายงานผลการตรวจสอบให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีทราบ 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา 
๓๙ (๒) (ก) มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 
และมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๕๙  

 

 มาตรา ๕๗  ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ประธานกรรมการ 
กรรมการ ผู้ว่าการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี และข้าราชการผู้มี
อ านาจหน้าที่ตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ม า ต ร า  ๖ ๑  ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม
พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญนี้ให้ผู้ว่าการและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๖๑   

 

ส่วนท่ี ๒ 

การบริหารงานบุคคล 

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

 

        คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเสียงส่วนใหญ่เห็นว่า 
ความในหมวดนี้ที่เกี่ยวกับกับ
การบริหารงานบุ คคลของ
ส านักงานฯ ควรต้องเป็นไปใน
หลักการเดียวกันกับที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา ๑๙ (๒) เนื่องจาก 
ความเป็นอิสระของส านักงาน
ค ว ร มี ข้ อ จ า กั ด บ า ง เรื่ อ ง 
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงาน
บุ ค ค ล แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ แม้ว่าส านักงานฯ 
จะมีฐานะเป็นส่วนราชการที่
เป็ น ห น่ วย งาน อิ ส ระต าม

        คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเสียงข้างน้อย 
(ประธานกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และนายกรพจน์ 
อัศวินวิจิตร) และ ส านักงานฯ 
เห็นว่าคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินและส านักงานฯ เป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ควรมีหน้าท่ีและอ านาจในการ
บริหารงานบุคคลโดยอิสระ จึง
ไม่ควรน ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
ส่วนเกี่ยวกับข้าราชการพล
เรือนสามัญมาใช้บังคับโดย



๖๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

รัฐธรรมนูญก็ตาม แต่สถานะ
ของบุคลากรของส านักงานฯ 
ยั งคงสภาพและฐานะเป็ น
ข้ า ร า ช ก า ร เห มื อ น กั บ
ข้าราชการในส่วนราชการหรือ
หน่ วยงานของรัฐอื่ นทั่ วไป 
และยังคงได้รับเงินเดือนและ
ผ ล ป ระ โย ช น์ อื่ น จ าก เงิน
อุ ด ห นุ น ที่ ม า จ า ก เ งิ น
งบประมาณ ของรัฐ  ดั งนั้ น 
ระบบการบริหารงานบุคคล
ของส านักงานฯ จึงควรต้องยึด
โยงกับระบบการบริหารงาน
บุคคลของภาครัฐในภาพรวม 
เพื่อมิให้เกิดความเหลื่อมล้ า
กั บ บุ คล ากรในภ าครั ฐอื่ น
ด้วยกัน จนเกิดช่องว่างที่การ
ก าหนดต าแหน่งทุกระดับ การ
เข้าสู่ต าแหน่งระดับสูงและการ
ก าหนดอัตราเงินเดือน กระท า
ได้ง่ายกว่าหน่วยงานภาครัฐ
อื่น และเกิดผลกระทบต่อเงิน
งบประมาณในภาพรวม 

อนุโลม 

 มาตรา ๕๘  การก าหนดต าแหน่งและการให้
ได้รับเงินเดือนของข้าราชการส านกังาน ให้น ากฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนท่ีเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือน
สามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ท้ังนี้ ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง 

มาตรา ๕๓ การก าหนดต าแหน่งและการให้
ได้รับเงินเดือนของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 

       ส านักงานฯเห็นว่า เมื่อมี
การเพิ่มหลักการใหม่ให้
ส านักงานฯ มีอ านาจไตส่วน
ความผิดคดีอาญาและติดตาม



๗๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และค าว่า “ส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมและมีหัวหน้าส่วนราชการรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร”ี ให้หมายถึงส านักงาน 

ทั้งนี้ ค าว่า “ก.พ.” ให้หมายถึง คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และค าว่า “ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและมี
หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี” ให้หมายถึงส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

 

มาตรา ๕๓  ทรัพย์สินที่ได้ไปโดยมิชอบฯ 
ดังนั้น ข้าราชการที่จะต้องท า
หน้าท่ีไตส่วน จะต้องเป็น
ข้าราชการที่มีเกณฑ์มาตรฐาน
การคัดเลือกที่สูงกว่าการเข้าสู่
ต าแหน่งของข้าราชการพล
เรือนทั่วไป จึงควรมีการ
จ าแนกประเภทข้าราชการ
ออกเป็น ๒ ประเภทคือ 

       1.ขา้ราชการในสาขา
กระบวนการยตุิธรรม   

        2.ข้าราชการในสาขา
ทั่วไป 

       ส าหรับการเข้าสู่
ต าแหน่ง การก าหนดอตัรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

 

 มาตรา ๕๙  อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
ส านักงาน ให้น ากฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่

มาตรา ๕๔ อัตราเงินเดือน อัตราเงินประจ า
ต าแหน่ง และการให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ให้น ากฎหมายว่าด้วย
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้แก่

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๕๔  

 



๗๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ข้าราชการส านักงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 

 มาตรา ๖๐  การบรรจุบุคคลเข้ารบัราชการ
เป็นข้าราชการส านักงานและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ให้ผูม้ี
อ านาจดังต่อไปนีเ้ป็นผูส้ั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 (๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่า ให้ผู้ว่าการเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และประธาน
กรรมการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และน าความกราบบังคมทลู 
เพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

 (๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจแุละแต่งตั้ง 

มาตรา ๕๕ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง ให้ผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 

(๑) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือเทียบเท่า ให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ และน าความกราบบังคมทูล เพื่อทรง
พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง 

(๒) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอื่น 
ให้ผู้ว่าการเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

 

 

       ความในมาตรานี้ก าหนด
ขึ้ น  เพื่ อ ให้ ส อด ค ล้ อ งกั บ
หลักการตามร่างรัฐธรรมนูญฯ 
มาตรา ๒๔๓ วรรคแรก ที่
บัญญัติให้ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินมีความเป็นอิสระใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่  โ ด ย
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินและเป็ น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
ธุรการของคณ ะกรรมการ
ต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น  ซึ่ งก าร
แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน เป็น
เรื่องที่มีความส าคัญต่อการ
บริหารองค์กร จึงควรเสนอให้
คณะกรรมการได้พิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมก่อน
น าเสนอให้ประธานกรรมการ
พิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง 

       ส านักงานฯ เห็นว่าการ
ก าหนดให้ผู้ว่าการ ต้องเสนอ
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบต าแหน่งรอง
ผู้ว่าการก่อนเสนอประธาน
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
บรรจุและแต่งตั้ง เป็นการ
แทรกแซงการบริหารงาน
บุคคลของผู้ว่าการ เพราะ
ต าแหน่งรองผู้ว่าการ เป็น
ต าแหน่งท่ีช่วยสั่งและ
ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ ดังนั้น
หากไม่ใหผู้้ว่าการเป็นผู้เลือก 
เสนอประธานกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินบรรจุและแต่งตั้ง
อาจอาจท าให้การบริหารงาน
ของ ส านักงานฯ มีปัญหาได้ 
รวมทั้งขัดต่อการเทียบอ านาจ
หน้าท่ี มาตรา 58 

 มาตรา ๖๑  การโอนข้าราชการตามกฎหมาย
อื่นมาบรรจเุป็นข้าราชการส านักงานอาจกระท าได้ถ้าเจา้ตัว
สมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความตกลงกับเจ้าสังกัดของผู้

มาตรา ๕๖ การโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
มาบรรจุเป็นข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจ
กระท าได้ถ้าเจ้าตัวสมัครใจ โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุท าความ

        เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ

 



๗๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

นั้นแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้ จะ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใด และได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่เงินเดือนท่ีจะไดร้ับ
จะต้องไมสู่งกว่าข้าราชการส านักงานท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ 
และความช านาญงานในระดับเดยีวกัน 

 เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือ
เวลาราชการหรือเวลาท างานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งใน
ขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการ
ส านักงานตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้ด้วย 

 การโอนข้าราชการการเมืองและขา้ราชการที่
อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการมาเป็นข้าราชการ
ส านักงานตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้จะกระท า
มิได ้

ตกลงกับเจ้าสังกัดแล้วเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทั้งนี้ จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับใดและได้รับ
เงินเดือนเท่าใด ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด แต่
เงินเดือนท่ีจะได้รับจะต้องไม่สูงกว่าข้าราชการส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินท่ีมีคุณวุฒิ ความสามารถ และความช านาญ
งานในระดับเดียวกัน 

เพื่อประโยชน์ในการนับเวลาราชการให้ถือเวลา
ราชการหรือเวลาท างานของผู้ซึ่งโอนมาตามวรรคหนึ่งใน
ขณะที่เป็นข้าราชการนั้น เป็นเวลาราชการของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย 

การโอนข้าราชการการเมืองและข้าราชการที่อยู่
ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้จะกระท ามิได้ 

 

เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๕๖ 

 มาตรา ๖๒  ข้าราชการส านักงาน ได้แก่
บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตัง้ให้เป็นข้าราชการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 ให้ข้าราชการส านักงานเป็นข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

 ข้าราชการส านักงานมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

มาตรา ๕๗ ข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ได้แก่บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็น
ข้าราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

ให้ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 

ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิ
ได้รับบ าเหน็จบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน 

        เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๕๗  

 



๗๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ส่วนท่ี ๓ 

การบริหารงบประมาณ 

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

   

 มาตรา ๖๓  ใหส้ านักงานเสนองบประมาณ
รายจ่ายตามมติของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการ และ
ส านักงานไว้ในร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปี
หรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ แล้วแต่
กรณี ในการนี้ คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเกีย่วกับการ
จัดสรรงบประมาณของคณะกรรมการ และส านักงานไว้ใน
รายงานการเสนอร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีหรือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการ และส านักงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยให้แนบความเห็นของคณะกรรมการร่วมไปด้วย 

มาตรา ๕๘ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เสนองบประมาณรายจา่ยตามมตขิองคณะกรรมการต่อ
คณะรัฐมนตร ีเพื่อพิจารณาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนแก่
คณะกรรมการ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไว้ในรา่ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีหรือรา่ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม แล้วแต่กรณ ีใน
การนี ้คณะรัฐมนตรีอาจท าความเห็นเกี่ยวกับการจดัสรร
งบประมาณของคณะกรรมการ และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินไว้ในรายงานการเสนอรา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างพระราชบญัญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิของคณะกรรมการ และ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภา โดยให้แนบความเห็นของคณะกรรมการร่วมไปด้วย 

 

        เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๕๘  

 

 

 มาตรา ๖๔  นอกจากเงินท่ีก าหนดไว้ใน
งบประมาณแผ่นดิน ส านักงานการอาจมีรายได้ดังนี้  

 (๑) เงินค่าธรรมเนียมทีไ่ดร้ับจากการ
ตรวจสอบบญัชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่บัญญตัิไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 (๒) รายได้ หรือทรัพยส์ินท่ีมผีู้อุทิศหรือ
ช่วยเหลือให้แก่ส านักงาน 

มาตรา ๖๐ นอกจากเงินท่ีก าหนดไว้ใน
งบประมาณแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินอาจมี
รายได้ดังนี ้

(๑) เงินค่าธรรมเนียมทีไ่ดร้ับจากการตรวจสอบ
บัญชีหรือการปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่บัญญัตไิว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

(๒) ทรัพย์สินที่มผีู้อุทิศให้แก่ส านกังานการตรวจ

       เป็นไปตามหลักการเดมิ
ของพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๖๐  

 

       ส านักงานฯ เห็นว่า ควร
ให้ส านักงานฯ มีรายได้จาก
การจัดฝึกอบรมแก่
บุคคลภายนอกเกี่ยวกับการ
ตรวจเงินแผ่นดินและความผิด
เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ซึ่งเป็นวิชาชีพเฉพาะ
ของส านักงาน และเพื่อให้การ



๗๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 (๓) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินตาม (๑) และ (๒)  

 เงินและรายได้ตาม วรรคหนึ่งไม่เป็นรายได้ที่
ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้น าไปใช้จ่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการตรวจสอบและเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและ
ตอบแทนแก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบตัิหน้าที่ตามผลงานและ
ความสามารถ ทั้งนี้ เว้นแต่ทรัพยส์ินท่ีผู้อุทิศให้ได้ก าหนด
เงื่อนไขไว้เป็นประการอื่น 

 การใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

เงินแผ่นดิน 

(๓) ดอกผลหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากเงิน
หรือทรัพย์สินตาม (๑) หรือ (๒) 

รายได้ตาม (๑) (๒) และ (๓) ไม่เปน็รายได้ที่
ต้องน าส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และให้ใช้จ่ายเงิน
รายได้ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการตรวจสอบและ
เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามผลงานและความสามารถ ทั้งนี ้เว้นแต่ทรัพยส์ินท่ี
ผู้อุทิศให้ได้ก าหนดเง่ือนไขไว้เป็นประการอื่น 

การใช้จ่ายเงินรายได้ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 

ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล และถือเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติหนา้ที่
ของส านักงานฯ เพื่อน ามาใช้
จ่ายในการพัฒนาบุคคลากร
และส านักงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจเงิน
แผ่นดิน และรักษาวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 

ส่วนท่ี ๔ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของส านกังานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

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

   

 มาตรา ๖๕  ใหส้ านักงานท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา และ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานท่ีส าคัญในทุกด้าน เว้นแต่ในเรื่องหรือข้อท่ีตรวจ
พบนั้น ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นว่าควรแก่

มาตรา ๔๘ ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ท ารายงานผลการปฏิบั ติ งานประจ าปี เสนอต่ อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

รายงานผลการปฏิบัติงานจะต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ส าคัญในทุกด้านเว้นแต่ในเรื่องหรือข้อที่ตรวจ
พบนั้น ผู้ว่าการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการเห็นว่าควร

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔๘  

 



๗๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

การรักษาไวเ้ป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปดิเผย แก่การรักษาไว้เป็นความลับหรือมีกฎหมายห้ามมิให้เปิดเผย 

รายงานดังกล่าวเมื่อผ่านการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีแล้วให้เผยแพร่ต่อ
หนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชนได 

 

 มาตรา ๖๖  ในกรณีที่ปรากฏว่ามคีวาม
จ าเป็นหรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์ 
ส านักงานจะท ารายงานผลการปฏบิัติงานเสนอต่อสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรฐัมนตรี เป็นรายงานระหว่างปี
เมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบเฉพาะกรณีก็ได้ แล้วให้น ามาตรา ๖๕ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๙ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีความจ าเป็น
หรือเหมาะสมเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือ
คณะรัฐมนตรีได้ทราบผลการตรวจสอบได้ทันเหตุการณ์ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะท ารายงานผลการ
ปฏิบั ติ งาน เสนอต่อสภาผู้ แทนราษฎร  วุฒิ สภา และ
คณะรัฐมนตรีเป็นรายงานระหว่างปีเมื่อสิ้นสุดงานตรวจสอบ
เฉพาะกรณีก็ได้ แล้วให้น ามาตรา ๔๘ วรรคสองและวรรค
สามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๔๙   

 

 

 มาตรา ๖๗  เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒสิภาไดร้ับรายงานตามมาตรา ๖๕ หรือมาตรา 
๖๖ แล้วให้จัดส่งรายงานดังกลา่วไปยังคณะกรรมาธิการของ
สภาผู้แทนราษฎร หรือคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แล้วแต่
กรณี ท่ีมีหน้าที่เกีย่วข้องกับการตดิตามผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และคณะกรรมาธิการอื่นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 

มาตรา ๕๐ เมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือ
ประธานวุฒสิภาได้รับรายงานตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
หรือมาตรา ๔๙ แล้ว ให้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร หรือ
คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา แล้วแต่กรณีทีม่ีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 

 

 

      เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๕๐ 

 

 



๗๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 มาตรา ๖๘  เมื่อคณะรัฐมนตรไีดร้บัรายงาน
ตามมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แล้ว ให้พิจารณาส่งรายงาน
ดังกล่าวไปยังกระทรวงเจ้าสังกัด ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุม
ก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี  

 

 

        เพิ่ มหลักการให้มีการ
ติดตามการด าเนินการตามผล
การตรวจสอบของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ 
คณะรัฐมนตรีพิจารณาส่งเรื่อง
ให้ ก ร ะ ท ร ว ง เจ้ า สั ง กั ด ที่
รับผิดชอบหน่วยรับตรวจ 

 

หมวด ๔ 

การตรวจสอบเงินแผ่นดิน 

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

   

 มาตรา ๖๙  ใหส้ านักงานมีหน้าทีแ่ละอ านาจ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ตลอดจนบรรดาเงิน ทรัพย์สิน สิทธิ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดของรัฐหรือหน่วยรับตรวจหรือท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ รวมถึงมีหน้าที่และอ านาจ
ตรวจสอบการด าเนินการหรือการกระท าอ่ืนใดของรัฐบาล 
หน่วยรับตรวจ หรือเจา้หน้าท่ีของรัฐ ในเรื่องดังต่อไปนี ้

 (๑) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และ
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอ่ืนของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมตคิณะรัฐมนตรี
หรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายและการ
ดูแลรักษาทรัพย์สินอ่ืน หรือการจดัซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน
หรือโครงการของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็นว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและ

มาตรา ๓๙ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ และ
ให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

               (๑) ... 

(๒) ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 

(ก) ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษา และ
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินอื่นของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และแสดงความเห็น
ว่ า เป็ น ไปตามกฎหมายระ เบี ยบ  ข้อบั งคั บ  และมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ และอาจตรวจสอบการใช้จ่ายเงินการ
ใช้จ่ายทรัพย์สินอื่นหรือการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งาน
หรือโครงการของหน่วยรับตรวจและแสดงความเห็นว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตาม

       เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๓๙ (๒) (ก) แต่จ าแนก
ป ร ะ เภ ท  รู ป แ บ บ ก า ร
ตรวจสอบให้ชัดเจนขึ้น  และ
เพิ่ม (๕) เพื่อให้สอดคล้องกับ
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ มาตรา 
242 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มีผลคุ้มค่าหรือไม ่

 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรบัตรวจตาม
มาตรา ๔ (๔) หรือ (๖) ให้แสดงความเห็นตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปด้วย 

 (๒) ตรวจสอบบัญชีและ รายงานการเงิน
แผ่นดินประจ าปีงบประมาณและแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม ่

 (๓) ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าป ี
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็น
จริงหรือไม ่

 (๔) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ใหม้ีอ านาจตรวจสอบการ
ประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนยีม และรายได้อื่นท่ี
หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผยข้อมลู
ที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียมหรือเงินอ่ืนใด 
ให้แก่ส านักงานตามที่ร้องขอด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมลู
ดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 (๕) ตรวจผลสัมฤทธ์ิและประสิทธิภาพในการ
ใช้จ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ 

 ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรบัตรวจตาม
มาตรา ๔ (๗) และ (๘) การตรวจสอบให้กระท าได้เฉพาะการ
ตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน หรือเงินหรือ
ทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบนั้นให้เป็นไปตามที่

เป้าหมายและมีผลคุ้มค่าหรือไม่ 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๔) หรือ (๕) ให้แสดงความเห็นตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไปด้วย 

(ข) ตรวจสอบบัญชีและรายงานการรับจ่ายเงิน
ประจ าปีงบประมาณ  และงบแสดงฐานะการเงินแผ่นดิน
ประจ าปีงบประมาณ  และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตาม
กฎหมายและตามความเป็นจริงหรือไม่ 

(ค) ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงินตราประจ าปี 
และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความ
เป็นจริงหรือไม่ 

(ง) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน 
งาน โครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณ 

(จ) ตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นของหน่วยรับตรวจ และแสดง
ความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ ในกรณีนี้ให้มีอ านาจตรวจสอบการ
ประเมินภาษีอากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่
หน่วยรับตรวจจัดเก็บด้วย และหน่วยรับตรวจต้องเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้มาจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ช าระค่าธรรมเนียมหรือ
เงินอื่นใด ให้แก่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามที่ร้องขอ
ด้วย และให้ถือว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการกระท าท่ีชอบ
ด้วยกฎหมาย 

ในกรณีหน่วยรับตรวจเป็นหน่วยรับตรวจตาม
มาตรา ๔ (๖) การตรวจสอบการเงินแผ่นดินให้กระท าได้
เฉพาะการตรวจสอบว่าการรับจ่ายและการใช้เงินอุดหนุน 

 

 

 

 

 

 

 

     ตามมาตรา๖๙ (๒) เห็นว่า
เหตุที่ให้ใช้ถ้อยค าว่ารายงาน
ก าร เงิน แ ผ่ น ดิ น ป ระจ าปี
งบประมาณเท่านั้น เนื่องจาก
ค าว่า รายงานการเงินแผ่นดิน
ป ระจ าปี งบ ป ระม าณ  ได้
ครอบคลุมไปถึงงบแสดงฐานะ
ก า ร เ งิ น  แ ล ะ ง บ ร า ย ไ ด้
ค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
จริ งตามที่ ได้ มี การ เปลี่ ยน
หลักเกณฑ์การบันทึกบัญ ชี
จากเกณฑ์เงินสดมาเป็นเกณฑ์
คงค้างแล้ว  

 

 

 

 

 

 

 

     ตามมาตรา๖๙ (๒)  
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     
(นางจิรพร มีหลสีวัสดิ์ )และ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เห็น
ว่า ควรเพิ่มเติมบทบัญญัติว่า 
“รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจ าปีงบประมาณ” เพื่อให้
เหมือนกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๓๙(๒) ข  ซึ่ง
บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
มาตรา ๓๐ 

 

 

 

 

 



๗๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

คณะกรรมการก าหนด หรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบนั้นให้เป็นไป
ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

 

 

 

 

 มาตรา ๗๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๘ กรณผีล
การตรวจสอบปรากฏว่างาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือ
สัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจดัจ้างหรือจดัหา
พัสดุ ครภุัณฑต์่างๆ ท่ีได้รับอนุมตั ิอนุญาต หรือได้รับการ
จัดสรรเงินงบประมาณแล้ว หรือกรณีมีการอนุมัติ อนญุาตให้ใช้
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดของรัฐ หรือมีการให้
ประโยชน์ หรือออกเอกสารสิทธิ หรือหนังสือส าคัญอื่นท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเงินการคลังของรัฐ หรือด าเนนิการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการก่อให้เกิดความเสียหาย 
หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้
คณะกรรมการเสนอแนะให้คณะรฐัมนตรี หรือหน่วยรับตรวจ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร หรือให้ส่งรายงานและเอกสารที่มี
อยู่พร้อมความเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี หรือผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ศาลมีค าสั่ง หรือค า
พิพากษาเพื่อให้ระงับหรือยกเลิกงาน โครงการ สญัญา หรือ
สัมปทาน รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจดัจ้างหรือจดัหา
พัสดุ ครภุัณฑต์่างๆ  หรือใหส้ัญญา หรือสัมปทานตกเป็นโมฆะ 
หรือเพิกถอนสิทธิ หรือเอกสารสิทธิ หรือการให้ประโยชน์ หรือ
การจดทะเบียน หรือค าสั่งทางปกครอง หรือหนังสือส าคญัอื่นท่ี
มีลักษณะคลา้ยคลึงกันดังกล่าว 

        เป็นหลักการใหม่กรณี
การอนุมัติ อนุญาต จัดสรร
งบประมาณ การอนุญาตให้ใช้
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืน
ใดแก่บุ คคลไม่ เป็ น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเงินการ
คลังของรัฐ หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อน ให้คณะกรรมการ
เสนอแนะให้คณะรัฐมนตรี 
หรือหน่วยรับตรวจด าเนินการ
ตามที่ เห็ น สมควร ห าก ไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่
ถูกต้องเหมาะสม ก็ขอให้ศาล
มีค าสั่ งหรือค าพิพากษาให้
ระงับหรือยกเลิกได้ 

 

 

 

 



๗๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามวรรคหนึ่งไม่
ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่ถูกตอ้งเหมาะสม หรือด าเนินการ
ไปในทางที่ท าให้รัฐเสียประโยชน์โดยไมม่ีมลูเหตุอันจะอ้างตาม
กฎหมายได้ ให้ถือว่าส านักงานเปน็ผู้เสยีหายหรืออาจเดือดร้อน
เสียหายสามารถด าเนินการทางศาลไดเ้อง และใหผู้้ว่าการเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ส านักงานยื่นค าฟ้อง
หรือค าร้องต่อศาลฎีกา หรือศาลปกครองสูงสุดที่มเีขตอ านาจใน
การพิจารณาแล้วแต่กรณี เพื่อขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือมี
ค าสั่ง ดังต่อไปนี ้

  (๑) กรณีเจา้หน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี
ในการด าเนินงาน โครงการ สญัญา นิติกรรม หรือสมัปทาน 
รวมถึงกระบวนการในการจัดซื้อจดัจ้างหรือจัดหาพัสดุ ครุภณัฑ์
ต่างๆ หากอนุมัติ อนุญาต หรือด าเนินงาน โครงการ สญัญา  
นิติกรรม หรือสมัปทาน หรือกระบวนการจัดซื้อจดัจ้างหรือ
จัดหาพัสดุ ครุภณัฑ์ ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ หรือด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลของการด าเนินการดังกลา่วอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือท า
ให้รัฐเสียประโยชน์เกินควร หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมีนัยส าคญั ให้ศาลพิจารณา
พิพากษา หรือมีค าสั่งให้ระงับ หรอืยกเลิกงาน โครงการ สัญญา 
หรือสัมปทาน หรือมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้สญัญา หรือ
สัมปทานดังกลา่วตกเป็นโมฆะทั้งหมดหรือบางส่วน  

 (๒) กรณีการด าเนินการตาม (๑) เป็นการให้
สิทธิ หรือประโยชน์ หรือมีค าสั่งทางปกครอง หรือออกเอกสาร
สิทธิ หรือหนังสือส าคัญอื่นท่ีมลีักษณะคล้ายคลึงกัน หากการ

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ด าเนินการดังกล่าวมไิดเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ หรือด าเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือเป็นไปโดยทุจริต หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลของการด าเนินการดังกลา่วอาจ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือท า
ให้รัฐเสียประโยชน์เกินควร หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เงินงบประมาณของแผ่นดินอย่างมีนัยส าคญั ให้ศาลพิจารณา
พิพากษา หรือมีค าสั่งให้เพิกถอนสทิธิ หรือประโยชน์ หรือ
เอกสารสิทธิ หรือค าสั่งทางปกครอง หรือหนังสือส าคัญอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันดังกลา่วท้ังหมดหรือบางส่วน 

 (๓) หากการด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) มิไดส้่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรง หรือรัฐมไิด้
เสียประโยชน์เกินควร หรือมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงิน
งบประมาณของแผ่นดินอย่างมีนยัส าคัญ และหากยกเลิกเพิก
ถอนงาน โครงการ สัญญา นิติกรรม หรือสัมปทาน รวมถึง
กระบวนการในการจัดซื้อจดัจ้างหรือจัดหาพสัดุ ครภุัณฑ์
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อาจขอให้ศาล
มีค าสั่งให้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาเพื่อประโยชน์ของรัฐ
ฝ่ายเดียวก็ได้ ในกรณดีังกล่าวหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไดร้ับ
ความเสยีหาย ให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าทดแทนท่ีเป็นธรรม
แก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตดัสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียก
ค่าเสียหายจากคูส่ัญญาซึ่งรูเ้ห็นเปน็ใจในเรื่องดังกล่าว 

หมวด ๕ 

การไตส่วนความผิดคดีอาญา 

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

       บทบัญญั ติ ในหมวด ๕ 
เป็ น ห ลั กก าร ให ม่  เพื่ อ ให้
หน้าที่และอ านาจแก่ ผู้ว่าการ
และส านักงาน ในการไต่สวน
คดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริต

 



๘๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

การบริหารจัดการการเงิน
แผ่ น ดิ น  ห รื อก ารกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีโดย
ทุจริต หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบ กรณีผู้กระท าความผิด
มิ ใช่ผู้ บ ริห ารระดับสู งตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่ งชาติ  เพื่ อ ให้ พนั ก งาน
อัยการยื่นฟ้องต่อศาล ทั้งนี้
เพื่อให้การด าเนินคดีอาญา
เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ประกอบกับส านักงานเป็น
องค์กรอิสระ การส่งเรื่องให้
คณะกรรมการ ปปท. ซึ่งเป็น
หน่ วยงานที่ อยู่ ภ ายใต้ การ
ก ากับดู แลของฝ่ ายบริหาร
น่าจะไม่เหมาะสม 

 มาตรา ๗๑ หากมิใช่กรณมีีผู้บริหารระดับสูง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
กระท าความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับการทุจริตการบรหิารจดัการ
การเงินแผ่นดิน หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดย
ทุจริต หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ ให้ผู้ว่าการ
และส านักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ  

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น  

 



๘๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ไต่สวนความผดิคดีอาญาดังกลา่วได้เอง โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตติาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

 มาตรา ๗๒ การไต่สวนความผดิคดีอาญาให้
ด าเนินการได้ในกรณี ดังต่อไปนี ้

 (๑) คณะกรรมการมมีติเห็นชอบให้ไตส่วน 

 (๒) ผลการตรวจสอบมหีลักฐานอนัควรเชื่อได้
ว่ามีพฤติการณ์ ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง 

 (๓) มีการกลา่วหาว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐกระท าผดิ
คดีอาญาเกีย่วกับความผิดตามมาตรา ๗๑ และส านักงานได้
ตรวจสอบสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าคดีมมีูล ซึ่งการ
กล่าวหาอย่างน้อยต้องมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้  

  (ก) ช่ือและที่อยู่ของผู้กล่าวหา 

  (ข) ช่ือหรือต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา 

  (ค) ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แหง่การ
กระท าผดิตามข้อกล่าวหา พร้อมพยานหลักฐาน หรืออ้าง
พยานหลักฐาน 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาตสิ่งมาให้ไตส่วน 

 ก่อนไต่สวนความผดิคดีอาญา ส านักงานอาจ
ตรวจสอบสืบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริง
เบื้องต้นก่อนว่าคดีมีมลูหรือไม่ ตามวิธีการที่ผู้ว่าการก าหนด 
และหากการตรวจสอบสืบสวนพบว่าคดีมีมลูและพยานหลักฐาน

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๘๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

เพียงพอต่อการไตส่วนความผิดคดอีาญา ต่อไปได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ทีผู่้ว่าการมอบหมายเพื่อ
ด าเนินการใหม้ีการไตส่วนความผดิคดีอาญา ตามหมวดนี้ต่อไป
โดยเร็ว แต่หากเป็นเรื่องที่ควรจ าหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาถึงแกค่วามตาย หรือควรด าเนินการ
ประการอื่นใด ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่เสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่
ผู้ว่าการมอบหมายเพื่อสั่งการตามความเหมาะสมต่อไป แต่หาก
ผลการตรวจสอบสืบสวนพบว่าคดไีม่มมีูลก็ให้เสนอผู้ว่าการหรือ
ผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาสั่งยุตเิรื่อง และถึงแม้จะยุติเรื่องแต่หากผลการ
ตรวจสอบสืบสวนมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๗๐ ก็ใหส้ านักงานมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕  และมาตรา ๗๐ โดยให้น า
บทบัญญัติในมาตรานั้นๆ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 บรรดาสิ่งของ หรือบันทึก รวมถึงเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ท่ีส านักงานไดม้าตามวรรคหนึ่ง หรือท่ีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบไดร้วบรวมพยานหลักฐานไว้ หรือที่ได้มีการตรวจสอบ
สืบสวนข้อมลูเบื้องต้นตามวรรคสองไว้แล้ว ให้ถือว่าใช้ได้และ
สามารถน าไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบส านวนคดีในช้ันไต่
สวนความผิดคดีอาญานีไ้ด ้

 มาตรา ๗๓  ห้ามมิให้รับเรื่องที่มีลกัษณะ
ดังต่อไปนี้ไวไ้ตส่วน 

 (๑) เรื่องที่มีการกล่าวหาว่ากระท าความผิดซึ่ง
มิใช่มูลฐานความผิดเกี่ยวกับการทจุริตการบริหารจัดการ
การเงินแผ่นดิน หรือการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่โดย

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๘๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ทุจริต หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่
เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดของรัฐ 

 (๒) เรื่องที่ผู้ว่าการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการได้วินิจฉัยเสรจ็เดด็ขาดแล้วในประเด็นเดียวกัน 
เว้นแต่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งอาจท าให้
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป 

 (๓) เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล 
หรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วใน
ประเด็นเดียวกัน 

 (๔) เรื่องที่ขาดอายุความคดีอาญา  

 (๕) เรื่องที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรอืคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐมมีตแิต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่
สวนข้อเท็จจริงหรือด าเนินการไตส่วนโดยวิธีอ่ืน หรือเรื่องที่มี
ข้อเท็จจริงว่ามีผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือ 
ผู้สนับสนุน 

 มาตรา ๗๔  ในการไตส่วนและรวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจนค์วามผดิ 
ส านักงานจะแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในรูปแบบพนักงาน    
ไต่สวน หรือคณะกรรมการไตส่วนก็ได้ขึ้นอยู่กับความ
สลับซับซ้อนของคดี ความเสียหาย หรือต าแหน่งของผู้ถูก
กล่าวหาเป็นส าคญั ทั้งนี้จะแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นพนักงาน    
ไต่สวนคดีใด หรือคณะกรรมการไต่สวนคดีใด ต าแหน่งของ
บุคคลนั้นจะต้องเหมาะสมกับต าแหน่งของผู้ถูกกล่าวหา และให้

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๘๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ค านึงถึงความเชี่ยวชาญ การคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา 
ประกอบด้วย 

 ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบพนักงานไตส่วน ให้
ส านักงานมอบหมายให้พนักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็นพนักงาน  
ไต่สวนผู้รับผิดชอบส านวน และใหแ้ต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อีก
คนหนึ่งเข้าร่วมท าการไตส่วน ซึ่งอาจจะเป็นพนักงานไต่สวน 
หรือผู้ช่วยพนักงานไตส่วน หรือข้าราชการส านักงาน หรือ
ข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกตามมาตรา 46 (๘) ก็ได ้

 ในกรณีแต่งตั้งรูปแบบคณะกรรมการไตส่วน
ต้องมีพนักงานไต่สวนเป็นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการไต่สวนท้ังหมด ส าหรับกรรมการไตส่วนคนอื่น
อาจแต่งตั้งจากผู้ช่วยพนักงานไต่สวน หรือข้าราชการส านักงาน 
หรือข้าราชการจากหน่วยงานภายนอกตามมาตรา 46 ( ๘) ก็
ได้ โดยให้ส านักงานมอบหมายใหพ้นักงานไต่สวนคนหนึ่งเป็น
หัวหน้าคณะกรรมการไตส่วนเพ่ือรับผิดชอบส านวน 

 คุณสมบัติของพนักงานไตส่วนและผู้ช่วย
พนักงานไต่สวนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศ
ก าหนด 

 เพื่อประโยชน์ในการไตส่วนส านักงานอาจ
แต่งตั้งพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หรือพนักงานไต่สวนจากหน่วยงานภายนอกอ่ืนเป็น
พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบส านวน หรือกรรมการไต่สวน
หัวหน้าคณะก็ได้  

 พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา หรือพนักงานไต่สวน หรือข้าราชการจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีเข้าร่วมท าการไตส่วน ต้องไม่ใช่บุคคลที่



๘๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดยีวกันกับผู้ถูกกล่าวหา  

 กรณีแต่งตั้งในรูปแบบคณะกรรมการไตส่วน 
การรับฟังค าช้ีแจงของผู้ถูกกล่าวหาหรือการถามถ้อยค าของ    
ผู้ถูกกล่าวหาหรือพยาน ต้องมีกรรมการไต่สวนอย่างน้อยสอง
คนร่วมในการไตส่วน และในจ านวนนั้นอย่างน้อยต้องมี
พนักงานไต่สวนร่วมด้วย 

 มาตรา ๗๕  ห้ามมิให้แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีเหตุ
ดังต่อไปนี้เป็นกรรมการไต่สวนหรอืพนักงานไต่สวนหรือผู้ร่วม
ท าการไตส่วน 

 (๑) รู้เห็นเหตุการณ์เรื่องที่กล่าวหานั้นมาก่อน 
ทั้งนี้การมีส่วนรูเ้ห็นดังกล่าวมิให้หมายความรวมถึงการที่ได้เคย
ตรวจสอบเรื่องนั้นตามอ านาจหน้าที่ท่ีบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้มาก่อน ก่อนท่ีจะไดร้ับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการไต่สวน หรือพนักงานไตส่วน หรือ ผู้ร่วมท าการไตส่วน
ตามมาตรา ๗๔  

 (๒) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไต่สวน 

 (๓) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูก
กล่าวหา 

 (๔) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบดิาหรือมารดา
กับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

 (๕) มีความสมัพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทางธุรกิจ
กับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา 

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 
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หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการแต่งตั้งบคุคลตาม
วรรคหนึ่งเป็นกรรมการไต่สวนหรอืพนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วม
ท าการไตส่วนให้ผู้นั้นแจ้งต่อผู้ว่าการโดยเร็ว ระหว่างน้ันห้ามมิ
ให้ผู้นั้นยุ่งเกี่ยวกับการด าเนินการของคณะกรรมการไตส่วน 
หรือห้ามมิใหด้ าเนินการในฐานะพนักงานไต่สวนหรือผูร้่วมท า
การไตส่วน 

 ความในวรรคสองให้ใช้บังคับในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหาคัดค้านว่ากรรมการไตส่วน หรือพนักงานไต่สวน หรือ 
ผู้ร่วมท าการไต่สวน ผู้ใดมีเหตุตามวรรคสองด้วยโดยอนุโลม 

 การยื่นค าคดัค้าน การพิจารณาค าคัดค้าน 
และการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการไตส่วน หรือพนักงานไต่สวน 
หรือผู้ร่วมท าการไตส่วนแทน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 มาตรา ๗๖  ให้คณะกรรมการไต่สวน หรือ
พนักงานไต่สวน หรือผู้ร่วมท าการไต่สวน มีอ านาจรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าท่ีสามารถจะท าได้ เพื่อประสงค์จะ
ทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตา่งๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูก
กล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท าความผิด และพิสจูน์ให้เห็น
ความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู้ถกูกล่าวหา 

 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัตหิน้าท่ีของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน ให้คณะกรรมการ 
ไต่สวน หรือพนักงานไตส่วนมีอ านาจด าเนินการ ตามมาตรา 
๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๗๙ ได้ตามทีผู่้ว่าการมอบหมาย 

 การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการไตส่วน 
หรือพนักงานไตส่วน หรือผูร้่วมท าการไตส่วน รวมถึงวิธีการ   
ไต่สวน และการรวบรวมพยานหลกัฐานให้เป็นไปตามระเบียบที่

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๘๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ในระหว่างการไต่สวนความผดิคดอีาญาของ
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผูร้่วมท าการ 
ไต่สวน หากปรากฏว่าผู้ถูกกลา่วหาพ้นจากต าแหน่งหรือพ้นจาก
ราชการเพราะเหตุใดๆ นอกจากถงึแก่ความตาย ให้
คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงานไต่สวน หรือผูร้่วมท าการ 
ไต่สวนมีอ านาจด าเนินการไตส่วนเพื่อจะด าเนินคดีอาญาต่อไป
ได ้

 มาตรา ๗๗  เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน หาก
ส านักงานเห็นว่า การใหเ้จ้าหน้าท่ีของรัฐยังคงปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไป อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือเป็น
อุปสรรคต่อการไตส่วนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
นี ้ส านักงานอาจขอให้คณะกรรมการพิจารณาส่งเรื่องให้
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจบรรจแุต่งตั้งของเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้นั้น 
เพื่อให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น ออกจากหน่วยงานหรือส่วน
งานท่ีรับผิดชอบ จนกว่าการไตส่วนดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และ
หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจบรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้
นั้น ได้โยกย้ายเจา้หน้าท่ีรัฐผู้นั้นแล้ว ต่อมาผลการไตส่วน 
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไมม่ีมลูความผิด ให้ส านักงานเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณาแจ้งใหผู้้บงัคับบัญชาหรือผูม้ีอ านาจ
บรรจุแต่งตั้งของเจ้าหน้าท่ีรัฐผู้นั้น ด าเนินการสั่งให้เจ้าหน้าท่ีรัฐ
ผู้ถูกโยกย้าย กลับมารับราชการหรือท างานในต าแหน่งเดิม 

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 

 มาตรา ๗๘  ในการไตส่วนเมื่อรวบรวม
พยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งขอ้กล่าวหาได้แล้ว ให้ส านักงาน
มีหมายเรียกใหผู้้ถูกกล่าวหามาพบ และแจ้งข้อกล่าวหาใหผู้้ถูก
กล่าวหาทราบและก าหนดระยะเวลาตามสมควรที่ผู้ถูกกล่าวหา

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๘๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

จะมาช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐานหรือน า
พยานบุคคลมาให้ถ้อยค าประกอบการชี้แจง ในกรณีที่ผู้ถูก
กล่าวหามไิด้มาช้ีแจงภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีข้อแก้
ตัวอันสมควรและส านักงานไม่อนญุาตให้ขยายระยะเวลาตามที่
ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอให้สันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนี
และ ให้ถือว่ามีเหตุที่ส านักงานจะขอให้ศาลออกหมายจับต่อไป  

 ในการชี้แจงข้อกล่าวหาและการให้ถ้อยค า
ของผู้ถูกกล่าวหา ให้มีสิทธิน าทนายความหรือบุคคลซึ่งผู้ถูก
กล่าวหาไว้วางใจเข้าฟังในการชี้แจงหรือให้ถ้อยค าของตนได้ 
และกรณีการมาให้ถ้อยค าของผู้ถกูกล่าวหา ให้คณะกรรมการ 
ไต่สวน หรือพนักงานไตส่วน หรือผู้ร่วมท าการไต่สวน แจ้งให้ผู้
ถูกกล่าวหาทราบก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะให้ถ้อยค า
หรือไม่กไ็ด้ ถ้าผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยค า ถ้อยค านั้นอาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดไีด้ หากผู้ถูกกล่าวหาเต็มใจให้
ถ้อยค าอย่างใด ก็ให้จดถ้อยค านั้นไว้ ถ้าไม่เต็มใจให้ถ้อยค าก็ให้
บันทึกไว้  

 ห้ามมิให้คณะกรรมการไต่สวน หรอืพนักงาน
ไต่สวน หรือผูร้่วมท าการไตส่วน ท าหรือจัดให้ท าการใดๆ ซึ่ง
เป็นการล่อลวงหรือขู่เข็ญ หรือใหส้ัญญากับผู้ถูกกล่าวหาหรือ
พยานเพื่อจูงใจให้เข้าให้ถ้อยค าอยา่งใดๆ ในเรื่องที่กล่าวหา 

 มาตรา ๗๙ เพื่อประโยชน์ในการไต่สวน     
ในกรณีมีเหตุในการออกหมายจับตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง 
ผู้ว่าการอาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่มีเขต
อ านาจเหนือท้องที่ท่ีเกิดการกระท าผิดดังกล่าวยื่นค าร้องต่อ
ศาลที่มีเขตอ านาจเพื่อให้ออกหมายจับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาได ้

 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจที่จับกุม

       บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

บุคคลดังกลา่ว ส่งตัวผู้ถูกจบัพร้อมทั้งบันทึกการจับต่อผู้ว่าการ
ภายในสีส่ิบแปดช่ัวโมง ทั้งนี้กรณทีี่ไม่มีความจ าเป็นต้องควบคุม
ตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ ผู้ว่าการอาจยื่นค าร้องต่อศาลที่ออกหมายจับ
ให้ออกหมายปล่อย หากมิใช่กรณทีี่ศาลออกหมายจับ ผู้ว่าการ
อาจปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไปโดยมปีระกัน หรือไม่มีประกันก็ได้ 

 กรณีมคีวามจ าเป็นต้องควบคุมตัว ให้ผู้ว่าการ
ยื่นค าร้องต่อศาลเพื่อให้ออกหมายขังผู้ถูกกล่าวหาไวไ้ด้ ตาม
หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา  

 

 มาตรา ๘๐  เมื่อคณะกรรมการไตส่วนหรือ
พนักงานไต่สวน เห็นว่าการไต่สวนเสร็จสมบรูณแ์ล้ว ให้จัดท า
ส านวนการไตส่วนพร้อมความเห็น เสนอต่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่า
การมอบหมายเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ส านวนการไตส่วน ประกอบด้วยสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี ้

 (๑) ช่ือและต าแหน่งหน้าท่ีของผู้กล่าวหาและ
ผู้ถูกกล่าวหา 

 (๒) เรื่องที่ถูกกล่าวหา 

 (๓) ข้อกล่าวหา ค าแก้ข้อกล่าวหา สรุป
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกีย่วข้องซึ่งได้จากการไตส่วน
ความผิดคดีอาญา 
 (๔) เหตผุลในการพิจารณาวินิจฉัยทั้งใน
ปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย 

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 (๕) บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกข้ึนอ้างอิง 

 (๖) สรุปความเห็นเกีย่วกับเรื่องทีก่ล่าวหา 

 

 มาตรา ๘๑ หากผลการไตส่วนพบว่ามีมูล
ความผิดตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๗๐ ไม่ว่าจะมีมลูความผิดทางอาญาหรือไม่       
เมื่อผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายให้ความเห็นชอบให้
ส านักงานด าเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๗๐ โดยให้น าบทบัญญตัิในมาตรานั้นๆ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่ในกรณีที่ต้องด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการ หรือกรณีที่ต้องด าเนินการทางละเมิดกับผู้ถูก
กล่าวหา  ให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาด าเนินการ
ทางวินัยหรือทางละเมดิโดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงอีก และให้ถือส านวนการไตส่วนของส านักงานเป็น
ส านวนหลักในการสอบสวนทางวินัยหรือทางละเมิด 

 

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 

 มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คณะกรรมการไตส่วน 
หรือพนักงานไตส่วน มีความเห็นควรยุติเรื่อง และผู้ว่าการหรือ 
ผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นชอบว่าคดีไม่มีมลู
ความผิดก็ใหส้ั่งยุตเิรื่อง แต่หากเหน็ว่าพยานหลักฐานชัดเจน
เพียงพอแล้วให้ด าเนินการตามมาตรา ๘๓ ต่อไป 
 กรณีที่คณะกรรมการไต่สวน หรือพนักงาน  
ไต่สวน มีความเห็นว่าคดีมมีูลความผิดคดีอาญาฐานใดฐานหนึ่ง
หรือหลายฐาน เมื่อผู้ว่าการหรือผูท้ี่ผู้ว่าการมอบหมายและ
คณะกรรมการเห็นชอบว่าคดมีีมลูความผิด  ให้ด าเนินการตาม

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

มาตรา ๘๓ ต่อไป แต่หากเห็นว่าคดีไมม่ีมูลความผิด ก็ให้สั่งยุติ
เรื่อง 
 กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หาก     
ผู้ว่าการหรือผู้ทีผู่้ว่าการมอบหมายและคณะกรรมการเห็นวา่
พยานหลักฐานยังไม่ชัดเจนเพียงพอในประเด็นส าคัญที่จะ
พิจารณาวินิจฉัยได้ อาจก าหนดประเด็นใหไ้ตส่วนเพ่ิมเติมและ
เมื่อไดไ้ตส่วนเพ่ิมเติมแล้วหากเห็นว่าคดีไมม่ีมลูความผิด ก็ให้สั่ง
ยุติเรื่อง แต่หากเห็นว่าพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอแล้ว ก็ให้
ด าเนินการตามมาตรา ๘๓ ต่อไป 

 ในกรณีที่ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย
และคณะกรรมการเห็นว่าคดีมีมลูความผิดทางอาญาและมีผู้ถูก
กล่าวหาเกี่ยวข้องหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวการ ตัวการร่วม ผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน รวมถึงผูเ้รียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด และผู้ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดกับผู้ถูกกล่าวหา หรือมีข้อหาท่ีเกี่ยวข้องหลาย
ข้อหาก็ดี ให้ด าเนินการทางอาญากับผู้ถูกกล่าวหาท่ีเกีย่วข้องทุก
คนหรือทุกข้อหารวมไปในคดีเดียวกันก็ได ้

 มาตรา ๘๓  กรณผีลการไต่สวนมไิด้มี
ผู้บริหารระดับสูงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู        
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ว่าการหรือผูท้ี่ผู้ว่าการมอบหมายและ
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดอาญาข้อหา
ใดข้อหาหนึ่งหรือหลายข้อหา ให้ผูว้่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการ
มอบหมายส่งส านวนการไตส่วน และรายงานผลการพิจารณาลง
ลายมือช่ือของผู้ว่าการหรือผู้ทีผู่้ว่าการมอบหมาย โดยสรุป
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวน เหตุผลในการพิจารณาวินิจฉัย 
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิด และเอกสารหลักฐาน

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๓ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

พร้อมท้ังความเห็นไปยังอัยการสูงสุด  เพื่อด าเนินคดีอาญาใน
ข้อหานั้นๆ ต่อศาลทีม่ีเขตอ านาจพิจารณาพิพากษา โดยให้ถือ
ว่าส านวนการไตส่วนของส านักงานเป็นส านวนการไตส่วนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และศาลอาจประทับ
ฟ้องไว้พิจารณาโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้อง 

 ในกรณีที่ผลการไตส่วนพบว่ามีผูบ้ริหาร
ระดับสูงตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้ามามสี่วนเกี่ยวข้อง
ในการกระท าความผิดทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผูส้นับสนุน 
หรือในกรณมีีกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมหีน้าท่ีไต่สวนความผดิในเรื่อง
นั้น ให้ผู้ว่าการแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เพื่อด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป ท้ังนี้
ให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานในส านวนการไตส่วนท่ีผู้ว่าการ
จัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไตส่วนของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 มาตรา ๘๔ เมื่ออัยการสูงสดุไดร้ับส านวนการ
ไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งความเห็นจากผู้ว่าการตาม 
มาตรา ๘๓ วรรคหนึ่ง แล้วเห็นว่าส านวนการไตส่วนและ
เอกสารหลักฐานพร้อมท้ังความเหน็ท่ีผู้ว่าการส่งให้ยังไม่สมบูรณ์
เพียงพอท่ีจะด าเนินคดีได้ ให้อัยการสูงสดุแจ้งให้ผู้ว่าการทราบ
เพื่อด าเนินการต่อไป โดยให้ระบุขอ้ท่ีไม่สมบรูณ์นั้นให้ครบถ้วน
ในคราวเดียวกัน ในกรณีนี้ให้ผู้ว่าการและอยัการสูงสุดตั้ง
คณะท างานขึ้นโดยมผีู้แทนจากแตล่ะฝา่ยจ านวนฝ่ายละเท่ากัน
เพื่อด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วส่งให้
อัยการสูงสดุเพื่อฟ้องคดีต่อไป ในกรณีที่คณะท างานดังกลา่วไม่
อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการด าเนินการฟ้องคดีได้ หรืออัยการ

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๔ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

สูงสุดมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องคดี  ให้ส านักงานโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการยื่นฟ้องคดีหรือจะแต่งตั้งทนายความฟ้องคดี
แทนต่อศาลก็ได ้

 ในกรณีที่ส านักงานยื่นฟ้องคดีอาญาเอง ใน
การฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีของศาลใน
เรื่องนั้นๆ โดยให้ถือว่าส านักงานหรือบุคคลทีส่ านักงานแต่งตั้ง
ให้ฟ้องคดีแทนเป็นผู้มีอ านาจฟ้องคดีและใหม้ีอ านาจหน้าที่
เช่นเดียวกับพนักงานอัยการ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

 การแต่งตั้งทนายความใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

 

 มาตรา ๘๕ เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญา หาก
เป็นกรณีอยัการสูงสุดสั่งฟ้อง ให้ผู้ว่าการมีหนังสือแจ้งผู้ถูก
กล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมายตามวัน
และเวลาที่ก าหนด แต่หากเป็นกรณีที่ผู้ว่าการหรือบุคคลที่   
ผู้ว่าการมอบหมาย ฟ้องคดีอาญาเอง ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่
ผู้ว่าการมอบหมาย มหีนังสือแจ้งผูถู้กกล่าวหาให้ไปรายงานตัว
ต่อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายตามวันและเวลาที่ก าหนด 
 หากผู้ถูกกล่าวหาไมไ่ปรายงานตัวตามวันและ
เวลาก าหนด ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่
กรณีแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรอืเจ้าหน้าที่ต ารวจจัดการให้
ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสงูสุดหรือผู้ว่าการหรือบุคคลที่
ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่กรณี ด าเนินคดีต่อไป 
 การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือการปล่อย
ช่ัวคราว ให้ผู้ว่าการหรือบุคคลทีผู่ว้่าการมอบหมาย  หรือ

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๕ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

อัยการสูงสดุ แล้วแต่กรณี เป็นผูม้อี านาจพิจารณา ท้ังนี้ ให้น า
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

 มาตรา ๘๖ ในการด าเนินคดีอาญาตามหมวดนี้ 
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกด าเนินคดี มิให้นับ
ระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ 

 

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 

หมวด ๖ 

การด าเนินการตดิตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปหรือได้
ไปโดยมิชอบ 

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

      บทบัญญัติในหมวด ๖ นี้ 
เป็นหลักการใหม่ที่บัญญัติขึ้น     
เพื่อรองรับหน้าที่และอ านาจ
ของประธานกรรมการ 
กรรมการผู้ว่าการและ
ส านักงาน ตามที่ก าหนดไว้ใน
ร่างพระราชบญัญัตมิาตรการ
ติดตามทรัพยส์ินของรัฐคืน
จากการเอาไปหรือไดไ้ปโดยมิ
ชอบ พ.ศ. ... ท่ีอยู่ระหว่างการ
ตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 มาตรา ๘๗  หน่วยงานของรัฐที่มอี านาจ
หน้าท่ีบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินของแผ่นดินตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย เมื่อมีการเอาไปหรือไดไ้ปซึ่งทรัพย์สิน
ของแผ่นดินโดยมิชอบ ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าว มีหน้าท่ี
และอ านาจในการติดตามทรัพยส์นิของรัฐกลับคืนจากการเอา
ไปหรือไดไ้ปโดยมิชอบ แต่หากไมม่ีหน่วยงานของรัฐใด มีหน้าที่
หรืออ านาจในการตดิตามทรัพยส์นิ หรือมีแตไ่ม่ด าเนินการ หรือ

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๖ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ด าเนินการแต่เป็นไปโดยมิชอบ หรือไม่ถูกต้องเหมาะสม หรือ
ล่าช้าเกินสมควร ให้หน้าท่ีและอ านาจตกเป็นของส านักงานเป็น
ผู้ด าเนินการ 

 มาตรา ๘๘  การติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน ให้
ส านกังานด าเนินการได้ดังต่อไปนี้  

 (๑) เมื่อมีเหตุให้ต้องด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรการติดตามทรัพยส์ินของรัฐคืน จากการเอาไป หรือได้
ไปโดยมิชอบ 

 (๒) เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ 
หรือผลการไตส่วน คดีอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้  น่าเชื่อว่ามีการเอาไป หรือไดไ้ป ซึ่งทรัพย์สินของ
รัฐโดยมิชอบ และมเีหตุใหส้ านักงานมีอ านาจด าเนินการตาม
มาตรา ๘๗ 

 กระบวนการตรวจสอบไต่สวนในการติดตาม
ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

 ในการตรวจสอบไต่สวน ให้พยานหลักฐานหรือ
บรรดาสิ่งของหรือบันทึก รวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีได้มา
จากการตรวจเงินแผ่นดิน หรือไดม้าจากการรวบรวม
พยานหลักฐาน ตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้
ถือว่าใช้ได้ และสามารถน าไปใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ
ส านวนคดีในช้ันไตส่วนข้อเท็จจริงได ้

 

 

 

      บั ญ ญั ติ ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห้
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลข้างต้น 

 



๙๗ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

หมวด ๗ 

บทก าหนดโทษ 

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

หมวด ๔ 

บทก าหนดโทษ 

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

  

 มาตรา ๘๙ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรเปิดเผย
ข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลทีไ่ด้มาเนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมไิด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการ เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยต่อศาล พนักงานอัยการ หรือหน่วยงานท่ีต้อง
ด าเนินการตามผลการตรวจสอบของส านักงาน หรือค าวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของ
รัฐตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูนี้ หรือเป็นการ
กระท าตามหน้าที่ราชการ หรือเพือ่ประโยชน์แก่การตรวจสอบ
หรือไตส่วน หรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง 
ห รื อข้ อมู ลที่ ได้ ม า เนื่ อ งจากการป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต าม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ โดยมิได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการหรือผู้ว่าการและมิใช่เป็นการกระท าตาม
หน้าที่ราชการหรือเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือไต่
สวน หรือเพื่อประโยชน์แก่ราชการหรือเพิ่มประโยชน์
สาธารณะ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

     เพิ่มเติมเง่ือนไขกรณีผู้จะ
เปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลที่ ได้มาเนื่องจาก
ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต า ม
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธร รม นู ญ ได้  น อก จาก
จะต้องได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการหรือผู้ว่าการ 
และเป็นการกระท าตามหน้าที่
หรือ เพื่ อประโยชน์แก่การ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบ
หรือไต่สวน หรือเพื่อประโยชน์
แก่ราชการ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะแล้ว จะต้องมีเหตุ
อั น ส ม ค ว ร ที่ จ ะ เปิ ด เผ ย
ข้ อค วาม  ข้ อ เท็ จจริ งห รื อ
ข้อมูลดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิด
ความตระหนักในอ านาจหน้าที่
ตามที่ ได้รับมอบหมายและ
เกิดผลในทางปฏิบัติ ลงโทษ
ผู้กระท าการฝ่าฝืนได้อย่าง
จริงจัง 
 

 



๙๘ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 มาตรา ๙๐  ผู้รับตรวจหรือผู้บังคบับัญชาหรือ
ผู้ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใด ละเลยไม่
ด าเนินการตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕ 
หรือมาตรา ๗๗ ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย  
 กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องให้ผูม้ีอ านาจ
ด าเนินการทางวินัยของผู้นั้นแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการทางวินัยตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 กรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบยีบ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับวินัยใช้บังคับกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเรื่องไปยัง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตัง้ถอดถอนเพื่อด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าทีต่่อไป 
 

มาตรา ๖๓ ผู้รับตรวจหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ควบคุมก ากับหรือรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจผู้ใด ละเลย
ไม่ด าเนินการตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ 
ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

 

     บทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง
เป็นไปตามหลักการเดิมของ
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๖๓ แต่เพิ่มบทบัญญัติ
ในวรรคสอง และวรรคสาม
เพื่อให้มีการด าเนินการทาง
วินัยโดยเคร่งครัด 

 

 มาตรา ๙๑  ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๒๖ หรอืไม่ปฏิบตัิตามค าสั่ง หรือ
ขัดขวางการปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ว่าการหรือเจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๕๓ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไมเ่กินหก
เดือน หรือปรับไมเ่กินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา  ๖ ๔  ผู้ ใด ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ งของ
คณะกรรมการตามมาตรา ๑๗ หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือ
ขัดขวางการปฏิบั ติหน้ าที่ ของผู้ ว่ าการหรือ เจ้าหน้ าที่
ตรวจสอบตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

     เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๖๔ 

 

 มาตรา ๙๒  ผู้ใดครอบครองหรือรกัษา
ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ผู้ว่าการ
หรือเจ้าหน้าทีต่รวจสอบยึด อายดั หรือเรียกใหส้่ง ท าให้
เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าใหสู้ญหายหรือท า
ให้ไร้ประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไมเ่กิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดครอบครองหรือรักษาทรัพย์สิน 
บัญชี ทะเบียน เอกสาร หรือหลักฐานอื่นใดที่ผู้ว่าการหรือ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยึด อายัด หรือเรียกให้ส่ง ท าให้เสียหาย 
ท าลายซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือท าให้สูญหายหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

      เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๖๕ 

 



๙๙ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

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

 

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

  

 มาตรา ๙๓  บรรดาเรื่องที่ได้กระท ามาก่อน
หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลัง หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือว่าเป็นการ
ด าเนินการของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และให้ด าเนินการต่อไปตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

มาตรา ๖๙ การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติ
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินได้กระท ามาก่อนและหรืออยู่ ในระหว่างการ
ด าเนินการของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ ในวันที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
การด าเนินการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินด าเนินการตรวจสอบต่อไป
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 

      เป็นไปตามหลักการเดิม
ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงิน แผ่ นดิ น  พ .ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ 
มาตรา ๖๙ และให้สอดคล้อง
กับช่ือใหม่ของส านักงานและ
คณะกรรมการวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ 

 

 มาตรา ๙๔  ใหส้ านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการ
ตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เปน็ส านักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ 

 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการแบ่งส่วนราชการของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินที่
ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้
บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะไดม้ีการแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี ้

      วรรคหนึ่ง เป็นการบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
ช่ือส านักงาน 

     วรรคสอง เป็นการบัญญัติ
เพื่อให้ประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
แ บ่ ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ข อ ง
ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินใช้บังคับกับส านักงาน
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดินซึ่งเป็นช่ือใหม่  

 

 



๑๐๐ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

 มาตรา ๙๕ ให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการ ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผน่ดินตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้
บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าทีไ่ม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญตัิ
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ท้ังนี้ จนกว่าจะได้มี
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งของคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู
นี้ออกใช้บังคับ 

      เป็นการบัญ ญั ติ เพื่ อ ให้
บรรดาระ เบี ยบ  ข้ อบั งคั บ 
ป ร ะ ก าศ  ห รื อ ค า สั่ ง ข อ ง
คณะกรรมการ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการ
ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น ต า ม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มีผล
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือ
แ ย้ ง กั บ บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระ กอบ
รัฐธรรมนูญนี้ 

 

 มาตรา ๙๖ บรรดากฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมตคิณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ใหถ้ือว่าบทกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมตคิณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึง
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ 
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี ้

        เป็ น ก า ร บั ญ ญั ติ ใ ห้
สอดคล้องกับการปรับปรุงช่ือ
ส านักงานใหม่ 

 

 มาตรา ๙๗ ใหโ้อนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หน้ีสิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญตัิประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ไปเป็น

        เป็นการบัญญัติที่มีขึ้นให้
สอดคล้องกับการปรับปรุงช่ือ
ใหม่ ของส านั กงาน เพื่ อ ให้
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ 

 



๑๐๑ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ของส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 

 ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่โอนไปตามวรรค
หนึ่งด ารงต าแหน่งและได้รับเงินเดอืนและสิทธิประโยชน์อ่ืน
รวมทั้งเงินประจ าต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเดิม 

หนี้ สิน  ข้ าราชการ ลูกจ้ าง 
และ เงิน งบ ป ระม าณ ขอ ง
ส า นั ก ง า น ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แผ่นดินโอนเป็นของส านักงาน
ค ณ ะ ก ร รม ก ารต รวจ เงิน
แผ่นดิน และเพื่อให้ข้าราชการ
และลูกจ้ างที่ โอนไป ด ารง
ต าแหน่งและได้รับเงินเดือน
และสิทธิประโยชน์อื่นรวมทั้ง
เ งิน ประจ าต าแหน่ งไม่ ต่ า
กว่าเดิม 

 

 มาตรา  ๙๘ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ 
และผู้วา่การ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ยังคงอยู่ใน
ต าแหน่งเพ่ือปฏิบัตหิน้าท่ีต่อไป และเมื่อพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี้ใช้บังคับแลว้ให้ยังคงด ารงต าแหน่งเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะครบวาระสามปี ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗  ซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มาตรา ๒๗๙ บัญญตัิให้
มีผลใช้บังคับโดยชอบต่อไป  

 ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้วา่การ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

        บัญญัติให้สอดคล้องกับ
ร่างรัฐธรรมนูญฯ ในบทเฉพาะ
กาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

ร่างพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ... 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หลักการและเหตผุล ความเห็นของ สตง. 

ประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูนี ้

 ในระหว่างเวลาที่พระราชบญัญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ยังไม่มผีลใช้บังคับ การพ้นจากต าแหน่งประธาน
กรรมการ กรรมการ หรือผู้ว่าการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 การสรรหากรรมการ หรือผู้ว่าการในโอกาส
แรกตามพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญนี้ มิให้น า
บทบัญญัตเิกี่ยวกับการหา้มด ารงต าแหน่งเกินหนึ่งวาระมาใช้
บังคับกับผู้เป็นหรือเคยเป็น ประธานกรรมการ กรรมการ หรือ
ผู้ว่าการ ท่ีได้รับการสรรหาตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ แต่หากผู้ได้รับการสรรหาใหเ้ป็น
กรรมการตามพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนญูนี้เป็นผู้เคย
ได้รับการสรรหาให้เป็นกรรมการตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ ให้กรรมการผู้นั้นมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเพียงสามปี นับแต่วนัท่ีมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่หากผู้ไดร้ับการสรรหาให้เป็นผู้ว่าการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เป็นผูเ้คยได้รับการสรร
หาให้เป็นผู้ว่าการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๗๑/๒๕๕๗ ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงสองปี นับ
แต่วันท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

 

 

 

 

 

 

      ผู้ว่าการเห็นว่า มาตรา 
98 วรรคท้าย เรื่องการนับ
วาระการด ารงต าแหน่งไม่
จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ เนื่องจาก
การนับวาระการด ารงต าแหน่ง
ต้องนับใหม่ โดยไม่มผีล
ย้อนหลังไปใช้บังคับกับผู้ที่เคย
ด ารงต าแหน่งหรือด ารง
ต าแหน่งอยู่ตามกฎหมายเดมิ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

................................................ 
 

   

 


